
26 
 

PENGARUH KONSENTRASI BAHAN DASAR PADA PEMBUATAN DODOL MULTI GIZI 
TERHADAP KANDUNGAN ZAT GIZI  

 
Sri Dara Ayu1), Nadimin1), Suriani Rauf1) 

1) Jurusan Gizi Poltekkes Kesehatan Kemenkes Makassar 

 
ABSTRACK 

 
Background: South Sulawesi is a region that has considerable potential for food (famous for 
its barns) such as seaweed, green beans and pumpkin are rich in nutrients content. This 
area also has many kinds of local snacks, such as dodol 
 
Objective: This research aimed to produce a local hawker "dodol" which can be accepted by 
society and contains a variety of nutrients (multinutrients), prevent and overcome nutrition 
problems such as PEM, Vitamin A Deficiency, Iron Anemia Disorders and Iodine Deficiency 
Disorders in South Sulawesi. 
 
Method: The research was conducted to experimentally using Static group comparison 
design. Experimentally using a combination of additional food (seaweed, green beans and 
pumpkin). Receive power test performed organoleptic uses hedonic scale by trained 
panelists. Nutrient levels of dodol that measured include carbohydrate, fat, protein, vitamin A, 
iron and iodine. 
 
Result: The nutrients content of base materials of dodol depending on the type and amount of 
material used. Compound concentration in dodol multinutrients making the best is 200 grams 
pumpkin, 50 grams green beans and 100 grams seaweed. Nutrient content of dodol is 
generally reductions in nutrients compared to nutrient content of the base material. Judging 
from the content of nutrients, the high nutrients content of dodol is 200 grams pumpkin, 75 
grams green beans and 100 grams seaweed. Multinutrient of dodol the most preffered by 
panelists is dodol with 200 grams pumpkin,50 grams green beans and 50 grams seaweed. 
 
Sugestion: It should be attempted manufacture of multinutrients food products using low 
temperature processing, using fresh seaweed. 
 
Kata kunci: received power, nutritional value, dodol multinutrient 
 

 
PENDAHULUAN 
 

Sampai saat ini Sulawesi Selatan 
masih mengalami masalah akibat 
kekurangan zat gizi, yaitu Kekurangan Energi 
Protein (KEP), Kekurangan Vitamin A (KVA), 
Anemia Gizi Besi (AGB) dan Gangguan 
Akibat Kekurangan Iodium (GAKI). Keempat 
masalah gizi tersebut disebabkan oleh 
kurangnya asupan zat gizi yang berhubungan 
masalah gizi tersebut. Ironisnya, keempat 
masalah gizi tersebut terjadi di daerah yang 
terkenal dengan lumbung pangan. Daerah ini 
memiliki berbagai sumber daya alam berupa 
bahan pangan yang melimpah dan 

mengandung berbagai zat gizi, seperti 
rumput laut, kacang hijau dan labu kuning. 

Dewasa ini, Sulawesi Selatan 
termasuk provinsi penghasil rumput laut 
terbesar di Indonesia. Sekitar 782 jenis 
rumput laut tumbuh secara alami dan hasil 
budidaya di pesisir Sulsel (Nurlela, 1999). 
Produksi rumput laut kering di daerah ini 
pada tahun (1995) mencapai 64.573 ton 
(Metusalach, 1997). Kandungan iodium 
setiap satuan berat sekitar 0.55-0.67% 
(M.Aslan, 1991). Disamping itu, Sulsel juga 
termasuk daerah kaya akan komoditas hasil 
pertanian, diantaranya kacang hijau dan 
sayuran seperti labu kuning yang kaya 
dengan zat gizi.  Produksi kacang hijau di 
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Sulsel tahun 2007 mencapai 16.93 ton (Dinas 
pertanian Sulsel, 2011). Kacang hijau 
merupakan sumber protein dan zat besi, 
disamping zat-zat gizi mikro lain. Setiap 100 
gram kacang hijau mengandung energi 345 
kkal, protein 22 gram, zat besi 6.7 mg, 
vitamin A 157 SI (Persagi, 2007). Sementara  
labu kuning merupakan komoditas pangan 
yang cukup banyak dijumpai di setiap daerah 
dan selalu tersedia tanpa mengenal musim. 
Labu kuning termasuk jenis sayuran yang 
sangat kaya akan zat gizi terutama vitamin A. 
Setiap 100 gram bahan mengandung energi 
39 kkal, vitamin 401 ug dan vitamin C 10 mg 
(Persagi, 2007). 

