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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Susu 

Susu sapi segar merupakan susu yangamasih belum mengalami proses 

pengolahan dan kandungan alami dalam susu belum berubah, susu sapi segar 

mengandung zat-zat makanan yang lengkap dan seimbang (Miskiyah, 2009).  

Komposisi susu bergantung padaajenis makanan, jenis sapi, suplemen yang 

diberikan pada sapi, dan tempat hidup sapi.  Komposisi susu secaraaumum adalah 

87,2% air, 3,7% lemak susu, 3,5% protein, 4,9% laktosa dan 0,7% abu (Prasetya, 

2012). 

Ambing merupakan alat penghasilasusu pada ternak ruminansia.  Susu 

dalam abing ternak yang sehat tidak bebasahama, mengandung sampai 500 

organisme/ml.  Ambing ternak yang sakit jumlah organismenyaadapat meningkat 

menjadi lebih besar dari 20.000 organisme/ml.  Bagian pertama saatapemerahan 

harus dibuang karena dapat mengandung samapai 50.000 organisme/ml (Purnomo 

dan Adiono, 2009). 

Sapi akan mulai mengeluarkan susu setelah melahirkan anak, kira-kira 

setengahajam setelah sapi melahirkan, produksi susu sudah mulai keluar, pada saat 

itulah masa laktasi sapi dimulai.  Produksi susu sampai 4-5 hari pertamaamasih 

berupa colostrum yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia melainkan untuk anak 

sapi (pedet) (Karuniawati, 2012).  Susu bermanfaat bagi perkembangan tulang anak 

serta untuk menjaga kepadatan tulang pada orang dewasa.  Susu yang mengalami 

kerusakanadapat membahayakan atau dapat menimbulkan gangguan terhadap 

kesehatan manusia (Hasanuddin, 2001). 
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Warna susu yang normal adalah berwarnaaputih kebiru-biruan hingga agak 

kuning kecoklatan.  Warna putih pada susu terjadi akibatapenyebaran butiran-

butiran koloid lemak, kalsium kaseinat dan kalsium fosfat.  Bahan utama yang 

memberikan warnaakekuningan yaitu karoten dan riboflavin (Buckle et al, 2009). 

2.2 Dodol Susu   

Dodol merupakan jenis makanan tradisional yang termasuk 

dalamakelompok pangan semi basah dengan kadar air 10% – 40% dan aktivitas air 

(aw) antara 0,65 – 0,90.  Dodol termasuk produk yang awetakarena penambahan 

gula dan proses pembuatannya.  Alasan mengapa dodol awet dengan gula, 

karenaagula memiliki fungsi antara lain adalah zat pemanis, zat pengawet, 

penambah flavor.  Jika makanan dipanaskan secaraaterus menerus maka dapat 

menunjang daya simpan produk tersebut (Sulistyawati, 2010). 

Idrus (1994) menyatakan bahwa  faktor-faktor yang mempengaruhi 

kualitasadodol adalah sebagai berikut : 

1. Penimbanganabahan 

Bahan harus ditimbangan denganatepat dan menggunakan alat ukur yang standart.  

2. Kualitas bahan danapenggunaan bahan antara lain: 

a. Tepungaberas ketan 

Tepung beras ketan dipilih tepungayang masih baru, tidak berbau apek dan 

bersih.  

b. Gula 

Gula yang digunakan dalamapembuatan yaitu gula kelapa.  Penggunaan gula 

harus tepat, apabila terlalu banyak akan berpengaruhapada warna dodol dan 
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teksturnya.  Penggunaan gula yang kurangajuga akan mengakibatkan dodol 

dengan rasa kurang manis. 

c. Santan 

Santan harus segar dan bersih.  Santan yang terlaluabanyak berpengaruh pada 

hasil dodol yang menjadi lembek dan cepat tengik.  Kekurangan santan akan 

mengakibatkan rasa dodol kurang gurih dan tekstur dodol kurang kalis. 

d. CaraaMemasak 

Pemasakan dodol harus dilakukan dengan caraapengadukan sesering mungkin.  

Pengadukan yang kurang menyebabkanakualitas dodol kurang baik, kurang 

rata dan tidak kalis. 

e. LamaaPemasakan 

Waktu membuatadodol yaitu selama 2-3 jam.  Apabila pemasakan kurang lama 

makaadodol kurang matang, tekstur tidak kalis, rasa dan aroma hilang. 

