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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dodol merupakan makanan tradisional yang cukup popular yang sudah 

dikenal sejak zaman dahulu yang diolah dengan cara tradisional. Saat ini 

dodol lebih dikenal dengan nama daerah asalnya seperti dodol Garut, dodol 

Kudus atau jenang Kudus, gelamai dari Sumatra Barat, dodol durian atau 

lempog dari Sumatra dan Kalimatan. Dodol termasuk produk olahan setengah 

basah yang padat dan kenyal, produk sejenis yang dibuat secara tradisional 

disebut jenang dengan tekstur lebih lembek dan berminyak (Suprapti, 

2005:19). Saat ini dodol sudah dipasarkan lebih luas, terutama di tempat-

tempat pariwisata dengan kemasan yang menarik. 

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) nomor 01-2986-1192, dodol 

adalah produk makanan yang dibuat dari tepung ketan, santan kelapa, dan 

gula dengan atau tanpa penambahan bahan makanan dan bahan tambahan 

makanan lain yang diizinkan. Dodol mempunyai tekstur lunak, mempunyai 

sifat elastis, dapat langsung dimakan, tidak memerlukan pendinginan dan juga 

cukup kering sehingga dapat stabil selama penyimpanan. 

Dodol dikelompokkan menjadi 2 yaitu dodol yang berbahan dasar dari 

tepung, antara lain tepung beras, tepung ketan, dan dodol yang berbahan dasar 
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dari buah-buahan (Satuhu, 2004:1). Dodol yang berbahan dasar buah, 

misalnya nanas, sirsak, mangga dan masih banyak lainnya. Biasanya dodol 

yang berbahan dasar tepung perlu penambahan essence sebagai bahan 

tambahan perasa, sedangkan dodol yang berbahan dasar buah hampir tidak 

memerlukannya. Dodol buah terbuat dari daging buah matang yang 

dihancurkan, kemudian dimasak dengan penambahan gula dan bahan 

makanan lainnya, seperti santan, tepung ketan, tepung tapioka, tepung 

hungkue, bahan pewarna makanan, maupun bahan pengawet. 

Labu siam atau juga populer disebut dengan nama manisa adalah buah 

dari tanaman yang merambat dengan cara berpegangan pada media dengan 

sulur-sulurnya yang ulet. Tanaman ini membutuhkan media tumbuh berupa 

tanah yang lembab dan basah, dan bisa tumbuh dengan sangat cepat. Labu 

siam sudah siap panen sekitar 30 hari setelah penyerbukan bunga. Sekali 

panen, setiap tanaman ini bisa menghasilkan hingga 150 buah dalam satu 

musim. Buah ini memiliki kulit yang tipis, berwarna hijau pucat dan memiliki 

beberapa alur vertikal di permukaan kulitnya. Beberapa jenis lain memiliki 

permukaan penuh dengan duri runcing, sementara yang lain memiliki kulit 

yang halus. Daging didalamnya berwarna putih pucat dan membungkus bakal 

biji. Labu siem memiliki tekstur yang renyah, serta rasa yang ringan seperti 

labu. 

Kandungan nutrisi dan manfaat labu siam bagi kesehatan Sayuran yang 

bisa diolah dengan banyak cara ini biasanya sangat digemari oleh ibu-ibu 
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rumah tangga. Selain rasanya yang ringan, segar, ternyata labu siem juga 

mengandung beberapa nutrisi penting yang sangat berguna bagi kesehatan 

tubuh kita.Kandungan nutrisi labu siam Labu siem mengandung beberapa 

vitamin dan nutrisi penting lainnya. Satu setengah cangkir porsi menyediakan 

sekitar 17% dari kebutuhan vitamin C harian Anda. Selain itu, buah sayuran 

ini juga mengandung vitamin B kompleks, seperti folat sejumlah 61 mcg dan 

sejumlah kecil niacin, thiamin, riboflavin, asam pantotenat dan vitamin B6. 

Vitamin B berperan penting dalam proses metabolisme tubuh. Selain itu buah 

labu ini juga mengandung zat mineral seperti zat besi, mangan, fosfor, seng, 

dan tembaga Menjaga kadar koleseterol Labu siam sama halnya dengan jenis 

labu lainnya, adalah salah satu sayuran yang mengandung kalori yang sangat 

rendah. Labu siam hanya menyediakan kalori per 100 gramnya, serta tidak 

mengandung lemak jenuh atau kolesterol. 

Labu siam telah dimanfaatkan menjadi produk-produk industri yang 

potensial, misalnya dalam bidang kesehatan, diantaranya sebagai obat penurun 

panas, obat demam, obat menurunkan tekanan darah dan lain-lain (Kanisius, 

2005:22). Menurut Emma S. Wirakusumah (2003:93) mengatakan manfaat 

labu siam untuk pengobatan antara lain penyembuhan radang, pengobatan 

ginjal, pengobatan demam dan pengobatan diare. 

Di pasaran telah beredar berbagai macam dodol yang telah diinovasi, 

diantaranya dodol buah. Bahan pembuat dodol buah bermacam-macam, ada 

yang terbuat dari buah dan gula, serta ada pula yang dibuat dari tepung, buah, 
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gula dan santan. Hampir semua jenis buah dapat diolah menjadi dodol. Dodol 

buah yang dihasilkan tergantung jenis buah yang digunakan, seperti dodol 

nangka, dodol mangga, dodol biji mangga, dodol apel, dodol durian, dan 

masih banyak lagi. Fungsi dari pengolahan buah-buahan menjadi dodol yaitu 

dapat memperpanjang daya simpan buah. Buah yang akan diolah menjadi 

dodol harus matang penuh, seragam tingkat kematangannya dan tidak busuk. 