Komoditas pangan seperti kacang 
hijau dan labu kuning selama ini 
penggunaanya hanya terbatas untuk 
sayuran. Demikian juga dengan rumput laut 
selama ini hanya dijadikan sebagai 
komoditas ekspor dan sebagai obat.  
Nurleaela (1999) menyatakan bahwa rumput 
laut dapat dijadikan bahan untuk membuat 
suatu produk makanan tradisional seperti 
dodol. Kacang hijau dan labu kuning juga 
memiliki struktur yang  dapat diolah sebagai 
tambahan atau bahan utama pembuatan 
dodol (Made Astawan, 2004; Elmi Kamsiati, 
2011). 

Panganan dodol produk industri 
rumah tangga selama ini umumnya hanya 
terbuat dari tepung beras, santan dan gula, 
sehingga hanya kaya akan karbohidrat dan 
lemak saja. Oleh karena itu dilakukan studi 
pembuatan dodol yang memadukan  
berbagai bahan pangan seperti rumput laut, 
kacang hijau dan labu kuning, sehingga 
dapat menghasilkan suatu produk dodol yang 
mengandung multigizi yang dapat dijadikan 
sebagai alternatif pencegahan beberapa 
masalah gizi sekaligus di Sulawesi Selatan. 

Secara umum penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui kandungan zat gizi dodol 
multigizi, khususnya kandungan karbohidrat, 
lemak, protein, vitamin A, besi dan yodium. 

 
METODE PENELITIAN 
 
Desain dan Jenis Penelitian 
Rancangan penelitian ini merupakan 
rancangan Static group comparison design, 
yaitu perbandingan kadar zat gizi dodol 
multigizi dari beberapa kosentrasi bahan 
tambahan (rumput laut, kacang hijau dan 

labu kuning). Komposisi bahan dasar dan 
bahan tambahan dodol  adalah seperti pada 
tabel 1.  

 
Tabel 1 

Komposisi bahan dasar dodol 
 

Bahan A B C D 
Tepung 
beras ketan 

100 100 100 100 

Gula aren 200 200 200 200 
Santan 700 700 700 700 
Labu kuning 200 300 100 0 
Kacang hijau 50 75 100 0 
Rumput laut 100 100 100 0 

Subjek Penelitian  
Jenis rumput laut yang digunakan 

adalah jenis Eucheuma cottonii yang banyak 
terdapat di Kabupaten Pangkep. Sedangkan 
kacang hijau dan labu kuning yang diambil di 
pasaran yang memiliki mutu fisik terbaik. 
 
Bahan dan Alat 

Bahan pangan dasar pembuatan 
dodol meliputi : tepung beras, gula merah, 
santan kelapa, kacang ijo, labu kuning dan 
rumput laut. 

Untuk membuat dodol meliputi: 
wajan, tampah, ayakan, baskom, parut 
kelapa, wajan, sendok, periuk, telenan, 
loyang, alat pengering (cabinet drayer), 
warring blender dan alat penampungan 
tepung. 