Proses pemasakan dodol adalah tahapayang paling penting, karena proses 

pemasakan bertujuan untuk menghilangkan bau mentah dari bahan.  Proses 

pemasakan dilakukan dengan suhuatidak terlalu rendah maupun tidak terlalu tinggi.  

Pemasakan dengan suhu yang terlalu rendah, akan memunculkanabau yang masih 

mentah, sebaliknya suhu yang terlalu tinggi membuat produk menjadi hangus 

(Desrosier, 1988).  Pengadukan pada adonan hendaknya dilakukan secaraateratur 

terutama pada saat adonan tepung dan gula dimasukkan, sehingga adonan rata dan 

halus.  Waktu yang diperlukan untuk membuat dodolayaitu kurang lebih 3 jam 

dengan suhu pemanasan 80ºC - 90ºC (Margareta, 2013). 
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Tabel 1. Syarat MutuaDodol Menurut SNI No. 01 -  2986 - 2013 

Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

Rasa - Normal / khasadodol 

Warna - Normal / khasadodol 

Kadaraair % / b / b Maksimum 20 

Jumlah gulaasebagai sukrosa % / b / b Minimal 30 

Asam lemakabebas % / b / b Maksimum 10,5 

CemaranaLogam : 
  

- Kadmium(Cd) mg / kg Maksimum 0,1 

- Timbal (Pb) mg / kg Maksimum 0,3 

- Timah (Sn) mg / kg Maksimum 40 

- Merkuri (Hg) mg / kg Maksimum 0,05 

- Arsen (As) mg / kg Maksimum 0,5 

Cemaran Mikroba 
  

- Angka lempeng total koloni / g Maksimum 1 x 10 4 

- Bakteri Coliform APM / g Maksimum 20 

- E. coli APM / g < 3 

- Salmonella sp - Negatif / 25 g 

- Staphylococcus aureus koloni / g Maksimum 10 

- Bacillus cereus koloni / g Maksimum 1 x 10 2 

- Kapang dan Khamir koloni / g Maksimum 2 x 10 2 

 

  Sumber : Standar NasionalaIndonesia (SNI) Dodol 01-2986-2013 Departemen 

Perindustrian  

 Dodol susu adalah produk olahanasusu yang dibuat dari tiga bahan utama, 

yaitu tepung ketan sebagai binding agent, susu sebagai bahan utama dan sumber 

nutrisi, serta gula sebagai pengawet dan pembentuk tekstur.  Tepung ketan 

digunakan sebagaiabahan pengikat utama dalam pembuatan dodol.  Kandungan pati 

tepung ketan yang tinggi mampuamemaksimalkan perannya sebagai binding agent, 

penggunaan tepung ketan yang terlalu banyak dalam adonan dodol akan 

mengakibatkan tekstur dodol menjadi keras.  Jika menggunakan tepung ketan yang 

terlalu sedikit akanamengakibatkan tekstur dodol menjadi lembek (Qinah, 2009). 

 Dodol susu mempunyai kualitas rasa yang enak sehinggaadisukai 

konsumen, dan tahan disimpan selama tiga minggu.  Dodol yang beredar dipasaran 
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mempunyai komposisi bahan yang bermacam-macam diantaranya terbuat 

dariatepung beras ketan, tepung beras, tepung terigu, ataupun tepung garut.  Produk 

olahan susu, dodol garut yaitu dodol yangaberasal dari Garut dan dikenal luas 

karena rasanya yang khas dan kelenturan yang berbeda dari produk yang sejenis 

dari daerah lain.  Dodol garut terbuat dari bahan-bahan alamiadan tidak 

mengandung bahan pengawet, meskipun demikian dodol garut dapat bertahan 

hingga kurang lebih tiga bulan ataupun dodol dari buah-buahan, sedangkan dodol 

susu masih jarang beredar di pasaran (Hidayah, 2011). 

 Susu dapat diolah menjadiaberbagai produk olahan, diantaranya dioalah 

menjadi dodol susu.  Dodol susu merupakan produk olahan susu dengan 

penambahanagula, tepung ketan, dan tepung tapioka melalui proses pemanasan 

pada susu segar atau yang kurang segar.  Jadi dodol susu menjadi salah satu solusi 

untukamengatasi berlimpahnya produksi susu di suatu daerah (Nuroso, 2013).  

 Langkah-langkah pembuatan dodolasusu menurut Lestari (2013) adalah 

sebagai berikut : 

1. Disiapkan susu sebanyak 1 liter, yang dibagiamenjadi 0,2 liter untuk 

mengencerkan tepung dan sisanya (0,8 liter) dipanaskan hingga mendidih. 

