
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Pegagan (Centella asiatica) merupakan tanaman yang banyak diteliti oleh 

ilmuwan karena khasiatnya yang banyak sehingga dimanfaatkan sebagai tanaman 

obat. Pegagan merupakan tumbuhan liar yang tumbuh secara vegetatif tersebar di 

seluruh Nusantara. Pegagan memiliki khasiat antara lain sebagai mempertahankan 

daya ingat, melancarkan peredaran darah, menghentikan pendarahan, 

menghambat terjadinya keloid, mencegah varises, menurunkan gejala stres, 

membersihkan darah, penurun panas, peluruh kencing, dan anti lepra (Hermawati 

dan Dewi, 2014). Pegagan di Indonesia dikenal dengan nama lokal yang 

bervariasi seperti antanan, daun kaki kuda, piduh dan dikenal juga di mancanegara 

dengan nama pennywort atau gotu kola (Natural Standard, 2010). Selain khasiat 

tersebut, pegagan memiliki beberapa senyawa khas yang mampu menangkal 

beberapa mikroba bakteri serta anti kapang dan khamir, sehingga pegagan ini 

dianggap pas sebagai bahan tambahan pangan alami karena mengandung 

antioksidan dan triterpen yang mampu menangkal mikroorganisme, sehingga 

berpotensi untuk dikembangkan dan diaplikasikan dalam pangan fungsional 

(Samy et al., 2011) 

Terdapat banyak bahan pangan yang perlu pengembangan, khususnya 

bahan pangan khas daerah yang mempunyai potensi pasar nasional hingga 

internasional. Perlunya sentuhan teknologi pengembangan pangan yang aman 

serta memberi nilai fungsional yang dapat menambah nilai bahan pangan itu 
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sendiri. Bahan pangan yang berpotensi untuk dikembangkan antara lain adalah 

susu yang merupakan potensi daerah Boyolali di Kabupaten Semarang. Susu 

merupakan bahan pangan yang mudah diterima oleh masyarakat karena sifat 

organoleptik yang disukai semua segmen, namun memiliki sifat perishable yaitu 

mudah rusak. Disamping itu, masa simpan susu segar tidak lebih dari 1x24 jam 

dalam suhu ruang, sehingga diperlukan penanganan khusus dan penyimpanan 

yang khusus agar susu bertahan lama (Rosidi, et al., 2006). Diperlukan olahan 

khusus susu sehingga dapat memperpanjang simpan susu. 

Pengolahan susu menjadi dodol susu merupakan salah satu upaya 

mempertahankan masa simpan susu dengan mengubahnya menjadi dodol susu. 

Dodol susu merupakan produk olahan susu murni yang telah di lakukan 

pengurangan kadar air kurang dari 20% sehingga mempunyai tekstur empuk 

(Standar Nasional Indonesia (SNI), 1992). Dodol susu memiliki gizi yang tinggi 

yang diperoleh dari bahan baku susu seperti protein, vitamin dan mineral yang 

dapat diterima oleh tubuh. Sedangkan pertemuan antara protein dan gula dalam 

proses pembuatan dodol susu akan menghasilkan reaksi maillard yang dapat 

mempertahankan tingkat antioksidan dalam bahan pangan, sehingga dapat 

meningkatkan nilai tambah fungsional bagi dodol susu ini (Phisut dan Jiraporn, 

2013).  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sifat kimia, 

mikroorganisme dan organoleptik dari dodol susu dengan penambahan ekstrak 

pegagan dalam variasi yang berbeda, mengetahui pengaruh penambahan ekstrak 

pegagan terhadap sifat kimia, mikroorganisme dan organoleptik terhadap dodol 
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susu serta mengetahui formulasi yang terbaik dan paling disukai berdasarkan nilai 

organoleptik panelis. 

Manfaat dari penyusunan penelitian ini antara lain yaitu mengetahui 

pengaruh pemberian ekstrak pegagan terhadap sifat kimia, organoleptik, dan 

mikroorganisme dodol susu serta mengetahui formulasi dodol susu ekstrak 

pegagan yang terbaik dalam penilaian organoleptik oleh panelis. 

Hipotesis penelitian sifat kimia, mikroorganisme dan organoleptik dodol 

susu dengan penambahan ekstrak pegagan (Centella asiatica) yang bervariasi 

diduga memiliki pengaruh nyata terhadap sifat kimia, mikroorganisme dan 

organoleptik dodol susu 
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