 
Pengumpulan Data 

Analisis zat gizi bahan pangan dan 
produk dodol multigizi dilakukan di Balai 
Besar Laboratorium Kesehatan Provinsi 
Sulawesi Selatan, dengan metode sebagai 
berikut : 
a. Karbohidrat menggunakan metode 

Titrimetri  
b. Lemak menggunakan metode Grafimetri 

soklet 
c. Protein menggunakan metode Kheldalh 
d. Vitamin A menggunakan metode AAS 
e. Besi menggunakan metode 

Spectrofotometer 
f. Yodium menggunakan metode Titrimetri 
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Pengolahan Analisis Data 
Pengolahan dan analisis data 

dilakukan dengan menggunakan program 
komputer SPSS for Windows. Data nilai gizi 
dodol dianalisis secara deskriptif 
menggunakan analisis proporsi dan mean 
(nilai rata-rata). Selanjutnya data-data 
tersebut kemudian disajikan dalam bentuk 
tabel dan narasi. 
 
HASIL PENELITIAN 
 
Kandungan Zat Gizi 
 

Tabel 2 
Kandungan Zat Gizi Bahan Dasar Dodol  

 

Zat gizi Dodol 
A 

Dodol 
B 

Dodol 
C 

Dodol 
D 

Karbohidrat (gr) 108,66 115,13 103,76 95,23 
Lemak (gr) 70.85 70.92 71.03 73 

Protein (gr) 19.98 21.57 26.21 12.94 

Vitamin A (IU) 12.75 16.53 25.43 0 

Besi (ug/g) 33.93 44.10 67.85 0 
Iodium (ug) 0 0 0 0 

 
Tabel 2 menunjukkan bahwa dilihat 

dari bahan dasar (mentah) pembuatannya 
yang paling banyak kandungan 
karbohidratnya adalah dodol B (bahan 
campuran labu kuning 300 gram, kacang 
hijau 75 gram, rumput laut 100 gram),  
terbanyak kandungan lemaknya adalah dodol 
C (bahan campuran labu kuning 100 gram, 
kacang hijau 100 gram, rumput laut 100 
gram). Dodol yang memiliki kandungan 
protein, vitamin A dan besi  terbanyak adalah 
dodol C. 

 
Tabel 3 

Komposisi Zat Gizi Dodol Multigizi 
 

Zat gizi 
Dodol 

A 
Dodol 

B 
Dodol 

C 
Dodol 

D 

Karbohidrat (%) 11.64 12.60 9.01 11.78 

Lemak (%) 16.29 12.92 17.07 18.06 

Protein (%) 2.20 2.43 3.37 1.20 

Vitamin A (IU) 0 0 0 0 

Besi (ug/g) 24.94 25.99 27.66 0 

Iodium (%) 0 0 0 0 

 

Tabel 3 menunjukkan bahwa dilihat 
dari kandungan karbohidrat maka produk 
dodol yang paling banyak kandungan 
karbohidrat adalah dodol dengan komposisi B 
(dodol dengan tambahan labu kuning 300 
gram, kacang hijau 75 gram dan rumput laut 
100 gram). Dodol yang paling rendah 
kandungan karbohidratnya adalah dodol C 
dengan tambahan bahan labu kuning 100 
gram, kacang hijau 100 gram dan rumput laut 
100 gram. 

Dodol yang terbanyak kandungan 
lemaknya adalah dodol D (tanpa campuran), 
dan dodol yang terendah kandungan 
lemaknya adalah dodol B (campuran labu 
kuning 300 gram, kacang hijau 75 gram dan 
rumput laut 100 gram). Dilihat dari 
kandungan protein, dodol yang paling banyak 
kandungan protein adalah dodol C 
(campuran labu kuning 100 gram, kacang 
hijau 100 gram dan rumput laut 100 gram). 

Dilihat dari kandungan zat besi, maka 
dodol yang paling tinggi kandung zat besinya 
adalah dodol C (campuran labu kuning 100 
gram, kacang hijau 100 gram dan rumput laut 
100 gram). 

