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II. TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Tanaman Mangga (Mangifera indica L.) 

Dalam tatanama sistematika (taksonomi) tumbuhan, tanaman mangga 

diklasifikasikan sebagai berikut:  

Kingdom : Plantae  

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas    : Dicotyledonae 

Ordo    : Sapindales  

Famili   : Anacardiaceae   

Genus   : Mangifera 

Spesies  : Mangifera indica. 

Mangga yang berkembang di Indonesia diperkirakan berasal dari India, 

yang dipercaya pemeliharaannya telah ada seiring peradaban India. Sejarah pun 

mencatat bahwa mangga pertama kali ditemukan oleh Alexander Agung di 

lembah Indus,India. Kata mangga sendiri berasal dari bahasa Tamil, yaitu mangas 

atau man-kay. Dalam bahasa botani, mangga disebut Mangifera indica L. Yang 

berarti tanaman mangga berasal dari India. Dari India, sekitar abad ke-4 SM, 

tanaman mangga menyebar ke berbagai negara, yakni melalui pedagang India 

yang berkelana ke timur sampai ke Semenanjung Malaysia. Pada tahun 1400 dan 

1450, mangga mulai ditanam di kepulauan Sulu dan Mindanau, Filipina, di pulau 

Lizon sekitar tahun 1600, dan di kepulauan Maluku pada tahun 1665 (Pracaya, 

2011).
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Tanaman mangga tumbuh dalam bentuk pohon berbatang tegak, 

bercabang banyak, serta rindang dan hijau sepanjang tahun. Tinggi tanaman 

dewasanya bisa mencapai 10-40 m dengan umur bisa mencapai lebih dari 100 

tahun. Morfologi tanaman mangga terdiri atas akar, batang, daun, dan bunga. 

Bunga menghasilkan buah dan biji yang secara generatif dapat tumbuh menjadi 

tanaman baru (Pracaya, 2011). 

Mangga rata-rata berbunga satu kali sehingga panen buah dapat 

dilakukan beberapa kali dalam satu periode karena buah tidak masak bersamaan. 

Mangga cangkokan mulai berbuah pada umur 4 tahun sedangkan mangga okulasi 

pada umur 56 tahun. Buah Panen pertama hanya mencapai 10-15 buah, pada 

tahun ke-10 jumlah buah dapat mencapai 300-500 buah/pohon, pada umur 15 

tahun Mencapai 1000 buah/pohon, dan produksi maksimum tercapai pada umur 

20 tahun Dengan potensi produksi mencapai 2000 buah/pohon/tahun (Tafajani, 

2011). 

Menurut Rukmana (1997), Buah mangga memiliki keanekaragaman 

bentuk antara lain bulat, bulatpendek dengan ujung pipih, dan bulat-panjang agak 

pipih. Susunan Tubuh buah terdiri dari beberapa lapisan, yaitu sebagai berikut : 

a. Kulit buah 

Buah mangga yang muda memiliki kulit berwarna hijau, namun menjelang 

matang berubah warna menurut jenis dan varietasnya. 

b. Daging buah 

Buah mangga yang masih muda pada umumnya memiliki daging buah yang 

berwarna kuning keputih-putihan. Menjelang tua daging buah berubah menjadi 

kekuning-kuningan sampai kejingga-jinggan. Rasa daging buah mangga 
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bervariasi, yaitu asam sampai manis dengan aroma yang khas pada setiap varietas 

mangga.  

c. Biji  

Biji mangga berkeping dua dan memiliki sifat poliembrional, karena dari 

satu biji dapat tumbuh lebih dari satu bakal tanaman.  

2. 1. 1  Jenis dan Varieatas Tanaman Mangga 

Menurut Pracaya (2004) Di Indonesia ada beberapa jenis dan varietas 

mangga  komersial, yang sudah terkenal bagus mutunya. Antara lain golek, 

arumanis, manalagi, endog, madu, laliwijo, keweni, pakel, dan kemang. Masing-

masing jenis dan varietas memiliki karakter sebagai berikut. 

