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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu bahan panganayang sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan 

gizi masyarakat adalah susu.  Susu mempunyai kandungan protein tinggi yang 

berperan sebagai asupanapenting untuk kesehatan, kecerdasan, dan pertumbuhan, 

khususnya anak-anak.  Namun, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap 

konsumsiasusu masih rendah.  Menurut Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian 

tahun 2016, konsumsi susu di Indonesia masiharendah disbandingkan dengan 

negara lainnya yaitu hanya berkisar 11,8 liter / kapita / tahun termasuk produk 

olahan yang mengandung susu.  Banyak masyarakat yang tidak 

sukaamengkonsumsi susu sapi bahkan tidak dapat mengkonsumsi susu sapi murni 

karena menderita lactose intolerance.  Salah satu cara untuk meningkatkan 

konsumsi susu danamengatasi masalah lactose intolerance yaitu dengan mengolah 

susu menjadi dodol susu. 

Dodol susu bukanaproduk baru bagi masyarakat.  Namun, banyak 

masyarakatayang masih jarang untuk mengkonsumsi atau membuat dodol susu 

tersebut.  Dodol susu memiliki tekstur yang sedikit kerasayang menyebabkan 

masyarakat kurang menyukainya.  Pencampuran bahan-bahan dariapembuatan 

dodol susu harus harus tepat dan hati-hati.  Hal ini dimaksudkan agar 

terciptaatekstur yang pas untuk dodol susu.  Salah satu caraauntuk memperbaiki 

tekstur dodol susu yaitu dengan penambahan karagenan dan sorbitol. 

Karagenan memiliki aplikasi yang luasadalam industri pangan dan non 

pangan, diantaranya berfungsi sebagai bahan pengikat, penstabil, pengental, 
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pembentuk gel, pengemulsi dan pembentuk tekstur.  Karagenan bersifat sebagai 

bahan pengikat (binding agent) terhadapabahan-bahan lain, yang dapat 

menghasilkan tekstur dodol susu yang plastis dan kompak sehingga dapat 

mengurangi kerapuhan.  Hal ini sesuai dengan penelitian Prastyawan, dkk. (2015) 

yang menyatakan bahwa karagenan memilikiakemampuan atau daya ikat air tinggi 

saat proses pembuatan dodol sehingga tekstur dodol akan semakin kenyal.  

Kekenyalan yang lebih tinggi disebabkan oleh pembentukan gel rumput lautayang 

begitu kuat dan elastis sehingga semakin sulit dipecah.  Menurut Sitanggang, dkk. 

(2015), karagenan mampu membentukagel sehingga menyebabkan tekstur lebih 

kenyal seiring penambahan karagenan.  Karagenan merupakan salah satu 

hidrokoloid yang dapat digunakan sebagaiabahan penstabil dan pengental alami 

menggantikan bahan pengental sintetik golongan alkanolamide (Winarno, 1996). 

 Sorbitol cukup banyak dipakai dalam industri makanan karenaasifat sorbitol 

yang dapat mempertahankan kelembaban bahan makanan.  Memiliki sifat dapat 

menyeimbangkan kandunganaair dan tekstur sehingga cocok untuk produk dodol 

susu.  Hal ini sesuai dengan penelitian Jariyah, dkk. (2015) yang menyatakan bahwa 

penambahan sorbitol berfungsiasebagai pengikat air, sehingga air yang tersedia 

dalam produk berkurang dan dapat menghambat terjadinya proses hidrolisis yang 

merupakan salah satu penyebab meningkatnya nilai FFA.   Fardiaz (1987) 

menyatakan bahwa sebagai humektan, sorbitol berfungsi sebagai bahanauntuk 

mengendalikan penyerapan maupun penguarangan air pada bahan pangan karena 

kondisi humidity yang selalu berubah, sehingga dapat menjaga produk pangan agar 

teksturnya tetap lembut untuk jangka waktu yang lama. 
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 Kadar FFA (Free Fatty Acid) dodol akanameningkat selama penyimpanan 

sehingga kualitas produk menjadi rendah, karena terjadi proses oksidasi.  Maka dari 

itu, perlu dilakukan penelitian tentang penambahan karagenanadan sorbitol pada 

dodol susu yang diharapkan dengan penambahan bahan tersebut dapat 

meminimalisir nilai FFA pada dodol susu, sehingga produk dodol susu tidak mudah 

tengik dan dapat disimpan dalam jangka waktu lebih lama. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada latar belakangadiatas, 

perumusan masalah pada penelitian ini ditekankan pada ;  

a Apakah ada pengaruh interaksi penambahanakaragenan dan sorbitol 

terhadap nilai FFA dan daya simpan dodol susu ? 

b Apakah ada pengaruh penambahanakaragenan terhadap nilai FFA dan daya 

simpan dodol susu ? 

c Apakah ada pengaruh penambahan sorbitol terhadapanilai FFA dan daya 

simpan dodol susu ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan pada penelitianaini adalah : 

a Untuk mengetahui pengaruh interaksi penambahan karagenan dan sorbitol 

terhadap nilai FFA dan dayaasimpan dodol susu. 

b Untuk mengetahui pengaruhapenambahan karagenan terhadap nilai FFA 

dan daya simpan dodol susu. 

c Untuk mengetahui pengaruh penambahan sorbitolaterhadap nilai FFA dan 

daya simpan dodol susu. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari dilakukannyaapenelitian ini adalah : 

a. Pengembangan ilmu pengetahuan tentangapenambahan karagenan dan 

sorbitol terhadap nilai FFA dan daya simpan dodol susu. 

b. Bermanfaat bagi pelaku produsen dodol susuauntuk memperpanjang daya 

simpan dan menurunkan nilai FFA. 


