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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Kakao merupakan salah satu komoditas hasil perkebunan yang berpotensi sebagai 

sumber lemak. Biji kakao mengandung lemak yang cukup tinggi yaitu 45-57% 

tergantung dari kultivarnya (Prawoto & Sulistyowati, 1991). Lemak biji kakao 

umumnya digunakan sebagai bahan baku industri seperti industri makanan, farmasi, dan 

kosmetik. Kandungan lemak yang cukup tinggi di dalam biji kakao disertai dengan 

adanya antioksidan alami. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat memperlambat 

oksidasi dan dapat melindungi lemak di dalam bahan. Salah satu tanaman di Indonesia 

yang berpotensi memiliki antioksidan alami adalah tanaman kakao. Biji kakao kaya 

akan komponen senyawa fenolik, seperti katekin, epikatekin, proantosianidin, asam 

fenolat, dan tannin. Polifenol golongan flavonoid terutama katekin dan epikatekin 

adalah komponen utama dalam kakao yang berperan sebagai antioksidan.  

 

Fermentasi spontan merupakan fermentasi bahan pangan yang dalam pembuatannya 

dibantu oleh mikroorganisme yang terdapat di dalam proses fermentasi. Selama proses 

fermentasi spontan biji kakao terdapat beberapa mikroorganisme yaitu yeast, bakteri 

asam laktat, dan bakteri asam asetat. Mikroorganisme tersebut membantu proses 

fermentasi dan menyebabkan terjadinya perubahan terhadap kadar lemak selama proses 

fermentasi spontan. Fermentasi menyebabkan terjadinya peningkatan kadar lemak 

relatif dan penurunan komponen bukan lemak (kadar air) pada keping biji kakao. 

Menurut Yusianto et al. (1995), biji kakao lindak segar dari Kebun Kota Blater, Jawa 

Timur dapat mengalami perubahan pada saat fermentasi spontan. Biji kakao yang 

diperoleh dari tempat tanam yang berbeda akan memiliki perubahan yang berbeda. 

Kadar lemak dapat meningkat 1% dan kadar komponen bukan lemak dapat menurun 1% 

pada 2 hari pertama fermentasi spontan. Setelah 2-4 hari fermentasi spontan, kadar 

lemak biji dapat meningkat 2% dan kadar komponen bukan lemak dapat menurun 2%. 

Menurut Susanto (1994), polifenol yang memberikan rasa sepat pada biji kakao 

disebabkan oleh adanya senyawa antosianin dan leukoantosianin sebesar 3% serta 

katekin sebesar 3%. Senyawa antosianin dan leukoantosianin yang merupakan 
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antioksidan di dalam biji kakao dapat mengalami perubahan selama proses fermentasi. 

Selama proses fermentasi spontan terjadi pula perubahan pH biji kakao yang 

berpengaruh pada aktivitas antioksidan. 

 

Kandungan lemak yang cukup tinggi serta adanya antioksidan alami merupakan 

komponen yang berpotensi pada biji kakao untuk dapat diolah menjadi produk. Lemak 

kakao merupakan komponen termahal yang digunakan sebagai bahan baku industri. 

Lemak di dalam biji kakao disertai dengan adanya antioksidan alami. Antioksidan yang 

terdapat di dalam biji kakao yaitu polifenol yang dapat mencegah terbentuknya radikal 

bebas. Kedua komponen penting di dalam biji kakao yaitu lemak dan antioksidan di 

dalam biji kakao dapat mengalami perubahan selama proses fermentasi spontan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perubahan 

kadar lemak dan aktivitas antioksidan selama proses fermentasi spontan pada biji kakao. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Kakao (Theobroma cacao L.) 

Tanaman kakao diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada tahun 1560, tepatnya di 

Sulawesi, Minahasa. Kakao termasuk famili Sterculiaceae yang dibudidayakan secara 

komersial. Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan budidaya tanaman 

kakao paling luas di dunia dan termasuk negara penghasil kakao terbesar ketiga setelah 

Ivory-Coast dan Ghana. Nilai produksi kakao di Indonesia mencapai 1315800 ton/tahun 

(Karmawati et al., 2010).  