A. Golek 

Disebut  golek (Mangifera indica L.) karena setelah menikmati rasanya, 

orang akan mencari lagi buah mangga yang baru saja dimakan. Rasanya memang 

enak sekali, manis, dan harum aromnya. Golek (bahasa jawa) artinya mencari. 

Daging buah tebal, lunak dengan warna kuning tua. Daging buahnya boleh 

dikatakan tidak berserat, tidak berair (kalau diiris tidak banyak mengeluarkan air). 

Aromanya cukup harum. Rasanya manis lezat. 

B. Arumanis 

Disebut mangga arumanis (Mangifera indica L.) karena rasanya manis dan 

harum (arum) baunya. Daging buah tebal, lunak berwarna kuning, dan tidak 

berserat (serat sedikit). Aroma harum, tak begitu berair. Rasanya manis, tapi 

bagian ujung kadang kadang masih ada rasa asam. 
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C. Manalagi 

Disebut Manalagi (Mangifera Indica L.) karena sekali makan orang akan 

mencarinya lagi. Itu karena lezatnya. Kalau orang hanya makan satu buah saja, 

pasti akan minta yang lainnya. Rasa mangga manalagi seperti perpaduan rasa 

antara golek dan arumanis. Mungkin pohon manalagi merupakan hasil persilangan 

alami antara golek dengan arumanis. Buah yang sudah tua walaupun belum masak 

rasanya sudah enak dan terasa manis. Buah ini sering dimakan dalam keadaan  

masi keras, tetapi daging buah sudah kelihatan kuning. 

D. Endog 

Disebut mangga endog (Mangifera indica L.) karena bentuk buahnya bulat 

dan kecil seperti telur. Endog dalam bahasa jawa artinya telur. Daging buanhnya 

berserat sedikit kasar, air buah sedikit. Aromanya kurang harum. Rasa manisnya 

kurang lezat. 

E. Lalijiwo 

Disebut lalijiwo (Mangifera indica L.) karena setelah makan buah mangga 

tersebut dan merasakan enaknya, orang bisa lupa terhadap jiwa atau dirinya 

sendiri. Lali dalam bahasa jawa berarti lupa. Warna daging buah bila masak 

kuning tua. Air buah hanya sedikit. Aroma kurang harum. Rasa manis lezat. Buah 

yang amsih muda tak begitu asam rasanya. 

F. Madu 

Mangga ini disebut madu (Mangifera indica L.) karena rasanya manis 

seperti madu lebah. Daging buah yang sudah masak warnanya kuning. Bagian 

dalam kuningnya makin ke dalam makin tua seperti warna madu. Serat daging 
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buah sedikit. Kadar air buah sedang. Rasanya manis seperti madu. Aromanya 

harum. 

G. Kemang 

Kemang (Mangifera caesia Jack). Jenis mangga ini buahnya yang sudah 

masak berwarnya kuning kecokelatan, berbau seperti terpentin. Rasanya ada yang 

asam atau asam manis, kadang-kadang sepet. Buah dapat dimakan sebagai rujak 

atau asinan. 

H. Kweni 

Kweni (Mangifera odorata Grift). Daging  buah berwarn kuning, berair, dan 

berserat kasar. Aroma khas kweni sangat kuat. Rasanya manis dengan sedikit rasa 

terpentin. 

I. Pakel 

Pakel (Mangifera foetida Lour) disebut juga bacang, memiliki daging buah 

yang berserat kasar. Rasanya asam sedikit manis, sedikit rasa terpentin, bau 

kerasnya menjadi ciri khas. Dikonsumsi sebagai minuman es buah. 

J. Jenis-jenis Mangga Lain 

Jenis-janis mangga lain yang bernilai komersial sebagai buah konsumsi 

adalah gedong dan cengkir. Beberapa jenis mangga lain yang lazim dikonsumsi 

adalah apel, kopyor, dan bapang. 

