
 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

 

Kakao merupakan salah satu komoditas ekspor yang dapat memberikan kontribusi 

untuk peningkatan devisa negara. Indonesia merupakan salah satu negara 

pemasok utama kakao dunia dengan persentase 13,6% (BPS, 2011). Menurut 

Dinas Perkebunan Provinsi Lampung (2010) kakao merupakan salah satu 

komoditas perkebunan unggulan Provinsi Lampung yang tersebar hampir di 

seluruh Kabupten di Provinsi Lampung. Provinsi Lampung telah mengembangkan 

tanaman kakao sebagai komoditas unggulan dalam menghasilkan devisa negara 

melalui kegiatan ekspor komoditi perkebunan kakao.  Luas areal tanaman kakao 

pada tahun 2010 yaitu 48.343 ha dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 51.064 

ha (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2012). Produksi kakao pada tahun 2011 yaitu 

26.562 ton dan sedikit meningkat pada tahun 2012 yaitu 26.719 ton (BPS, 2012).  

 

Biji kakao di Indonesia sekitar 60% diekspor dan selebihnya digunakan untuk 

kebutuhan industri pengolahan biji kakao dalam negeri. Ekspor kakao yang 

dilakukan selama ini sebagian besar masih dalam bentuk produk biji kakao, 

sedangkan dalam bentuk olahan baru mencapai 20% (setengah jadi) berupa lemak 

coklat (cooca butter), pasta coklat (cocoa paste) dan bubuk coklat (cocoa powder) 
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(Wahyudi et al., 2008). Karakter rasa coklat  adalah gurih, dengan aroma yang 

khas sehingga disukai banyak orang khususnya anak-anak dan remaja (Nuraeni, 

1995).  Biji kakao mengandung 35-50% lemak, 15% pati, 15% ptotein, 1-4% 

theobromin, dan 0,07-0,36% kafein (Rizza et al., 2000). Kakao dan produknya 

merupakan sumber komponen fenolik (12-18%) yang berpotensi sebagai 

antioksidan (Kim dan Keeny, 1984 dalam Othman et. al., 2007). 

 

Proses pengolahan kakao di tingkat petani masih dapat dikatakan minim. Hal ini 

dikarenakan usaha pengolahan biji kakao masih berpegang dari segi kuantitas dan 

kecepatan dalam menghasilkan uang sehingga selama ini petani kakao 

menjualnya  masih dalam bentuk biji. Penanganan pasca panen yang dilakukan 

oleh petani masih dalam tahap pemecahan buah, pengeringan biji dengan sinar 

matahari dan proses fermentasi. Permasalahan yang dihadapi petani adalah 

ketidakstabilan harga kakao, sehingga pada saat harga kakao turun, penghasilan 

petani menjadi menurun dan merugi. Selain itu dengan hanya menjual berupa biji 

kakao saja, nilai tambah yang diperoleh petani tidak ada.  

 

Dodol coklat pada umumnya sudah ada di pasaran, namun pembuatan dodol 

coklat tersebut kebanyakan menggunakan bubuk coklat yang sudah ada di pasaran 

sehingga kurang memanfaatkan ketersediaan biji kakao. Oleh karena itu perlu 

adanya alternatif pengolahan biji kakao menjadi suatu produk yang dapat 

menambah nilai jual dari kakao dengan teknologi yang sederhana, mudah dan 

dapat terjangkau oleh petani kakao di Lampung. Salah satu bentuk pengolahan 
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kakao untuk meningkatkan nilai tambahnya yaitu dengan mengolahnya menjadi 

dodol coklat.  

 

Dodol merupakan makanan tradisional yang terbuat dari bahan baku tepung ketan, 

gula merah dan santan kelapa yang didihkan sampai kental. Dodol merupakan 

makanan semi basah dan memiliki rasa manis, gurih, berwarna coklat, bertekstur 

lunak (Hartati et al., 1996). Dodol coklat dapat dibuat/diproduksi oleh petani 

dengan teknologi pengolahan yang cukup sederhana. Proses pembuatan dodol 

coklat tidak menggunakan alat-alat canggih dan mahal, hanya berupa wajan, 

kompor serta alat-alat dapur yang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. 

Permasalahan yang ada yaitu belum ditemukannya formulasi yang tepat antara 

tepung beras ketan dan bubuk coklat yang tepat untuk menghasilkan dodol coklat 

yang disukai masyarakat. Oleh karena itu perlu diketahui lebih lanjut 

perbandingan bubuk coklat dan tepung beras ketan yang tepat dalam pembuatan 

dodol coklat. 

 

1.2.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk  

1. Mendapatkan perbandingan antara tepung beras ketan dan bubuk coklat yang 

tepat sehingga diperoleh dodol coklat dengan karakteristik sensori terbaik. 

2. Mengetahui karakteristik fisik dan kimia dodol coklat formulasi terbaik. 

3. Mengetahui aspek finansial pembuatan dodol coklat. 
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1.3.  Kerangka Pemikiran 

 

Menurut SNI 01-2986-1992, dodol merupakan makanan semi basah yang 

pembuatannya berasal dari tepung beras ketan, santan kelapa, dan gula dengan 

atau tanpa penambahan bahan makanan dan bahan tambahan makanan lain yang 

diijinkan, yang hasilnya merupakan adonan berbentuk padatan yang cukup elastis 

berwarna coklat muda sampai dengan coklat tua. Jenis dodol bervariasi, 

tergantung dari bahan dasar yang digunakan. Dodol yang paling umum dan 

banyak ditemui di pasaran adalah dodol dari tepung ketan (Astawan, 1991). 

