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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pulau Bengkalis merupakan sebuah pulau kecil yang mana di dalamnya 

kaya akan keberagaman budaya, agama, suku, dan juga terkenal dengan makanan 

khas daerahnya, salah satunya adalah dodol yang terkenal khususnya di desa Air 

Putih. Dodol memiliki rasa yang manis dengan teksturnya yang kenyal dodol 

dikategorikan makanan semi basah. Masing–masing di daerah Indonesia memiliki 

nama khas, di Jawa Tengah dan di Jawa Timur dodol disebut Jenang, di 

Kalimantan Selatan dodol disebut Kandangan. Di pulau bengkalis dodol disebut 

juga dengan nama lempok yang bahan utamanya yaitu buah durian. Pada 

umumnya dodol banyak  macam olahannya ada yang dibuat dari buah, ketan, dan 

lain sebagainya, sehingga dodol sebagai salah satu produk olahan hasil pertanian. 

Dilihat dari proses pembuatannya, rata-rata orang  pulau Bengkalis membuatnya 

dengan menggunakan bahan bakar gas dan ada juga menggunakan kayu bakar 

sebagai bahan bakar, dengan alasan dodol yang dibuat dengan menggunakan 

bahan bakar kayu bakar cita rasanya lebik enak atau lebih khas dari pada 

menggunakan bahan bakar gas. Dodol juga merupakan salah satu olahan pangan 

bernilai ekonomis yang cukup tinggi yang dapat menguntungkan bagi pengusaha 

industri rumahan. Hal ini disebabkan karena dodol cukup diminati banyak 

masyarakat pulau Bengkalis.  

Proses pembuatan dodol secara tradisional khususnya di desa Air Putih 

rata-rata  memerlukan waktu 5-6 jam dengan kapasitas dodol 5-6 kg pada suhu 

80-90 ºC dan membutuhkan tenaga 3-4 orang. Permasalahan yang dihadapi oleh 

para pengusaha kecil dan menengah termasuk di dalamnya adalah industri mikro 

di pedesaan antara lain adalah peralatan dan produk yang ketinggalan. Sehingga, 

diperlukan bantuan alat pengaduk untuk mempermudah pengerjaan pembuatan 

dodol. Kemajuan di bidang teknologi indonesia saat ini semakin berkembang, 

banyak proses pengerjaan yang telah dibantu oleh sistem permesinan, hal ini 
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bertolak belakang dengan proses pengolahan dodol yang masih menggunakan 

cara tradisional atau menggunakan tenaga manusia yang pengolahannya secara 

manual. 

 Dari uraian diatas penulis ingin membuat sebuah alat yang berfungsi 

sebagai pengaduk adonan dodol menggunakan tenaga listrik yang bertujuan untuk 

mempermudahkan pekerjaan manusia dan lebih efisien. Untuk hal itu penulis 

melakukan “ pembuatan alat pengaduk dodol sebagai alat alternatif untuk 

meningkatkan efisiensi produksi mikro di desa Air Putih”. Pembuatan alat ini 

dilakukan setelah penulis mengamati dari proses pembuatan dodol dan sejenisnya 

yang dilakukan secara manual yang membutuhkan banyak tenaga manusia, 

sehingga pembuatan alat pengaduk dodol menggunakan tenaga listrik ini bisa 

meringankan pekerjaan khususnya pada pembuatan dodol. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas penulis dapat menyimpulkan rumusan 

masalah antara lain: 

1. Bagaimana cara agar proses pembuatan dodol lebih mudah dan hanya 

membutuhkan tenaga kerja yang minim ? 

2. Bagaimana supaya proses pembuatan dodol hanya membutuhkan waktu 

yang lebih singkat ? 

 

1.3  Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini agar tujuan yang diinginkan dapat 

tercapai secara maksimal. Pembatasan masalah dalam penelitian ini meliputi hal-

hal sebagai berikut :   

1. Penggerak utama dari mesin ini menggunakan sebuah motor listrik.  

2. Mesin ini dapat digunakan untuk mengaduk adonan sebanyak 7-8 kg 

dodol, lempuk, dan sejenisnya. 
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1.4  Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan yang ingin di capai dalam 

pengerjaan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:  

1. Membuat alat pengaduk dodol untuk mempermudah pekerjaan pada proses 

produksi dodol. 

2. Mengetahui perbandingan waktu yang dibutuhkan dalam proses 

pembuatan dodol menggunakan alat tersebut. 

 

1.5  Manfaat 

Dengan dibuatnya mesin pengaduk dodol ini, maka manfaat yang kita 

dapat adalah: 

1. Mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dodol bagi produksi 

mikro. 

2. Meningkatkan efisiensi produksi mikro. 

3. Lebih hemat waktu dan tenaga kerja dalam proses produksi dodol. 

4. Mesin ini bisa digunakan untuk produksi dodol dan sejenisnya. 
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