2. 2 Biji Mangga 

Biji rnangga terletak di dalam kulit biji yang keras (endocarp),besamya 

bervariasi. Serat-serat yang asalnya dari kulit biji tersebut kadangkadang dapat 

rnenembus ke daging buah, sehingga daging buahnya berserat, maka yang 

dirnakan seringkali hanya cairannya. Biji mangga umumnya terdiri dari dua 
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keeping yang berdaging, yaitu biji monoembrionik dan biji poliembrionik  

(Pracaya,  1991). Selain daging (mesocarp), buah  mangga  yang aromatis  

berwarna  putih  sarnpai kuning  yang  dapat  dimakan,  juga  di beberapa 

tempat  di Indonesia,  biji rnangga dapat  dimanfaatkan  (Quane,  2002). 

Biji merupakan salah satu cara utama tumbuhan untuk beregenerasi. Biji 

mengandung cadangan makromolekul dalam jumlah banyak dan khas, yang 

disimpan sebagai sumber makanan cadangan untuk menopang perkecambahan 

awal. Karbohidrat merupakan cadangan makanan utama pada sebagian besar biji. 

Bentuk karbohidrat cadangan yang paling banyak dijumpai adalah pati (Bewley et 

al., 2013). 

Menurut Morales et al. (2002), biji mangga dapat digunakan sebagai 

bahan  pangan   bagi  manusia.   Hal ini dapat  dilihat  dari  pembelajaran  secara 

objelctif  mengenai karakteristik fisik,  kimia maupun kandungan  nutrisi  biji 

mangga,  sehingga dapat disimpulkan bahwa biji manga cukup potensial untuk   

makanan. Adapun komposisi kimia dari biji mangga dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi  Kimia Biji Mangga per 100 gram bahan. 

Komponen Persentase 

Kadar abu  2,46 

Protein  7,93 

Lemak  6,83 

Karbohidrat 73,09 

Serat kasar   1,02 

Albumin dan globulin   9,95 

Pati 70,76 

Glukosa dan fruktosa   0,1 

Daya cerna invitro 69,19 

Glutelin 73,55 

WSS (Water Soluble Solid) 12,14 

Sumber : Morales et al., (2002) 

Biji mangga, atau disebut juga pelok, yang diperoleh dari buah mangga 

yang telah masak memiliki lapisan yang bersifat keras, ulet, dan berserabut. 
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Serabut-serabut tersebut tumbuh bersatu dengan daging buah. Serabut terpendek 

terdapat pada bagian perut buah dan serabut terpanjang terdapat pada bagian 

pucuk buah. Pada biji mangga terdapat kulit keras, kulit ari, dan bagian 

endosperm atau disebut juga keping biji (Kusumo dkk., 1975). 

2. 3 Tepung Biji Mangga 

Biji manga dapat diolah menjadi makanan. Dalam hal ini yang 

dimanfaatkan adalah tepung biji yang diolah menjadi sejenis dodol yang disebut 

jenang pelok. Tepung biji mangga diperoleh masih sederhana, yaitu biji mangga 

direndam dalam air secara berulang-ulang sampai aimya jernih. Selanjutnya biji 

manga tersebut diparut, lalu dimasukkan ke dalam air yang jernih serta diremas-

remas. Selanjutnya disaring dan diendapkan, serta ampasnya dibuang. Tepung 

yang mengendap berwama putih masih dimurnikan lagi dengan merendamnya 

berulang-ulang, kemudian dijemur sampai kering (Kusumo dan Soehendro, 1985). 

Adapun komposisi kimia tepung biji mangga dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Komposisi Kimia Tepung Biji Mangga per 100 gram bahan. 

Komponen Persentase 

Kadar air  9,10 

Kadar abu  6,61 

Lemak  1,00 

Protein  9,40 

Karbohidrat  2,75 

Serat kasar  2,80 

Pati 50,0 

Karbohidrat yang lain 18,26 

Nilai Kalori  1,66 

TTA (w/v)  1,75 

Asam askorbat  0,017 

Tanin  2,34 

PH  4,5 

Sumber : Kusumo dan Soehendro (1985) 
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2. 4 Dodol  

Dodol merupakan salah satu produk olahan hasil pertanian yang 

termasuk dalam jenis makanan yang mempunyai sifat agak basah sehingga dapat 

langsung dimakan tanpa dibasahi terlebih dahulu dan cukup kering sehingga dapat 

stabil dalam penyimpanan. Dodol yang berkualitas baik adalah dodol dengan 

tekstur yang tidak terlalu lembek, bagian luar mengkilap akibat adanya pelapisan 

gula atau glazing, rasa yang khas dan jika mengandung minyak tidak terasa tengik 

(Rukhanah, 2005). 