2. Susu yang mendidih ditambah gula 16,6 % dari susuayang digunakan dan 

diaduk hingga larut sambil tetap dipanaskan (suhu 1000 C). 

3. Larutan tepung berasaketan dengan tepung tapioka ditambahkan sesuai 

dengan takaran, sedikit demi sedikit sambil diaduk pada suhu ± 900 C 

dengan waktu 1 jam hingga dodol matang. 

4. Dodol diangkat dan dituangake dalam loyang lalu dibiarkan dingin 1-2 jam. 
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5. Dodol dipotong danadibungkus dengan plastik. 

2.3 Bahan TambahanaDodol Susu 

1. Susu Pasteurisasi 

Pasteurisasi susu merupakan pemanasan susu denganasuhu dan waktu 

tertentu.  Pemanasan  susu pada suhu pasteurisasi bertujuan untukamembunuh 

sebagian bakteri pathogen yang ada pada susu, tetapi tidak menghilangkan gizi dari 

susu dan tetap mempertahankan sifat fisik dan cita rasa susu segar (Purnomo dan 

Adiono, 1987).  Pasteurisasi susu ada 2 (dua) cara yaitu LTLT (Low Temperature 

Long Time) danaHTST (High Temperature Short Time).  Proses pasteurisasi HTST 

(suhu minimum 72 °C selama 15 detik) disarankanauntuk continuous flow 

pasteurization dan LTLT (suhu minimum 63°C selama 30 menit) untuk batch 

pasteurization (Codex, CAC/RCP 57-2004). 

Susu diolah untuk membunuh bakteri pathogen melaluiapasteurisasi ; 

menjaga kualitas produkatanpa kehilangan atau penurunan nyata pada flavor, 

bentuk, kandungan fisik dan nutrisi ; danamengendalikan secara selektif 

pertumbuhan organisme yang menghasilkan produk / materi / substansi tidak 

dikehendaki.  Sehingga pabrik pengolahan susu menjalankan prosedur pengolahan 

secara efektif yang ditujukan untukamencegah kontaminasi bakteri pada bahan 

baku susu; mengurangi jumlah bakteri di dalam susu; dan menjaga produk dari 

potensi rekontaminasiamelalui penanganan yang cermat, pengemasan yang 

memadai, dan penyimpanan yang sesuai (Shearer dkk., 1992). 

2. Tepung Beras Ketan 
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 Tepung beras ketan adalah tepung yang berasal dari beras ketan (oryza 

sativa glutinous) yakni varietasadari padi (Oryza Sativa) famili graminae yang 

termasuk dalam biji-bijian (cereal) yang ditumbuk  atau digiling dengan mesin 

penggiling.  Syarat tepung ketan yang digunakan dalamapembuatan dodol harus 

halus, putih bersih, kering, bebas dari kotoran dan aromanya khas aroma tepung 

ketan (tidak apek).  Tepung beras ketan berfungsi untukamerekatkan adonan agar 

lebih kental (Damayanti, 2000).  Sifat dari tepung beras ketan yang 

kentalamembentuk tekstur dodol menjadi elastis.  Kandungan amilopektin yang 

tinggi akanamembentuk tekstur dodol yang lengket dan elastis (Hartati dkk., 1996). 

3. Gula 

 Butiran kecil seperti kristalayang terbuat dari proses hasil penggilingan tebu 

disebut gula pasair.  Gula pasir yang digunakan berwarnaaputih, kering dan tidak 

kotor.  Fungsi gula dalam pembuatan dodol yaituamemberikan aroma, rasa manis, 

warna coklat pada dodol, sebagai pengawet dan membantu pembentukan lapisan 

keras atau tekstur pada dodol (Hartati dkk., 1996). 

       Penambahan gula pada dodol selain memberi rasaajuga sebagai bahan 

pengawet.  Efek pengawet dari gula yaitu kenaikan tekananaosmosis larutan 

sehingga dapat menyebabkan terjadinya plasmosis dari sel-sel mikroba, dengan 

berkurangnya air untuk pertumbuhan mikroba, sel-sel mikroba, sel-sel mikroba 

akan mongering dan akhirnya akan mati. (Gautara dan Soesarsono, 2005). 