 

Kakao merupakan salah satu komoditas sumber lemak yang cukup potensial sebagai 

bahan baku industri. Selain itu, kakao juga merupakan salah satu jenis tanaman yang 

memiliki antioksidan alami sehingga bermanfaat bagi kesehatan manusia (Sanbongi et 

al., 1998). Menurut Wood (1975) di dalam Karmawati et al. (2010), kakao dibagi 

menjadi tiga kelompok besar, yaitu Criollo, Forastero, dan Trinitario. Kakao Criollo 

termasuk kelompok kakao mulia (fine flavoured). Sementara itu, kakao Forastero 

termasuk kelompok kakao lindak (bulk), sedangkan kelompok kakao Trinitario 

merupakan hibrida Criollo dengan Forastero. 
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Beberapa sifat dari buah dan biji kakao digunakan sebagai dasar klasifikasi dalam 

sistem taksonomi. Sifat morfologi dan fisiologi, serta mutu dari kakao dengan jenis 

yang berbeda memiliki hasil yang sangat beragam. Kakao lindak merupakan salah satu 

jenis kakao yang banyak terdapat di Indonesia. Kakao lindak memiliki pertumbuhan 

lebih kuat dan daya hasil lebih tinggi daripada kakao Criollo. Kadar lemak biji kakao 

lindak lebih tinggi daripada Criollo. Kakao lindak atau Forastero yang telah tersebar 

luas di daerah tropika adalah anggota sub jenis sphaerocarpum. Biji kakao lindak 

berbentuk lonjong, pipih, dan keping bijinya berwarna ungu gelap. Permukaan kulit 

buah kakao lindak relatif halus karena alur-alurnya dangkal. Kulit buah kakao jenis ini 

adalah tipis tetapi keras (Karmawati et al., 2010). Susanto (1994) menambahkan bahwa 

proses fermentasi kakao lindak memiliki waktu yang lebih lama serta rasa yang lebih 

pahit apabila dibandingkan dengan tipe Criollo. 

 

Menurut Karmawati et al. (2010) biji kakao tersusun dalam lima baris yang letaknya 

mengelilingi poros buah. Jumlah biji kakao beragam yaitu 20-50 butir per buah. Biji 

kakao tersusun oleh dua kotiledon yang saling melipat dan bagian pangkalnya 

menempel pada poros lembaga. Biji kakao dibungkus oleh daging buah (pulpa) yang 

berwarna putih, rasanya asam manis, dan diduga mengandung zat penghambat 

perkecambahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kakao lindak; buah kakao lindak (a); dan biji kakao yang dilapisi pulp (b)  

(Dokumentasi Pribadi, 2013) 

 

(b) (a) 
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1.2.2. Fermentasi Kakao 

Proses fermentasi spontan merupakan penentu dari pengolahan biji kakao. Fermentasi 

spontan merupakan fermentasi bahan pangan yang dalam pembuatannya dibantu oleh  

mikroorganisme yang terdapat di dalam proses fermentasi (Suprihatin, 2010). 

Fermentasi biji kakao pada dasarnya memiliki dua tujuan yaitu untuk menghancurkan 

lapisan berlendir yang menyelimuti keping biji (pulp) dan mengusahakan kondisi untuk 

terjadinya reaksi dalam keping biji selama proses fermentasi. Keping biji yang hancur 

oleh kegiatan mikroorganisme yang berasal dari lingkungan akan lepas hingga keping 

biji kakao menjadi bersih dan cepat kering setelah dilakukan pencucian (Putra et al., 

2007). Proses fermentasi kakao pada umumnya berlangsung secara alami selama lima 

hari fermentasi (Kustyawati & Setyani, 2008). 

 

Salah satu tolok ukur tidak sempurnanya fermentasi spontan pada biji kakao adalah 

dihasilkannya biji slaty, merupakan biji yang memiliki tekstur seperti keju. Biji slaty 

pada kakao lindak memiliki ciri-ciri yaitu warna ungu pada biji masih dominan dan 

tidak menghasilkan citarasa khas kakao. Biji kakao yang tidak difermentasi memiliki 

warna lebih pucat dibandingkan dengan biji yang terfermentasi sempurna (Susanto, 

1994). Fermentasi kakao yang telah selesai biasanya ditandai oleh pulp yang mudah 

dibersihkan dari kulit biji, kulit biji berwarna coklat, dan bau asam cuka yang sangat 

jelas. Biji kakao yang belum cukup mengalami fermentasi memiliki ciri-ciri yaitu pulp 

yang berwarna putih, kulit biji belum berwarna coklat, dan baunya masih berbau 

alkohol. Fermentasi berfungsi memberikan warna dan aroma yang lebih bagus apabila 

dibandingkan kakao yang tidak difermentasi (Bahri, 2002). 