Berdasarkan uraian diatas dodol berbahan dasar tepung dapat 

diinovasikan dengan mencampur bahan lain dengan menggunakan labu siam. 

Bagian labu siam yang digunakan ialah bagian daging buah yang mengandung 

pati yang tinggi, memiliki rasa manis, dan sumber antioksidan alami. Rasa 

manis dan kandungan pati yang tinggi akan mempercepat dalam proses 

pemasakan dan juga proses karamelisasi dodol selama proses pemasakan. 

Sedangkan kandungan antioksidan alami yang terdapat dalam labu siam dapat 

mencegah atau menghambat oksidasi seperti ketengikkan. Selain potensi yang 

dimiliki labu siam, inovasi pengan ini melihat pada Peraturan Presiden No. 18 

Tahun 2012 tentang Pangan. Kebijakan percepatan penganekaragaman 

konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal atau khas daerah setempat. 

Selain pertimbangan di atas, peneliti juga mempertimbangkan nilai gizi pada 

labu siam yang potensial untuk dikembangkan sebagai alternatif pangan 

masyarakat, serta sebagai upaya memperpanjang masa simpan atau daya tahan 

bahan pangan yang dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain 

pendinginan atau pembekuan, pemberian tekanan osmosis (manisan, asinan, 
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dan sebagainya), yang prinsipnya merupakan upaya pengawetan dengan 

mengurangi kadar air. 

Untuk melestarikan para petani labu siam dan meningkatkan pelestarian 

penggunaan bahan dasar yang mudah ditemukan dengan harga yang relatif  

murah sehingga dapat diinovasikan untuk berbagai makanan. Untuk 

meningkatkan inovasi dan menggunakan bahan basar yang mudah ditemukan 

dengan harga yang terjangkau, maka peneliti ingin membuat sebuah 

eksperimen dengan melibatkan buah labu siam menjadi salah satu bahan 

campuran dalam membuat dodol. Dengan inovasi-inovasi ini diharapkan nanti 

dapat digunakan di masyarakat dengan demikian penelti ingin mengangkat 

judul penelitian ini yaitu “ Eksperimen Pembuatan Dodol Tepung Terigu 

Subtitusi Labu Siam”   

Pengembangan inovasi dari labu siam ini nantinya akan dijadikan 

sebagai salah satu bahan pangan yang bermanfaat bagi masyarakat dimana 

melihat dari segi kesehatan labu siam juga memiliki segudang manfaat yang 

positif bagi kesehatan dan dari segi harga juga sangat murah dibanding 

dengan umbi-umbi lainnya.  

 

B. Rumusan Masalah 

Dengan melihat dari permasalah yang diangkat maka peneliti ingin 

merumuskan masalah tersebut “apakah buah labu siam dapat digunakan 
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menjadi bahan campuran dalam pembuatan dodol ini” dalam menciptakan 

inovasi-inovasi makanan dodol ini. 

 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk membatasi dari permasalah yang diangkat maka peneliti 

membatasi dari pada masalah tersebut yaitu : 

1. Apa kandungan yang terdapat pada labu siam ? 

2. Apakah labu siam dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam 

pembuatan dodol ? 

3. Bagaimana tingkat kesukaan konsumen dilihat dari segi rasa, aroma, 

tekstur, dan warna ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini nantinya akan didapatkan dan disimpulkan 

bahkan nantinya penelitian ini dapat digunakan dan diterapkan di masyarakat 

untuk terus dapat berinovasi dari segi makanan sebagai oleh-oleh. Sehingga 

dengan adanya inovasi ini dapat pula memacu para pembuat makanan khas 

daerah mengembangkan dengan menggunakan bahan yang mudah didapat 

dengan harga yang terjangkau seperti halnya dodol dengan menggunakan labu 

siam ini. 
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E. Manfaat Penelitian  

Dengan adanya penelitan ini maka manfaat bagi peneliti sendiri yaitu 

dapat mengetahui bahwa dodol tidak hanya menggunakan bahan dasar tepung 

ketan, santan, gula merah, dan garam. Namun juga dapat diinovasikan dengan 

menggunkan tambahan bahan lainnya untuk mendapatkan rasa yang berbeda 

dan dapat digunakan menggunakan bahan yang alami serta menyehatkan bagi 

kesehatan tubuh. 

Bagi instansi hal ini memberikan pengetahuan yang baru untuk dapat 

dikenalkan kepada masyarakat umum bahwa dodol juga dapat menggunakan 

bahan tambahan lain baik menggunakan buah-buahan dan biji-bijian yang 

aman digunakan dan dikonsumsi bagi tubuh. 

Bagi masyarakat umum ini menjadi salah satu motivasi dan inovasi 

yang baru yang dapat diterapkan di masyarakat untuk dapat terus berinovasi 

dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan dan terjangkau namun juga aman 

bagi kesehatan, sehingga masyarakatpun dapat terpacu untuk 

mengembangkan lagi produk-produk yang lebih inovatif dan dapat 

menghasilkan produk yang baru dan dapat dijual dipasaran bahkan menjadi 

salah satu ciri khas daerah masing-masing. 
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