Dodol terbuat dari daging buah matang yang dihancurkan, kemudian 

dimasak dengan penambahan gula dan bahan makanan lainnya atau tanpa 

penambahan bahan makanan lainnya. Sesuai dengan definisi tersebut maka dalam 

pembuatan dodol buah-buahan diperbolehkan penambahan bahan lainnya seperti 

tepung ketan, tepung tapioka. Bahan-bahan yang ditambahkan harus sesuai dan 

tidak boleh lebih dari aturan yang berlaku (Satuhu dan Sunarmani, 2004). 

Masing-masing bahan mempengaruhi tekstur, rasa, aroma, daya tahan 

dodol dan kekenyalan. Tepung beras ketan Oriza sativa glutinous yang digunakan 

terkandung karbohidrat 80% (dalam bentuk amilosa 1% dan amilopektin 99%), 

lemak 4%, protein 6,5% dan air 10%. Santan kelapa cocosnucifera berguna untuk 

memberikan kekenyalan, rasa, serta aroma yang umumnya mengandung air 52%, 

protein 1%, lemak 27%, karbohidrat atau gula 1%. Gula aren atau gula tebu dapat 

memberikan aroma, rasa manis, dan berfungsi sebagai pengawet, selain itu juga 

untuk memperbaiki tekstur. Kandungan gula dapat membuat lapisan keras dodol. 

Penambahan glukosa 1% dapat menghambat pertumbuhan lapisan keras dodol 

dan memperbaiki tekstur dodol (Sudarsono, 1981). 
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Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) definisi dodol adalah 

makanan yang dibuat dari tepung beras ketan, santan kelapa, dan gula dengan atau 

tanpa penambahan bahan makanan dan bahan lain yang diizinkan. Syarat mutu 

dodol dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Syarat Mutu Dodol 

Kriteria Uji Satuan Prasyaratan 

Bau - Normal/khas dodol 

Rasa - Normal/khas dodol 

Warna - Normal/khas dodol 

Kadar air %b/b Maksimum 20 

Kadar abu %b/b Maksimum 1,5 

Jumlah gula sebagai sukrosa %b/b Minimal 45 

Protein %b/b Minimal 3 

Lemak %b/b Minimal 7 

Bahan Tambahan Makanan 

- 

Sesuai dengan SNI 0222-M dan 

Peraturan Mentri Kesehatan No. 

722/Menkes/Per/Lx/88 

Pemanis buatan - Tidak nyata 

Cemaran logam:   

- Timbal (Pb) mg/kg Maksimum 1,0 

- Tembaga (Cu) mg/kg Maksimum 10,0 

- Seng (Zn) mg/kg Maksimum 40,0 

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

Cemaran mikroba:   

- Angka lempeng total Koloni Maksimum 5,0 x 10
2
 

- Escherichia coli APM/G 3 

- Kapang dan khamir Koloni/G Maksimum 1,0 x 10
2
 

Sumber : SNI 01-2986-1992 

2. 5 Bahan Pembuatan Dodol 

2. 5. 1 Tepung Ketan 

Tepung beras ketan adalah salah satu jenis tepung yang berasal dari beras 

ketan Oryza sativa glutinous yaitu varietas dari padi Oryza sativa famili graminae 

yang termasuk dalam biji-bijian cereals yang ditumbuk atau digiling dengan 

mesin penggiling (Damayanti dkk., 2000). Tepung beras ketan memberi sifat 

kental sehingga membentuk tekstur dodol menjadi elastis. Kadar amilopektin 

yang tinggi menyebabkan sangat mudah terjadi gelatinasi bila ditambah dengan 
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air dan memperoleh perlakuan pemanasan. Hal ini terjadi karena adanya 

pengikatan hidrogen dan molekul-molekul tepung beras ketan (gel) yang bersifat 

kental. Jika kadar amilopektin tinggi maka akan membentuk tekstur dodol yang 

lengket dan elastis (Hartati, 1996). 

