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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Dalam hasil penelitian pembuatan dodol dengan penambahan bahan 

dasar labu siam ini dapat disimpulkan bahwa pembuatan dodol labu siam ini 

ada beberapa hal yang harus dipersiapkan yaitu : 

1. Persiapan bahan dan peratalan  

Dimana persiapan ini meliputi bahan-bahan dan peralatan-

peralatan yang digunakan dalam pembuatan dodol labu siam ini agar 

terciptanya kelancaran dalam proses pembuatan dodol labu siam.  

Adapun bahan yang harus disiapkan adalah labu siam, tepung 

ketan, gula merah, gula pasir, santan cair, santan kental, dan garam. 

Sedangkan untuk peralatan yang harus disiapkan adalah 

timbangan digital, stainlis bowl, parutan kelapa, saringan, wajan, 

sepatula kayu, kompor, dandang, nampan, dan pisau. 

2. Tahapan Pemilihan Bahan 

Dalam tahap ini harus dipastikan memilih bahan yang 

berkualitas baik dan tinggi untuk menghasilkan dodol yang bagus. 

Baik mempersiapkan pemilihan bahan mulai dari labu siam yang 

baik, tepung ketan, santan cair, santan kental, gula merah, gula pasir, 

dan garam yang memiliki kualitas bahan yang bagus.  
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3. Tahap penimbangan bahan  

Tahap ini menekankan akan pentingnya satuan gram yang 

digunakan dalam membuat dodol labu siam, karena untuk 

mendapatkan rasa, aroma, warna, dan tekstur yang diinginkan 

sehingga harus menggunakan bahan yang sesuai dengan takaran 

yagn digunakan atau telah ditentukan. 

4. Tahap pelaksanaan 

Tahapan ini sangat penting karena menentukan daripada 

kesuksesan dari pembuatan dodol labu siam itu sendiri. Dalam 

tahapan ini dilakukan yaitu pembuatan dodol, dimana dodol akan 

diproses mulai dari awal hinggal dodol akan siap untuk disajikan 

atau dikemas. 

5. Tahap pendinginan 

Setelah memalui proses yang panjang dari proses-proses 

sebelumnya maka dodol yang telah siap saji ini sebelumnya 

didinginkan terlebih dahulu sebelum dikemas atau di cetak. Agar 

tekstur dari dodol itu sendiri lebih lembut dan lebih menyatu tidak 

lembek. Maka dibutuhkan pendinginan terlebih dahulu. 

6. Tahap penyelesaian 

Tahap ini adalah tahap terakhir dari pembuatan dodol labu 

siam dimana dodol sudah siap untuk dikemas ataupun dodol siap 

untuk disajikan. 
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Dalam pembuatan dodol labu siam ini ada beberapa faktor yang harus 

diperhatikan yang dapat mempengaruhi kualitas dari dodol labu siam itu 

sendiri, yaitu sebagai berikut : 

1. Faktor bahan 

Faktor bahan ini adalah faktor yang sangat mempengaruhi 

kualitas dodol tersebut, dikarenakan bahan yang digunakan haruslah 

dengan kualitas yang terbaik. Tidak sembarang bahan dalam 

penggunaannya, kualitas unggulanpun yang akan menjadi bahan 

utama pembuatan dodol labu siam ini.  

2. Faktor proses pembuatan  

Dalam hal pembuatan ini untuk menciptakan dodol labu siam 

yang terbaik yaitu dengan melakukan persiapan mulai dari bahan, 

hingga pencampurannya secara prosedur dan dengan proses 

pemasakan yang lama yaitu berkisar dari 4 jam hingga 6 jam yang 

menjadikan dodol labu siam ini menjadi lembut dan kenyal serta 

dapat bertahan hingga berbulan-bulan. Inilah yang menjadikan dodol 

memiliki kualitas terbaik. 

3. Faktor pengemasan 

Untuk mendapatkan dodol dengan kualitas baikpun dalam 

pengemasan haruslah diperhatikan untuk menhidari dodol mudah 

berjamur. Maka dari itu dilakukan dengan pengepakan yang sangat 
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intensif, dan kedap udara. Hal ini dilakukan agar dodol tetap awet 

dan tetap memiliki kualitas yang baik serta mempunyai kualitas nilai 

jual. 

Penggunaan metode indrawi dalam meneliti dodol labu siam ini sangat 

efektif karena langsung bersentuhan dengan bahan serta peralatan dan dapat 

melihat secara langsung hasil dari pembuatan dodol labu siam ini.  

Sebagaimana telah diteliti dari segi rasa dapat disimpulkan bahwa dodol 

labu siam ini lebih efektif ketika dengan menggunakan perbandingan 

50%:50%, yang menghasilkan rasa yang didapat adalah labu siam itu sendiri 

terasa pada dodol yang dibuat walaupun tidak mendominasi namun secara 

tidak langsung ada rasa yang didapat dengan menambahkan labu siam. 

Dari segi aroma, labu siam sangat tidak ada pengaruhnya itu disebabkan 

karena labu siam itu sendiri tidak memiliki aroma yang begitu kuat sehingga 

dari segi aroma tidak didapatkan. 

Dari segi warna yang dihasilkan dari pembuatan dodol dengan 

menambahkan labu siam ini tidak mempengaruhi dodol tersebut, dan warna 

yang dihasilkan masih didominasi oleh warna coklat yaitu warna yang 

dihasilkan dari penggunaan gula merah. 