2.4 Karagenan 

 Karagenan adalah polygalactan sulfat yang tersusun atas 15 sampai 40% 

kandungan ester-sulfat dengan massaamolekul relatif rata-rata di atas 100 kDa. 
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Karagenan dibentuk oleh unitaberulang d-galaktosa dan 3,6-anhidro-galaktosa 

yang berikatan dengan ikatan α-1,3 dan β-1,4-glikosidik. Karagenan 

diklasifikasikan ke dalamabeberapa jenis yaitu λ, κ, ι, ε, μ, semuanya mengandung 

22 sampai 35% kelompok sulfat.  Klasifikasi karagenan dibuataberdasarkan 

kelarutannya dalam kalium klorida.  Perbedaan utama yang mempengaruhi sifat 

jenis karagenanaadalah jumlah dan posisi kelompok ester sulfat serta kandungan 

3,6-anhidro-galaktosa (Necas dan Bartosikova, 2013).  Karagenan adalah getah 

rumput lautayang dihasilkan dari proses ekstraksi rumput laut yang sebelumnya 

dilakukan proses alkali pada temeperatur tinggi (Prasetyowati dkk., 2008). 

 Kandungan karagenan pada tiapaspesies Eucheuma bergantung pada jenis 

dan lokasi tempat tumbuhnya.  Jenis ini asal mulanya didapat dari perairanaSabah 

(Malaysia) dan Kepulauan Sulu (Filipina).  Kemudian dikembangkan di berbagai 

negaraasebagai tanaman budidaya.  Budidaya rumput laut jenis ini di Indonesia 

dapat ditemukan di Lombok, Sumba, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, 

Sulawesi Tengah, Lampung, Kepulauan Seribu, dan Perairan Pelabuhan Ratu 

(Prasetyowati dkk., 2008). 

Taksonomi Eucheuma cottonii menurutaAnggadireja, dkk. (2008) adalah 

sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae 

Divisi   : Rhodophyta 

Kelas  : Rhodophyceae 

Ordo   : Gigartinales 

Famili   : Solieracea 
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Genus   : Eucheuma 

Species  : Eucheuma cottonii (Kappaphycus alvarezii) 

 

Gambar 1. StrukturaKaragenan  (Rifansyah, 2016) 

 Karagenan dapat diaplikasikanapada berbagai produk sebgai pembentuk gel 

atau penstabil, pensuspensi, dan pembentuk tekstur emulsi.  Saat ini karagenan 

bahkan diaplikasikan jugaauntuk industri kosmetik, tekstil, cat, obat-obatan, pakan 

ternak, dan lain sebagainya (Suptijah, 2002).   

 Sifat-sifat karagenan meliputi kelarutan, viskositas, pembentukanagel dan 

stabilitas pH.  Beberapa faktor yang mempengaruhi kelarutan karagenan dalam air 

yaitu tipe karagenan, temperatur, pH, kehadiran jenis ion tandingan dan zat-zat 

terlarut lainnya.  Stabilitas karagenan dalam larutan maksimum pada pH 9 danaakan 

terhidrolisis pada pH dibawah 3,5.  Keadaan pada pH 6 atau lebihaumumnya larutan 

karagenan dapat mempertahankan kondisi proses produksi karagenan 

(Prasetyowati dkk., 2008).  

Tabel 2. Syarat MutuaKaragenan 

Kandungan Batas 

Arsenik Tidak boleh lebih dari 3 ppm (0.0003 %) 

Abu (tidak larut asam) Tidak lebih dari 1.0 % 

Abu (total) Tidak lebih dari 35.0 % 

Logam Berat (Pb) Tidak boleh lebihadari 40 ppm (0.004 %) 

Timah hitam Tidak boleh lebih dari10 ppm (0.001 %) 
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Kehilangan padaapengeringan Tidak lebih dari 12 % 

Sulfat Antara 18 dan 40 % (berat kering) 

Kekentalan dari larutan 1.5 % Tidak kurang dari 5 cps pada 75 º 

       Sumber : Food Chemical Codex III, 1981  

Sifat-sifat kandungan kimia karagenanaditentukan oleh kelarutan, 

viskositas, kekuatan gel, dan stabilitasnya.  Karagenan biasanya mengandung unsur 

berupa garam sodium danapotassium yang berfungsi untuk menentukan sifat-sifat 

karagenan.  Karagenan tidak dapat larut dalam pelarut organikaseperti alkohol, eter 

dan minyak.  Kelarutan dalam air bergantung padaastruktur karagenan, media, dan 

suhu (Fahmitasari, 2004). 