Tepung ketan merupakan bahan pokok dalam pembuatan kue tradisional 

Indonesia yang banyak digunaan sama seperti tepung beras. Tepung ketan saat ini 

sangat mudah mendapatkannya karena banyak dijual di pasaran dalam bentuk 

tepung yang halus dan kering. Tepung ketan dapat diperoleh dengan cara 

perendaman beras ketan selama 2-3 jam, lalu beras ketan dicuci bersih dan 

ditiriskan. Beras ketan kemudian digiling dan diayak dengan ayakan berukuran 80 

mesh sampai diperoleh tepung ketan yang halus (Satuhu dan Sunarmani, 2004). 

Komposisi kimia tepung beras ketan dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Komposisi Kimia Tepung Beras Ketan per 100 gram bahan. 

Komponen Komposisi 

Kadar air (%) 11,05 

Abu (%)  0,29 

Lemak (%)  1,00 

Protein (%)  6,61 

Karbohidrat (%) 81,05 

Pati (%) 63,31 

Amilosa (% dari pati)  0,88 

Amilopektin (% dari pati) 99,11 

Sumber : Imanningsih (2012) 

2. 5. 2 Tepung Beras 

Tepung beras merupakan salah satu alternatif bahan dasar dari tepung 

komposit dan terdiri atas karbohidrat, lemak, protein, mineral dan vitamin. 

Tepung beras adalah produk setengah jadi untuk bahan baku industri lebih lanjut.  

Untuk membuat tepung beras membutuhkan waktu selama 12 jam dengan cara 
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beras direndam dalam air bersih, ditiriskan, dijemur, dihaluskan dan diayak 

menggunakan ayakan 80 mesh (Hasnelly dan Sumartini, 2011). 

Beras kaya akan vitamin B, juga mengandung sedikit lemak dan mineral. 

Protein yang terdapat di dalam tepung beras lebih tinggi dari pada pati beras yaitu 

tepung beras sebesar 5,2-6,8% dan pati beras 0,2-0,9% (Singh et al., 2000). 

Komposisi zat gizi tepung beras per 100 g bahan dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Komposisi Kimia Tepung Beras per 100 gram bahan. 

Komponen Komposisi 

Kalori (kal) 364,00 

Protein (g)    7,00 

Lemak (g)    0,05 

Karbohidrat (g)  80,00 

Kalsium (mg)    5,00 

Fosfor (mg) 140,00 

Besi (mg)    0,80 

Vitamin B1 (mg)    0,12 

Air (g)  12,00 

Sumber : Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI, (2004) 

Pati dalam beras terdiri dari dua polimer karbohidrat yaitu, amilosa dan 

amilopektin. Perbandingan kedua golongan pati ini dapat menentukan warna dan 

tekstur nasi. Berdasarkan kandungan amilosanya beras dibedakan dari amilosa 

tinggi sampai amilosa rendah secara berturut-turut adalah kadar amilosa > 25%, 

kadar amilosa sedang 20-25%, dan kadar amilosa rendah 10-20% serta beras 

ketan dengan kadar amilosa < 10% (Dianti, 2010). 

Beras yang mengandung amilosa tinggi setelah dimasak menghasilkan 

nasi yang tidak lengket, dapat mengembang, dan akan mengeras setelah dingin. 

Beras yang mengandung amilosa rendah setelah dimasak menghasilkan nasi yang 

lengket, mengkilap, tidak mengembang dan menggumpal pada saat dingin 

(Damardjati, 1995). 
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2. 5. 3 Gula 

Fungsi gula dalam pembuatan dodol yaitu memberikan aroma, rasa 

manis, warna coklat pada dodol, sebagai pengawet dan membantu pembentukan 

lapisan keras atau tekstur pada dodol (Hartati, 1996). Gula merupakan bahan 

makanan sumber kalori, tetapi bukan merupakan bahan makanan pokok seperti 

beras dan semua penggantinya. Macam-macam gula antara lain gula aren, gula 

batu, gula madu. Semua ini merupakan sumber hidrat arang atau sumber kalori. 