 

Kustyawati & Setyani (2008) mengungkapkan bahwa pertumbuhan yeast, bakteri asam 

laktat, dan bakteri asam asetat di dalam pulp biji kakao berperan dalam perubahan 

biokimiawi selama proses fermentasi. Pada awal 24 jam fermentasi, yeast (khamir) 

mendominasi fermentasi kemudian menurun dan digantikan oleh pertumbuhan bakteri 

asam laktat. Pulp merupakan media yang cocok untuk tumbuhnya mikroba. Selama 

fermentasi, aktivitas mikroba dalam pulp akan memproduksi alkohol, asam, dan 

membebaskan panas. Adanya reaksi inilah yang menyebabkan difusi zat-zat metabolit 

ke dalam biji. Hal ini mengakibatkan biji mati dan terjadi reaksi enzimatis pembentukan 
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flavor, aroma, dan warna. Oleh karena itu, fermentasi merupakan penentu mutu produk 

akhir. 

 

Yusianto et al. (1995) mengungkapkan bahwa selama proses fermentasi terjadi 

peningkatan kadar lemak relatif dan penurunan komponen bukan lemak pada keping biji 

kakao. Hal ini disebabkan oleh komponen tersebut larut di dalam air dan terurai menjadi 

komponen-komponen lain yang lebih kecil, sehingga dapat terdifusi keluar dari keping 

biji. Kadar lemak dapat meningkat 1% dan kadar komponen bukan lemak dapat 

menurun 1% pada 2 hari pertama fermentasi. Setalah 2-4 hari fermentasi, kadar lemak 

biji dapat meningkat 2% dan kadar komponen bukan lemak dapat menurun 2%. 

 

Proses fermentasi biji kakao menyebabkan pH biji kakao akan menurun. Hal ini 

disebabkan oleh terbentuknya asam-asam organik seperti asam laktat dan asam asetat 

(Towaha et al., 2012). Kondisi asam akibat adanya asam-asam organik selama 

fermentasi dapat menyebabkan terjadinya peningkatan aktivitas antioksidan karena 

antioksidan (khususnya antioksidan primer) lebih stabil pada suasana asam (Bisson, 

2001 di dalam Mudanifah & Susanto, 2008). 

 

1.2.3. Lemak Kakao 

Sebagai bahan baku industri makanan, kakao merupakan komoditas sumber lemak yang 

cukup potensial. Sekitar dua per tiga produksi biji kakao dunia diserap oleh industri 

lemak kakao. Biji kakao mengandung lemak cukup tinggi yaitu 45-57 % tergantung dari 

kultivarnya. Sebagai bahan baku industri, karakteristik lemak kakao akan berpengaruh 

terhadap produk akhir yang dihasilkan. Terdapat dua karakteristik lemak kakao yang 

penting, yaitu kadar asam lemak serta kekerasannya (hardness). Kadar lemak kakao dan 

komposisi asam lemaknya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu aspek budidaya dan aspek 

pengolahan pasca panen. Aspek budidaya terbagi menjadi tiga hal, yaitu bahan 

tanaman; curah hujan, suhu udara, dan penyinaran matahari; serta okulasi dan 

sambungan. Aspek pengolahan pasca panen dipengaruhi oleh panenan dan 

frekuensinya, serta penyimpanan (Prawoto & Sulistyowati, 1991).  
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Lemak merupakan komponen termahal dari biji kakao selain oleh bahan tanam dan 

musim. Kandungan lemak dipengaruhi oleh perlakuan pengolahan, jenis bahan 

tanaman, dan faktor musiman (Mulako et al., di dalam Haerani, 2012). Lemak kakao 

merupakan campuran dari trigliserida dan komponen lainnya sehingga tidak memiliki 

titik cair yang tetap tetapi mencair sempurna pada 32-35
o
C. Lemak kakao tidak larut 

dalam air, kelarutannya kecil dalam alkohol tetapi larut sempurna dalam eter, heksan, 

kloroform, benzene, dan karbon disulfida. Pada dasarnya lemak kakao tidak berwarna, 

namun warna kuning gading yang biasanya menyertainya disebabkan oleh pigmen 

karoten yang larut dalam lemak tersebut (Prawoto & Sulistyowati, 1991).  

 

Lemak kakao mengandung senyawa fungsional yang bermanfaat bagi tubuh manusia. 

Kandungan senyawa fungsional dalam lemak kakao adalah asam lemak stearat (33%) 

dan asam lemak oleat (33,1%) (Susanto, 1994). Asam lemak stearat dalam lemak kakao 

merupakan asam lemak jenuh yang memiliki efek netral terhadap kolesterol, sedangkan 

asam lemak oleat merupakan asam lemak tak jenuh yang memiliki fungsi menurunkan 

resiko kardiovaskuler (Rosniati, 2008). Menurut Minifie (1999) di dalam Paembong 

(2012), asam lemak pada minyak atau lemak nabati terikat pada gugus gliserol dan 

membentuk triasilgliserol atau trigliserida. Lemak kakao yang baik mengandung 

trigliserida (98%); asam lemak bebas (1,75%); digliserida (0,3-0,5%); monogliserida 

(0,1%); sterol (0,2%); fosfolipid (0,05-0,13%); dan sejumlah kecil tokoperol.  