 
PEMBAHASAN 

Berdasarkan tabel 2 dan tabel 3 terlihat 
bahwa zat-zat gizi bahan dodol mengalami 
penurunan yang sangat bermakna selama 
pengolahan dodol. Bahkan, untuk vitamin A 
tidak dapat dipertahankan sama sekali pada 
setiap jenis dodol. Misalnya, pada dodol C 
komposisi protein bahan dasar (mentah) 
sebanyak 26.21 gram, setelah diolah menjadi 
dodol kadar protein menurun menjadi 3.37 
gram. Demikian juga dengan vitamin A, 
sebelum dibuat dodol kandungan vitamin A 
bahan dodol C sebanyak 25.43 IU menjadi 0 
IU setelah menjadi dodol.  

Vitamin A, protein, lemak dan 
beberapa zat gizi lainnya tidak tahan panas 
pada suhu pemanasan yang terlalu tinggi dan 
waktu pemanasan yang lama. Suhu 
pemanasan dodol berkisar 100oC dengan 
waktu sekitar satu jam. Vitamin A umumnya 
stabil terhadap panas, asam, dan alkali. 
Tetapi mempunyai sifat yang mudah 
teroksidasi oleh udara dan akan rusak bila 
dipanaskan pada suhu tinggi bersama udara, 
sinar dan lemak yang sudah tengik 
(http://qforq.multiply.com/journal/item/11). 
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Demikian juga dengan protein, pada 
pemanasan yang terlalu tinggi protein akan 
mengalami denaturasi, terjadi kerusakan 
ikatan sekunder, tertier dan kuarter 
(http://takadakatakata.blogspot.com/2008/06/
protein-dan-asam-amino.html). 

Protein merupakan komponen pangan 
yang sangat reaktif. Rantai asam-asam 
amino yang terikat pada protein dapat 
bereaksi dengan gula pereduksi (reaksi 
pencoklatan non enzimatik). Salah satu 
bahan dasar utama pembuatan dodol adalah 
gula aren. Menurut Zakaria (2009) reaksi 
antara protein dengan gula pereduksi 
merupakan sumber utama penurunan nilai 
gizi protein selama pengolahan dan 
penyimpanan (reaksi mailard), seperti pada 
pemanasan dalam pembuatan dodol ini. 
Pengolahan dodol menggunakn suhu tinggi 
sekitar satu jam dengan waktu pemanasan 
lebih dari satu jam. 

Menurut Zakaria (2009) Kandungan 
lemak bahan mengalami penurunan akibat 
terjadinya reaksi hidrolisis, oksidasi dan 
polimerisasi. Penurunan kadar lemak dalam 
pembuatan dodol ini disebabkan terjadinya 
reaksi polimerisasi yaitu pelepasan asam-
asam lemak dari molekul lemak yang dikuti 
oleh bergabungnya asam-asam lemak 
membentuk rantai yang lebih kompleks, 
akibat pemanasan suhu tinggi pada saat 
pembuatan dodol yang terjadi dalam waktu 
lebih dari satu jam. 

Kandungan iodium bahan dasar 
(rumput laut) maupun produk dodol 0 ug. Hal 
ini disebabkan karena rumput laut yang 
digunakan adalah rumput laut kering, bukan 
rumput laut segar. Rumput laut sudah 
dilakukan pengolahan pendahuluan dengan 
pengeringan dan pemutihan di tingkat petani. 
Iodium dalam bahan rumput laut tersebut 
diduga rusak oleh pemanasan yang 
berulang-ulang dan penggunaan bahan-
bahan tertentu.  
 
KESIMPULAN 
1. Kandungan zat gizi bahan dasar 

pembuatan dodol tergantung dari jenis 
dan jumlah bahan yang digunakan. 

2. Konsentrasi bahan campuran pembuatan 
dodol multigizi yang paling baik adalah 

labu kuning 200 gram, kacang hijau 50 
gram dan rumput laut 100 gram. 

3. Kandungan zat gizi dodol umumnya 
mengalami penurunan dibandingan 
kandungan zat gizi bahan dasar. Dilihat 
dari kandungan zat gizi, dodol yang tinggi 
kandungan gizi adalah dodol dengan 
campuran labu kuning 200 gram, kacang 
hijau 75 gram dan rumput laut 100 gram. 
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