Gula mengandung hidrat arang 90-98% yaitu berarti bahwa gula adalah zat hidrat 

arang (Soejuti dkk., 2004). Selain kegunaan tersebut gula juga berfungsi sebagai 

penambah cita rasa dan pemanis, sumber kalori dan dapat memperbaiki tekstur 

makanan (Purnomo dan Adiono, 1987). 

2. 5. 4 Susu Sapi 

Susu sapi merupakan suatu emulsi lemak di dalam air yang mengandung 

gula, garam-garam, mineral dan protein dalam bentuk koloid (Buckle et al, 1987). 

Air dalam susu berfungsi sebagai pelarut dan membentuk emulsi, suspensi 

koloidal. Flavour pada susu sangat ditentukan oleh lemak susu. Lemak susu dalam 

bentuk butir-butir disebut globula, yang berada dalam fase dispersi. Masing-

masing butir lemak dikelilingi oleh selaput protein yang sangat tipis atau serum 

susu yang terkumpul pada permukaan akibat adsorpsi (Muchtadi, 1992). 

Komposisi kimia susu dapat dilihat ada Tabel 6. 

Tabel 6. Komposisi Kimia Susu per 100 mililiter bahan. 

Sifat Kimia Susu Syarat 

Berat jenis (pada suhu 27,5
0
C) minimum     1,0280 

Kadar lemak minimum   3,0% 

Kadar bahan kering tanpa lemak   8,0% 

Kadar bahan kering 11,0% 

Kadar protein minimum   2,7% 

Sumber: Muchtadi (1992) 
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2. 5. 5 Minyak 

Minyak goreng merupakan salah satu bahan yang termasuk dalam lemak, 

baik yang berasal dari lemak tumbuhan maupun dari lemak hewan. Penggunaan 

minyak goreng berfungsi sebagai medium penghantar panas, menambah rasa 

gurih, menambah nilai gizi dan kalori dalam makanan. Minyak goreng tersusun 

dari beberapa senyawa seperti asam lemak dan trigliserida (Ketaren, 2008).  

Minyak goreng umumnya berasal dari minyak kelapa sawit. Minyak 

kelapa dapat digunakan untuk menggoreng karena struktur minyaknya yang 

memiliki ikatan rangkap sehingga minyaknya termasuk lemak tak jenuh yang 

sifatnya stabil.Selain itu pada minyak kelapa terdapat asam lemak esensial yang 

tidak dapat disintesis oleh tubuh. Asam lemak tersebut adalah asam palmitat, 

stearat, oleat dan linoleat (Ketaren, 2008). 

Proses pemanasan minyak pada suhu tinggi dengan adanya oksigen akan 

mengakibatkan rusaknya asam lemak tak jenuh yang terdapat di dalam minyak 

seperti asam oleat dan linoleat. Kerusakan minyak akibat pemanasan dapat 

diamati dari perubahan warna, kenaikan kekentalan, peningkatan kandungan asam 

lemak bebas dan kenaikan bilangan peroksida (Febriansyah, 2007). Selain itu 

dapat pula dilihat terjadinya penurunan bilangan iod dan penurunan kandungan 

asam lemak tak jenuh (Stacey, 2009). 

2. 6 Proses Pembuatan Dodol 

Menurut Suprapti (2005), tahapan pelaksanaan dalam pembuatan dodol 

secara garis besar meliputi mencairkan gula, mencampur bahan, mengaduk bahan 

dalam proses memasak dan mendinginkan. 
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2. 6. 1 Pencairan Gula 

Mencairkan gula merah dan gula pasir dengan memberikan cairan (susu) 

dan kemudian dipanaskan dengan menggunakan api kecil dan terus diaduk. 

