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Pendahuluan 

Bahan baku untuk pembuatan dodol nangka dibutuhkan dalam jumlah yang 

besar. Bahan baku yang digunakan adalah nangka yang sudah matang di pohon.  

Pengolahan buah nangka menjadi dodol yang dilakukan di UKM Warna Sari  masih 

menggunakan mesin dan peralatan sederhana, seperti alat pengaduk dodol masih 

manual dan belum menggunakan alat pengemas yang modern. Akibatnya produk 

yang dihasilkan tidak bisa bersaing karena belum memenuhi standar SNI sebagai 

produk pangan aolahan.  

Untuk menjalankan usaha pengolahan nangka  ini, UKM mitra telah memiliki 

peralatan pengolahan, tetapi jumlah dan kapasitasnya masih terbatas. UKM mitra 

telah memiliki alat pemasakan dodol, namun masih manual dan kapasitasnya 

terbatas, sehingga hasilnya kurang efisien. 

Metode Kegiatan 

Strategi pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah partisipatif, 

yaitu berorientasi kepada peran serta mitra secara langsung dalam berbagai proses 

dan tahapan kegiatan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan 

evaluasi kegiatan.  

Berdasarkan skala prioritas permasalahan yang telah disepakati dengan UKM 

mitra, maka tahapan-tahapan kegiatan yang akan dikerjakan selama 3 bulan adalah 

pada bulan pertama akan dilakukan sosialisasi kepada anggota kelompok mitra. 

Bulan kedua dilakukan simulasi penggunaan mesin pengaduk dodol otomatis. Pada 

bulan ketiga dilakukan pelatihan pembuatan produk dodol yang menarik.  

Hasil dan Pembahasan 

Sebelum kegiatan dimulai, terlebih dahulu dilakukan persiapan alat dan 

koordinasi sesama tim pelaksana. Pelaksanaan kegiatan pelatihan pembuatan dodol 

nangka dilakukan dengan tahapan, seperti pelatihan penggunaan alat, prinsip kerja 

alat, cara perawatan, serta manfaat dan keunggulan menggunakan mesin pengaduk 

dodol untuk pembuatan dodol nangka.  

Proses pembuatan dodol nangka menggunakan mesin pengaduk dodol 

sangatlah mudah dan praktis. Diawali dengan mengelupas buah. Selanjutnya buah 
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dicuci. Setelah bahan-bahan baku dipersiapkan, langsung dimasukan ke dalam alat 

dengan bahan-bahan lainnya.  

Sistim kerja mesin pengaduk dodoladalah bahan digoreng di dalam ruang 

penggoreng tanpa menggunakan minyak sebagai media penggoreng. Untuk 

mempercepat penggorengan, maka dilakukan penyedotan kandungan air pada bahan 

dengan cara pemvakuman. Pemvakuman ini menggunakan pompa khusus dengan 

tenaga listrik. Suhu penggorengan selalu terkontrol secara otomatis. Suhu yang 

terjaga beku ini membuat produk tidak gosong, sehingga warna produk sesuai 

aslinya. Suhu beku bisa diatur sesuai kebutuhan.  

Kesimpulan 

Aplikasi mesin pengaduk dodol otomatis untuk pembuatan dodol nangka telah 

memberikan manfaat kepada UKM mitra. Selain dapat menghemat tenaga kerja, juga 

dapat meningkatkan produktivitas dan higienitas produk. Telah terjadi peningkatan 

sistem manajemen usaha pada UKM mitra kearah yang lebih baik. Hal ini terlihat 

dengan adanya kelengkapan administrasi usaha seperti buku tamu, catatan pengadaan 

bahan baku, data produksi, dan data pemasaran. 

Saran 

Efektivitas kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik apabila semua pihak 

terkait saling bekerja sama dengan baik.  