2.5 Sorbitol 

Sorbus nama ilmiahauntuk sejenis genus dari tumbuh-tumbuhan. 

Tumbuhan lain yang juga dapatamenghasilkan sorbitol adalah rumput laut dan 

buah-buahan seperti plum.  Sorbitol dapatadibuat secara sintestis.  Sorbitol masuk 

dalam kelasasenyawa yang disebut poliol.  Poliol adalah alkohol yangamemiliki 

beberapa ikatan hidroksil (-OH) dalam strukturnya.  Sorbitol bisaalarut dalam air.  

Tingkat rasa manis sorbitolakira-kira setengah dari manis gula tebu (Poedjiadi, 

1994).   

 

Gambar 2. Struktur Sorbitol (Hart et al., 2003)  
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Sorbitol dengan berat molekul sebesar 182, 17 memiliki titikalebur pada 

suhu 96-97°C dan bersifat sangat higroskopis. Kelarutan sorbitol sangat tinggi 

yaituasebesar 235 gram/100 gram air pada suhu 25°C.  Sorbitol tahan terhadap 

temperatur yang tinggi dan tidak mengalami reaksi maillard ( Dwivedi, 1991). 

Sorbitol memiliki keunggulan tersendiri dibandingkanadengan pemanis lain 

yang meliputi rasa manis yang lebih rendah dari kemanisan sukrosa dengan nilai 

kalori 16,7 J/g (4 kal/g) sehingga lebih di toleransi oleh penderita diabetes dari pada 

sukrosa, tidak mudahadifermentasi oleh mikroorganisme oral sehingga tidak 

menyebabkan kerusakan gigi (noncariogenic).  Secara kimia relatif lebih inert dan 

compatible denganasebagian besar zat tambahan obat (Shur, 2006).  Kerugian 

sorbitol apabila dipakai dalam jumlah yangaberlebihan dapat menyebabkan 

terjadinya diare karena sorbitol sangat sedikit diabsorbsi oleh usus halus dan 

langsung masuk ke usus besar sehingga dapat menunjang terjadinya diare dan perut 

kembung (Shur, 2009). 

Sorbitol yang efektif adalah di bawah 60 menit denganajumlah maksimum 

yang direkomendasikan adalah 150 mg sorbitol per kilogram berat badan setiap 

harinya.  Bila konsumsi berlebihan akan menyebabkanatimbulnya diare (Williams 

dan Elliott, 1989).  Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (2004)  menyatakan 

bahwa konsumsi berlebihan dapatamengakibatkan efek laksatif, yang ditulis dan 

terlihat jelas pada label makanan atau minuman atau sediaan yang menggunakan 

pemanis buatan laktiol atau manitol atau sorbitol, yang apabila 

diyakiniadikonsumsi lebih dari 20 gram laktiol per hari atau 20 gram manitol per 

hari atau 50 gram sorbitol per hari. 
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2.6 FFA (Free Fatty Acid) 

 Proses hidrolisis atau oksidasi biasanya bergabung denganalemak netral 

akan membentuk asam lemak bebas.  Reaksi hidrolisis terjadi lebih cepat akibat ini 

akan dipercepatadengan adanya faktor-faktor panas, air, keasaman, dan katalis 

(enzim).  Semakin lama reaksi ini berlangsung, maka semakin banyakakadar asam 

lemak bebas yang terbentuk.  Asam lemak bebas adalah asam lemak yangaberada 

sebagai asam bebas tidak terikat sebagai trigliserida. (Kusnandar, 2010). 

Pengujian FFA dilakukan menggunakanametode titrasi alkalimetri.  Metode 

titrasi alkalimetri merupakan metode analisa yang didasarkanapada reaksi asam 

basa.  Penggunaan indikator PP (Phenolphtealin) dikarenakan memiliki rentan pH 

yangacenderung bersifat basa dan tidak berwarna.  Perubahan warna 

mudahadiamati karena menggunakan indikator PP. Sifat NaOH yaitu basa kuat 

maka dari itu digunakan untuk titrasi.  Cara pengujiannya yaitu dengan 

pengambilan sampel minyak goreng (olein).  Kemudian sampel ditambahkan 

alkohol dan PP dan kemudianasampel dipanaskan sampai homogen dan selanjutnya 

di titrasi dengan NaOH 0,1 N.  Titrasi dilakukan sampai terjadi perubahanawarna 

merah muda dalam kurun waktu 30 detik (Silalahi dkk., 2017). 