Setelah gula cair, kemudian disaring agar kotoran-kotoran yang ada didalamnya 

tidak ikut dalam proses pembuatan dodol. 

2. 6. 2 Pencampuran Bahan 

Pencampuran bahan yang dimaksud yaitu pencampuran tepung beras 

ketan dengan hasil rebusan gula yang telah disaring. Pencampuran bahan 

dilakukan saat gula yang sedang dipanaskan telah mendidih dan mulai mengental, 

sehingga proses pembuatannya akan lebih cepat. 

2. 6. 3 Pengadukan Bahan dalam Proses Pemasakan 

Pada proses pencampuran hingga dodol jadi, adonan perlu diaduk terus 

menerus dengan api kecil untuk menghindari gosong pada bagian bawahnya. 

Pengadukkan dalam proses pembuatan dodol dilakukan secara perlahan namun 

teratur hingga terbentuk tekstur jel. Adapun tanda-tanda bahwa adonan tersebut 

sudah matang yakni bila diambil dan diletakkan atau dipindahkan maka 

bentuknya tidak berubah, kalis, adonan tidak melekat di tangan, dan bila ditekan 

dengan jari terdapat bekas berupa lubang yang tidak berubah. 

2. 6. 4 Pendinginkan Dodol 

Bila adonan dodol sudah menunjukkan tanda-tanda sebagaimana tersebut 

diatas berarti pemanasan sudah cukup, api dapat dimatikan dan dodol dapat 

dicetak. Dodol tidak dapat dipotong-potong dalam keadaan masih panas (lembek). 

Agar dapat dipotong, dodol didiamkan terlebih dahulu selama ±12 jam, kemudian 

dodol baru dapat dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. 
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2. 7 Umur Simpan 

Definisi umur simpan (shelf life) berdasarkan Institute of Food 

Technology (1974) adalah selang waktu antara saat produksi hingga saat 

konsumsi, sedang kondisi produk masih memuaskan pada sifat-sifat: penampakan, 

rasa-aroma, tekstur, dan nilai gizi. National Food Processor Association  (1978) 

menyatakan bahwa suatu produk dikatakan berada pada kisaran umur simpannya 

bila kualitas produk secara umum dapat diterima untuk tujuan seperti yang 

diinginkan konsumen dan selama bahan pengemas masih memiliki integritas 

memproteksi isi kemasan. Sedangkan Floros dan Gnanasekharan (1993) 

menyatakan bahwa umur simpan adalah waktu yang diperlukan oleh produk 

pangan dalam suatu kondisi penyimpanan untuk sampai pada suatu level. 

Pengolahan pangan pada industri komersial umumnya bertujuan 

memperpanjang masa simpan, meningkatkan karakteristik produk, mempermudah 

penanganan dan distribusi, memberikan lebih banyak pilihan dan ragam produk 

pangan di pasaran, meningkatkan nilai ekonomis bahan baku, serta 

mempertahankan atau meningkatkan mutu. Kriteria atau komponen mutu yang 

penting pada komoditas pangan adalah keamanan, kesehatan, flavor, tekstur, 

warna, umur simpan kemudahan, kehalalan dan harga (Andarwulan dan Hariyadi, 

2004). 

Hasil atau akibat dari berbagai reaksi kimiawi yang terjadi dalam bahan 

pangan bersifat kumulatif dan tidak dapat balik selama penyimpanan, sehingga 

pada saat tertentu hasil reaksi tersebut mengakibatkan mutu pangan tidak dapat 

diterima lagi. Jangka waktu akumulasi hasil reaksi yang mengakibatkan mutu 

pangan tidak dapat diterima lagi disebut waktu kadaluwarsa. Bahan pangan 
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disebut rusak apabila bahan pangan tersebut telah kadaluarsa, yaitu telah 

melampaui masa simpan optimumnya (Syarief dan Halid, 1993). 

Peraturan mengenai penentuan umur simpan bahan pangan telah 

dikeluarkan oleh Codex Allimentarius Commission pada tahun 1985 tentang Food 

Labelling Regulation. Di Indonesia, peraturan mengenai penentuan umur simpan 

bahan pangan terdapat dalam UU Pangan No. 7 tahun 1996 dan PP No.69 tahun 

1999 (Herawati, 2008). 