 

1.2.4. Antioksidan 

Tanaman pangan diketahui kaya akan senyawa bioaktif terutama adanya polifenol yang 

berperan sebagai antioksidan. Senyawa antioksidan alami sangat dibutuhkan untuk 

mencegah berbagai penyakit degeneratif seperti penyakit jantung koroner, kanker, dan 

sebagainya (Sartini et al., 2007). Antioksidan merupakan senyawa yang dapat 

memperlambat oksidasi di dalam bahan. Antioksidan terutama penting dalam 

melindungi lemak (Cahyadi, 2008). Salah satu tanaman di Indonesia yang berpotensi 

sebagai antioksidan alami adalah tanaman kakao. Biji kakao kaya akan komponen 

senyawa fenolik, seperti katekin, epikatekin, proantosianidin, asam fenolat, dan tannin 

(Sartini et al., 2007). 
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Menurut Winarno (2007), antioksidan dibagi menjadi dua yaitu antioksidan primer dan 

antioksidan sekunder. Antioksidan primer merupakan suatu molekul yang dapat 

memberikan atom hidrogen secara cepat kepada radikal lipid sehingga radikal yang 

terbentuk lebih stabil. Antioksidan sekunder adalah suatu zat yang dapat mencegah 

kerja pro-oksidan sehingga dapat digolongkan sebagai sinergi. Beberapa asam organik 

tertentu dapat mengikat logam-logam, misalnya satu molekul asam sitrat akan mengikat 

pro-oksidan Fe seperti pada minyak kedelai. 

 

Kakao merupakan salah satu jenis pangan yang mengandung senyawa polifenol, yang 

dapat bertindak sebagai antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan manusia (Sanbongi 

et al., 1998). Teori ini didukung oleh Sartini et al. (2007) yang menyatakan bahwa biji 

kakao memiliki potensi sebagai bahan antioksidan alami. Hal ini disebabkan oleh 

kemampuannya untuk memodulasi sistem imum, serta terdapat efek kemopreventif 

yang digunakan untuk pencegahan penyakit jantung koroner dan kanker. Selain itu, 

polifenol yang terdapat di dalam kakao dapat bersifat antimikroba terhadap beberapa 

bakteri patogen dan bakteri kariogenik. Lee et al. (2003) menambahkan bahwa 

kandungan total polifenol pada kakao lebih tinggi apabila dibandingkan dengan anggur, 

teh hitam, dan teh hijau. 

 

Polifenol golongan flavonoid terutama katekin dan epikatekin adalah komponen utama 

dalam produk kakao yang berperan sebagai antioksidan. Polifenol kakao dapat 

mencegah terbentuknya radikal bebas, dapat melindungi oksidasi Low Density 

Lipoprotein (LDL) darah, berpengaruh terhadap antimutagenik, dan dapat menghambat 

tumor (Supriyanto et al., 2006). Menurut Susanto (1994), polifenol dapat memberikan 

rasa sepat pada biji kakao karena adanya senyawa antosianin dan leukoantosianin 

sebesar 3% serta katekin sebesar 3%. Antosianin dan leukoantosianin dalam proses 

pengolahan, khususnya selama proses fermentasi akan mengalami perubahan-

perubahan. 

 

Aktivitas antioksidan dapat diukur dengan menggunakan radikal bebas yaitu 2,2-

diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), di mana antioksidan dalam sampel akan bereaksi 

dengan DPPH dan mengubahnya menjadi beta,beta-diphenyl-alfa-picrylhydrazine 
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(Molyneux, 2004; Brand-Williams et al., 1995). Pada saat DPPH bereaksi dengan 

senyawa yang dapat mendonorkan hidrogen dan mengandung antioksidan, maka DPPH 

akan tereduksi. Reduksi DPPH ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan warna 

pada larutan sampel yang mengandung antioksidan (Miliauskas et al., 2003). Ketika 

larutan DPPH yang berwarna ungu tua dicampur dengan larutan sampel yang 

diperkirakan mengandung antioksidan, maka warna ungu tua larutan DPPH akan 

berkurang (Molyneux, 2004). 

 

1.3. Tujuan 

 

Untuk mengetahui perubahan kadar lemak dan aktivitas antioksidan selama proses 

fermentasi spontan (0, 24, 48, 72, 96, dan 120 jam) pada biji kakao. 

 