 Terbentuknya FFA menyebabkan timbulnya aroma yang tidakadiinginkan 

karena hidrolisis trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol.  Asam lemak bebas 

akanaterbentuk selama proses oksidasi yang dihasilkan dari pemecahan dan 

oksidasi ikatan rangkap dari lemak yang terkandung (Ketaren, 1989).  Pengujian 

FFA (Free Fatty Acid) berfungsi untuk mengetahui kandungan asam lemakabebas 

yang terkandung di dalam minyak goring (Ilmi dkk., 2015).   
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2.7 Daya Simpan 

Umur simpan yaitu lamanya waktu sebuah pangan dapatadisimpan pada 

kondisi penyimpanan yang disarankan sesuai petunjuk penyimpanannya dan 

selama itu masih terjaga kesegaran dan kualitasnya yang dapatditerima (Cornell 

University, 2000).  Informasi umur simpan produk sangatapenting bagi banyak 

pihak, baik produsen, konsumen, penjual, dan distributor.  Konsumen tidak hanya 

dapat mengetahui tingkat keamanan dan kelayakan produk untuk dikonsumsi, tetapi 

juga dapatamemberikan petunjuk terjadinya perubahan citarasa, penampakan, dan 

kandungan gizi produk tersebut.  Bagi produsen, informasi umur simpan 

merupakanabagian dari konsep pemasaran produk yang penting secara ekonomi 

dalam hal pendistribusian produk serta berkaitan dengan usaha pengembangan jenis 

bahan pengemas yang digunakan.  Bagi penjual dan distributor informasi umur 

simpanasangat penting dalam hal penanganan stok barang dagangannya (Wasono 

dan Yuwono, 2014).  

Bagi kalangan produsen pangan, shelf life dapat diartikan dalam 2 (dua) 

makna, pertama shelf life yang bermakna “best if used by” artinya periode waktu 

dimana sebuahapangan dapat terjaga rasa dan kandungan nutrisinya, kedua shelf 

life yang bermakna “life sustaining” artinya periode waktuadimana pangan tersebut 

masih dapat dihidangkan atau dikonsumsi.  Sejumlah faktor kondisi 

penyimpananaproduk pangan juga berpengaruh terhadap shelf life, yakni : (1) suhu; 

(2) kelembaban; (3) oksigen; dan (4) cahaya (Budiyono, 2009). 

Ada faktor – faktor yang dapat mempengaruhi penurunanamutu produk 

pangan yaitu massa oksigen, uap air, cahaya, mikroorganisme, kompresi atau 
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bantingan dan bahan kimia toksik atau off flavour dan selanjutnya faktor tersebut 

dapat mengakibatkan terjadinya penurunan mutualebih lanjut, seperti oksidasi 

lipida, kerusakan vitamin, kerusakan protein, perubahan bau, reaksi pencoklatan, 

perubahan unsur organolpetik dan kemungkinan terbentuknya racun (Floros dan 

Gnanasekhara, 1993).  Menurut Codex (CAC/RCP 57-2004), shelf life produk susu 

dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu sebagai berikut (1) kendali mutu 

mikrobiologis yangaditerapkan, termasuk suhu penyimpanan; (2) metode 

pendinginan selamaapenanganan dan proses produksi; (3) jenis kemasan yang 

digunakan; (4) dan potensi atau kemungkinan kontaminasi pasca proses produksi.  

Industri dodol termasuk industri rumahan sehingga mutu dodol yang 

dihasilkan terkadang kurang diperhatikan dan tidak tahanadalam penyimpanan, 

karena mudah ditumbuhi jamur dan terjadi perubahan aroma, penyimpanan dodol 

dapatadiletakkan pada lemari yang tidak mengalami kontak langsung dengan sinar 

matahari dan simpan pada suhu yang sejuk. Hal ini dilakukan untukamencegah 

terjadinya perubahan warna dan rasa.  Cara penyimpanan bahan pangan selama 

berbagai proses pengolahanadan pada tingkat penjualan adalah hal yang utama 

dalam menentukan keamanan dan mutu dari aspek mikrobiologi (Buckle et al, 

1999). 

2.8 Hipotesis 

a Ada pengaruh interaksi penambahanakaragenan dan sorbitol terhadap nilai 

FFA dan daya simpan dodol susu. 

b Ada pengaruh penambahan karagenan terhadapanilai FFA dan daya simpan 

dodol susu. 
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c Ada pengaruh penambahanasorbitol terhadap nilai FFA dan daya simpan 

dodol susu. 