Seiring berkembangnya teknologi, dodol dapat dibuat dari buah-buahan seperti 

apel, pepaya, pisang, nangka dan lain sebagainya untuk memperkaya cita rasa dan 

nilai gizi dodol.  

 

Dalam pembuatan dodol, faktor penambahan tepung beras ketan sangat 

mempengaruhi sifat fisik dodol. Tepung beras ketan mengandung pati sebesar 

87% yang terdiri dari amilosa dan amilopektin. Kadar amilopektin pada beras 

ketan cukup besar yaitu 99% dan amilosa sebesar 1% (Winarno, 1997). Tepung 

beras ketan mempunyai sifat yang kental dan dapat membuat tekstur dodol 

menjadi elastis. Semakin tinggi kandungan amilopektin, semakin tinggi pula 

reaksi kekentalan yang terjadi. Kadar amilopektin yang tinggi menyebabkan 

terjadinya gelatinisasi ketika ditambahkan air dan diberi perlakuan panas.  

 

Kandungan amilopektin yang tinggi dapat mengikat air sehingga pembengkakan 

butir-butir pati terjadi lebih lambat dan mengakibatkan suhu gelatinisasi lebih 

tinggi (Winarno, 2004). Amilopektin dapat menyebabkan gel lebih tahan terhadap 
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kerusakan mekanik. Sifat amilopektin dapat memperkuat pengikatan air sehingga 

kadar air cenderung menurun seiring dengan meningkatnya konsentrasi 

penambahan tepung beras ketan. Hal ini terjadi karena adanya proses pengikatan 

air oleh gugus hidroksil amilopektin dari tepung beras ketan (Naroki dan Kanomi, 

1992). Kadar amilopektin yang tinggi akan membentuk tekstur dodol yang 

lengket dan elastis (Hartati et al., 1996).  

 

Substitusi bahan lain pada adonan dodol akan mempengaruhi mutu dodol yang 

dihasilkan. Beberapa penelitian yang melibatkan bahan lain dalam pembuatan 

dodol telah dilakukan. Tangketasik (2013), melakukan substitusi tepung ketan 

dengan tepung tapioka 30%-100% menghasilkan dodol terbaik pada formulasi 

yang disukai adalah subtitusi tepung ketan 10%  dan tepung tapioka 90%, 

sedangkan Seknun (2012), melakukan substitusi tepung ketan dengan tepung buah 

lindur 40%-60% menghasilkan dodol dengan sifat sensori dan kimia terbaik pada 

formulasi tepung buah lindur 50% dan tepung ketan 50%. 

 

Bubuk coklat merupakan hasil dari  proses sortasi biji kakao yang bagus dan 

dipisahkan dari kontaminannya, biji kakao hasil sortasi selanjutnya dilakukan 

penyangraian yang  bertujuan untuk membentuk aroma dan cita rasa khas coklat. 

Biji kakao mengandung senyawa calon pembentuk cita rasa dan aroma khas 

coklat. Senyawa pembentuk aroma khas coklat, seperti pirazin, karbonil, dan ester 

meningkat selama penyangraian dari waktu 35 menit sampai 65 menit pada suhu 

140 °C (Misnawi, 2005). Biji kakao yang telah disangrai kemudian dipecah untuk 

memisahkan kulit dengan inti biji. Bungkil inti biji hasil pengempaan dihaluskan 
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dengan alat penghalus. Setelah penghalusan dilakukan pengayakan untuk 

memperoleh ukuran fraksi yang seragam. Biji kakao cukup sulit dihaluskan 

dibandingkan biji-bijian dari produk pertanian lainnya karena pengaruh kadar 

lemaknya (Tarigan, 2013).  

 

Pada penelitian ini dodol dibuat dengan menggunakan bubuk coklat yang 

diperoleh dari hasil penyangraian biji coklat yang dihaluskan dan diayak sehingga 

diperoleh bubuk coklat yang halus dan seragam. Formulasi dodol dengan 

menggunakan bubuk coklat yang tepat masih belum diteliti. Oleh karena itu 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui formulasi tepung beras ketan dan 

bubuk coklat yang dapat menghasilkan dodol coklat dengan sifat sensori dan 

kimia terbaik.  Selain itu dodol coklat diharapkan mampu meningkatkan 

pendapatan petani kakao dengan menambah nilai jual biji kakao.  

 

Teknologi pembuatan dodol coklat cukup mudah sehingga dapat diusahakan 

dalam skala kecil. Untuk mengetahui kelayakan suatu usaha perlu dilakukan 

analisis terhadap aspek ekonomi yang meliputi modal investasi dan dilakukan 

perhitungan harga jual, Net Present Value, B/C ratio, Payback Period, Internal 

Rate of Return dan Break Event Point (titik impas). Aspek finansial bertujuan 

untuk mengetahui dana dan aliran kas suatu usaha sehingga dapat diketahui 

kelayakan usaha tersebut (Sutojo, 2000). 
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1.4.  Hipotesis  

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Terdapat perbandingan antara tepung beras ketan dan bubuk coklat yang  

menghasilkan dodol coklat dengan sifat sensori dan kimia terbaik. 

2. Dodol dengan perbandingan bubuk coklat dan tepung beras ketan terbaik secara 

finansial meningkatkan nilai tambah dari biji kakao dan  layak untuk dijadikan 

usaha. 

 

 


