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I. PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang 

Buah mangga pada umumnya hanya dimanfaatkan daging buahnya, 

sedangkan bijinya merupakan bahan sisa yang belum dimanfaatkan. Menurut 

Istiqoma dan Anggun (2011) hanya 66% bagian dari buah mangga yang dapat 

dimanfaatkan secara langsung. Hal ini berarti 34% merupakan bahan sisa yang 

belum dimanfaatkan, yang sebagian besar berupa biji. 

Besarnya produksi mangga di setiap tahun, juga akan menghasilkan 

limbah berupa biji dalam jumlah besar. Jumlah biji mangga di lingkungan 

masyarakat cukup melimpah dan dibiarkan begitu saja, sehingga hanya menjadi 

limbah yang mengotori lingkungan. Alangkah lebih baik jika biji mangga dari 

tempat produksi pengolahan mangga dapat diakumulasikan, kemudian dilakukan 

pengolahan lebih lanjut terhadap biji mangga untuk meningkatkan nilai 

ekonomisnya. 

Dodol merupakan salah satu makanan tradisional yang mudah dijumpai 

di beberapa daerah di Indonesia. Dodol memiliki rasa manis gurih, berwarna 

cokelat, tekstur lunak dan digolongkan makanan semi basah (Prayitno, 2002). 

Dodol diklasifikasikan menjadi dua, yaitu dodol yang diolah dari buah-buahan 

dan dodol yang diolah dari tepung-tepungan, antara lain tepung beras dan tepung 

ketan. Masing-masing daerah memiliki nama khas, dodol garut berasal dari garut 

dan dodol kudus berasal dari kudus, dengan bahan dasar tepung ketan (Harianto, 

2007). Disamping itu dodol juga dibuat dari buah dan sayur, seperti dodol apel, 

dodol sirsak, dodol wortel dan sebagainya, sehingga dodol sebagai salah satu 

produk olahan hasil pertanian (Kallo, 2012). 
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Produk olahan dodol digemari oleh masyarakat, karena memiliki variasi 

rasa dan harga terjangkau. Biji mangga dapat diolah menjadi tepung biji mangga 

yang bisa diolah lagi menjadi jenang, bubur, makanan olahan lain seperti cup 

cake, roti, dodol dll (yang berbahan dasar tepung). Di harapkan tepung biji 

mangga ini dapat menjadi alternatif dari tepung beras, karena kandungan dalam 

tepung biji mangga hampir sama dengan tepung beras. Diharapkan nanti tepung 

biji mangga bisa bersaing di dunia perdagangan, sehingga dapat meminimalisir 

impor tepung beras ke Indonesia. 

1. 2 Tujuan 

Berdasarkan penelitian tersebut beberapa tujuan penelitian ini yaitu : 

1. Mengetahui interaksi proporsi tepung biji mangga terhadap dodol tepung 

biji mangga. 

2. Mengetahui interaksi varietas mangga terhadap mutu dodol tepung biji 

mangga. 

3. Mengetahui interaksi karakteristik terbaik pada penambahan tepung biji 

mangga dari tiga varietas mangga. 

4. Mengetahui umur simpan dodol tepung biji mangga dengan penambahan 

tepung biji mangga dari varietas dan proporsi yang berbeda. 

1. 3 Hipotesis 

Berdasarkan penelitian tersebut disusun hipotesis dari penelitian ini 

yaitu: 

1. Varietas mangga berpengaruh terhadap dodol tepung biji mangga. 

2. Proporsi tepung biji mangga berpengaruh terhadap dodol tepung biji 

mangga. 
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3. Proporsi tepung biji mangga berpengaruh terhadap umur simpan dodol 

tepung biji mangga. 

4. Varietas mangga berpengaruh terhadap umur simpan dodol tepung biji 

mangga. 