Dari segi tekstur yang dihasilkan dari dodol labu siam ini sedikit ada 

perbedaan dimana eksperimen pertama menghasilkan tekstur yang kasar saat 
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di makan, eksperimen yang kedua menghasilkan tekstur yang kalis namun 

tekstur kasarnya  masih ada walaupun tidak banyak dan pada eksperimen 

ketiga menghasilkan tekstur yang lembut dan kenyal pada saat dimakan. Ini 

menunjukkan bahwa ada kemungkinan untuk menjadikan labu siam ini 

sebagai bahan tambahan dalam pembuatan dodol yang mana dengan adanya 

eksperimen ini yang membuktikan bahwaw labu siam dapat digunakan. 

 

B. Saran  

Dodol adalah makanan yang sudah dikenal di nusantara dan sudah lama 

adanya. Pembuatan dodol memang tidak mudah, harus cermat, teliti, dan 

harus telaten. Karena membutuhkan waktu yang begitu lama untuk 

mendapatkan cita rasa yang sempurna. Dalam penggunaan bahannyapun 

begitu mudah untuk ditemukan namun kini dodol sudah banyak 

kombinasinya, sehingga tidak ada salahnya jika senantiasa menkombisaniskan 

dengan hal yang baru selagi itu masih dapat diterima dikalangan konsumen, 

sehingga semakin banyak variasi dalam pembuatan dodolpun akan semakin 

banyak cita rasa yang dihasilkan serta dapat menambah wawasan dan 

pengenalan makanan ke konsumen bahwa dodol dapat dikombisnasikan 

dengan bahan lain. Sehingga dengan demikian maka dodol labu siam ini juga 

salah satu dari inovasi masa kini dalam meningkatkan budaya serta makanan 
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tradisional agar tidak terkikis oleh zaman yang semakin banyak makanan luar 

masuk ke nusantara. 
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WAWANCARA 

“EKSPERIMEN PEMBUATAN DODOL TEPUNG TERIGU  

SUBTITUSI LABU SIAM” 

 

Nama Informan : ………………………………… 

Hari/Tanggal Wawancara : ………………………………… 

Alamat Informan : ………………………………… 

Jabatan : ………………………………… 

Unit Kerja : ………………………………… 

 

Pertanyaan: 

1. Bagaimana pendapat anda tentang rasa, aroma, warna, dan tekstur dari dodol 

labu siam ini ? 

2. Apa yang ada dibenak anda ketika mendengar labu siam ? 

3. Pernahkah terlintas dalam benak hati anda tentang labu siam digunakan 

sebagai bahan untuk dodol ini ? 

4. Bagaimana cara anda untuk mengembangkan makanan tradisional seperti 

dodol ini ?  

5. Apa tanggapan anda mengenai dodol labu siam ini ? 

  



 
 

 
 

SURAT PENGANTAR KUISIONER 

 

Kepada Yth. 

Bapak/Ibu/Saudara/I  

Di tempat 

 

Dengan hormat, 

 Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam penyelesaian pendidikan pada 

program studi Administrasi Hotel STP AMPTA YOGYAKARTA yaitu dengan 

melakukan penelitian untuk sekripsi saya yang berjudul “EKSPERIMEN 

PEMBUATAN DODOL TEPUNG TERIGU SUBTITUSI LABU SIAM” 

 Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, saya 

mohon ketersediaanya untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan petunjuk 

pengisiannya. Pelu saya sampaikan bahwa hasil penelitian ini hanya untuk 

kepentingan akademik dan tidak akan berpengaruh kepada nilai maupun status 

bapak/ibu/saudara/I. 

Atas ketersediaannya dalam meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner yang 

saya berikan dan kuesioner ini sangat berarti dalam proses penelitian yang saya 

lakukan. Dengan demikian saya ucapkan terikasih.  

 

 

  Hormat Saya, 

 

Banny Kuswara 

 

  



 
 

 
 

KUESIONER 

EKSPERIMEN PEMBUATAN DODOL TEPUNG TERIGU  

SUBTITUSI LABU SIAM 

 Diharapkan Bapak/Ibu/Saudara/I, berdasarkan mengisi data dibawah ini 

dengan tanda centang (√). Data diri Bapak/ibu/saudara/I haynya kami gunakan  untuk 

study serta akan jaga kerahasiaannya.  

Nama : 

Jenis kelamin :  Pria Wanita 

Umur :  

Pendidikan :  

 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1 Apakah anda aroma labu siam pada dodol tersebut tercium 

oleh hidung anda 

  

2 Apakah rasa labu siam ini menonjol pada makanan dodol 

ini 

  

3 Apakah tekstur dodol labu siam ini lembut dan kenyal   

4 Percayakah anda bahwa labu siam adalah salah satu 

sayuran yang baik untuk kesehata 

  

5 Dodol merupakan makanan tradisional yang dapat di 

inovasikan dengan menambah bahan pangan lainnya 

seperti labu siam. 

  

6 Labu siam bukan hanya dapat digunakan sebagai sayuran 

saja namun juga dapat diolah menjadi makanan dessert 

  

7 Labu siam mempunyai vitamin yang baik untuk kesehatan 

tubuh. 

  

8 Cara efektifitas bagi orang yang tidak menyukai sayuran   
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