Penetapan umur simpan dan parameter sensori sangat penting pada tahap 

penelitian dan pengembangan produk pangan baru. Pada skala industri besar atau 

komersial, umur simpan ditentukan berdasarkan hasil analisis di laboratorium 

yang didukung hasil evaluasi distribusi di lapangan. Berkaitan dengan 

berkembangnya industri pangan skala usaha kecil sampai menengah, dipandang 

perlu untuk mengembangkan penentuan umur simpan produk sebagai bentuk 

jaminan keamanan pangan. Penentuan umur simpan di tingkat industri pangan 

skala usaha kecil menengah sering kali terkendala oleh faktor biaya, waktu, 

proses, fasilitas dan kurangnya pengetahuan produsen pangan (Herawati, 2008).  

Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan mutu pada produk  

pangan menjadi dasar dalam menentukan titik kritis umur simpan. Titik kritis 

ditentukan berdasarkan faktor utama yang sangat sensitif serta dapat 

menimbulkan terjadinya perubahan mutu pangan selama distribusi, penyimpanan 

hingga siap konsumsi (Herawati, 2008). Kriteria kadaluarsa beberapa produk 

pangan disajikan pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Kriteria kadaluarsa beberapa produk pangan 

Produk 
Mekanisme Penurunan 

Mutu 
Kriteria Kadaluarsa 

Teh kering 

Susu bubuk 

 

Makanan laut kering 

beku 

 

Makanan bayi 

Makanan kering 

 

Sayuran kering 

Penyerapan uap air 

Penyerapan uap air dan 

oksidasi 

Oksidasi dan fotodegradasi 

 

Penyerapan uap air 

Penyerapan uap air 

 

Penyerapan uap air 

Peningkatan kadar air 

Pencoklatan dan laju 

konsumsi O2 

Aktivitas air 

Konsentrasi asam 

askorbat 

 

Off flavor- perubahan 

warna 

Pencoklatan 

Kol kering 

Tepung biji kapas 

 

Tepung tomat 

Biji-bijian 

Keju 

Bawang kering 

Buncis hijau 

Keripik kentang 

 

Udang kering beku 

Tepung Gandum 

 

Minuman ringan 

Penyerapan uap air 

Penyerapan uap air 

 

Penyerapan uap air 

Penyerapan uap air 

Penyerapan uap air 

Penyerapan uap air 

Penyerapan uap air 

Penyerapan uap air dan 

oksidasi 

Oksidasi 

Penyerapan uap air dan 

Oksidasi 

Pelepasan CO2 

Pencoklatan 

Konsentrasi asam 

askorbat 

Peningkatan kadar air 

Tekstur 

Pencoklatan 

Konsentrasi klorofil 

Laju oksidasi 

Laju konsumsi O2 

 

Konsentrasi karoten 

Konsentarsi asam 

askorbat 

Perubahan tekanan 

Sumber: Herawati (2008). 

Penggunaan indikator mutu dalam menentukan umur simpan (shelf life) 

produk siap masak atau siap saji bergantung pada kondisi saat penentuan umur 

simpan tersebut dilakukan (Kusnandar 2004).  

Hasil percobaan penentuan umur simpan hendaknya dapat memberikan 

informasi tentang umur simpan pada kondisi ideal, umur simpan pada kondisi 

tidak ideal, dan umur simpan pada kondisi distribusi dan penyimpanan normal dan 

penggunaan oleh konsumen. Suhu ekstrim atau tidak normal akan mempercepat 

terjadinya penurunan mutu produk dan sering diidentifikasi sebagai suhu 

pengujian umur simpan produk (Hariyadi, 2004).  Pengendalian suhu, 

kelembapan, dan penanganan fisik yang tidak baik dapat dikategorikan sebagai 
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kondisi distribusi pangan yang tidak normal. Kondisi distribusi dan suhu akan 

menentukan umur simpan produk pangan (Herawati, 2008). 




