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4. PEMBAHASAN 

 

Fermentasi spontan merupakan fermentasi bahan pangan dimana dalam pembuatannya 

dibantu oleh mikroorganisme yang terdapat di dalam proses fermentasi (Suprihatin, 

2010). Pengolahan biji kakao dapat ditentukan dari proses fermentasi spontan. Tujuan 

dari fermentasi spontan pada biji kakao adalah untuk menghancurkan lapisan berlendir 

yang menyelimuti keping biji (pulp) dan mengusahakan kondisi untuk terjadinya reaksi 

dalam keping biji selama proses fermentasi (Putra et al., 2007). Proses fermentasi kakao 

pada umumnya berlangsung secara alami selama lima hari fermentasi dengan bantuan 

yeast, bakteri asam laktat, dan bakteri asam asetat (Kustyawati & Setyani, 2008). 

Semakin lama proses fermentasi, pH biji kakao akan semakin menurun. Hal ini 

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

Namun demikian, pH biji kakao tersebut tidak boleh terlalu asam yaitu di atas 5,0 agar 

memiliki citarasa yang baik. Keasaman biji merupakan aspek yang sangat penting 

dalam menjaga citarasa cokelat. Pembentukan citarasa yang potensial pada biji kakao 

yaitu pada pH 5,0-5,5 (Towaha et al., 2012). Selama proses fermentasi spontan terjadi 

beberapa perubahan seperti peningkatan kadar lemak dan penurunan komponen bukan 

lemak pada biji kakao (Yusianto et al., 1995). Selain itu, fermentasi juga menyebabkan 

perubahan pH biji kakao yang berpengaruh terhadap aktivitas antioksidan (Bisson, 2001 

di dalam Mudanifah & Susanto, 2008). Oleh karena itu, perlu diketahui perubahan yang 

terjadi pada kadar lemak dan aktivitas antioksidan pada biji kakao selama proses 

fermentasi spontan.  

 

4.1. Kadar Lemak dan Kadar Air 

 

Berdasarkan hasil analisa diperoleh peningkatan kadar lemak (Tabel 1 dan Gambar 5) 

dan penurunan kadar air (Tabel 1 dan Gambar 4) pada biji kakao selama proses 

fermentasi. Peningkatan lemak pada biji kakao dari 31,22% menjadi 34,85% setelah 120 

jam fermentasi spontan disebabkan oleh beberapa faktor seperti pengurangan komponen 

bukan lemak pada biji kakao selama proses fermentasi, mikroorganisme yang ada 

selama fermentasi tidak dapat menggunakan lemak sebagai sumber energi, kemampuan 

mikroorganisme untuk memproduksi microbial oil (Tope, 2013). Proses fermentasi 
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dapat menghasilkan 25% lemak yang diperoleh dari mikroorganisme. Lemak yang 

dapat dihasilkan oleh mikroorganisme yaitu asam lemak oleat, asam lemak palmitat, 

asam lemak linoleat, dan asam lemak stearat (Ratledge et al., 1984). Asam lemak oleat 

dan asam lemak stearat merupakan asam lemak yang terdapat di dalam lemak kakao 

dalam jumlah yang cukup tinggi yaitu 33% asam lemak stearat dan 33,1% asam lemak 

oleat (Susanto, 1994). 

 

Proses fermentasi menyebabkan perubahan pada kadar lemak biji kakao. Dakare et al. 

(2011) mengungkapkan bahwa peningkatan lemak selama proses fermentasi dapat pula 

disebabkan oleh penggunaan karbohidrat oleh mikroorganisme untuk dikonversi 

menjadi asam lemak. Okorie et al. (2013) menambahkan bahwa peningkatan aktivitas 

enzim lipolitik pada medium fermentasi menyebabkan terjadinya hidrolisis lemak 

menjadi asam lemak dan gliserol. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan lemak 

selama proses fermentasi karena pemecahan lemak yang lebih sederhana akan 

memudahkan pengukuran lemak saat pengujian. Pengujian lemak pada penelitian ini 

dilakukan dengan metode soxhlet. Metode ini merupakan pengujian untuk mengukur 

lemak kasar (crude fat). Lemak kasar merupakan semua komponen larut lemak yang 

terdapat di dalam sampel (Food Science Australia, 2006).   

 

Peningkatan lemak yang disebabkan oleh pengurangan komponen bukan lemak pada 

biji kakao selama proses fermentasi terjadi karena sebagian komponen bukan lemak 

dapat larut di dalam air dan terurai menjadi komponen-komponen lain yang lebih kecil. 

Hal ini menyebabkan komponen bukan lemak terdifusi keluar dari keping biji (Yusianto 

et al., 1995). Menurut Towaha et al. (2012), fermentasi memberikan perbedaan pada 

biji kakao, dimana semakin lama waktu fermentasi maka kandungan lemak akan 

semakin tinggi. Biji kakao yang terfermentasi secara sempurna akan memiliki 

kandungan lemak yang tinggi. Tingginya kandungan lemak ini disebabkan karena pada 

proses fermentasi terjadi penurunan kandungan bukan lemak seperti protein dan 

karbohidrat yang terurai sehingga secara relatif kadar lemak akan meningkat. 

 

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

cukup potensial. Biji kakao mengandung lemak cukup tinggi yaitu 45-57 % tergantung 
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dari kultivanya. Hasil penelitian menunjukkan kadar lemak biji yaitu 31-34%. 

Perbedaan kadar lemak ini dapat disebabkan 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. Untuk aspek pengolahan pasca panen dipengaruhi oleh panenan dan 

frekuensinya, serta penyimpanan (Prawoto & Sulistyowati, 1991). Mulako et al. di 

dalam Haerani (2012) menambahkan bahwa lemak merupakan komponen termahal dari 

biji kakao. Kandungan lemak dipengaruhi oleh perlakuan pengolahan, jenis bahan 

tanaman, dan faktor musiman. Biji kakao yang diperoleh saat musim hujan umumnya 

mempunyai kadar lemak tinggi, sedangkan karakteristik fisik biji kakao pasca 

pengolahan seperti kadar air dan tingkat fermentasi berpengaruh pada rendemen lemak 

biji kakao. 

 

4.2. Aktivitas Antioksidan 

 

Aktivitas antioksidan pada biji kakao dapat diketahui dengan cara mereaksikan ekstrak 

biji kakao bersama larutan DPPH (1,1-diphenyl-2-picryhidrazyl). Untuk mendapatkan 

ekstrak, biji kakao dilarutkan dalam etanol. Penggunaan etanol ini disebabkan oleh 

polaritas yang tinggi, titik didih yang rendah, dan cenderung aman. Etanol juga 

merupakan pelarut yang tidak beracun dan berbahaya (Ramadhan & Pasha, 2010). 

 

Metode DPPH merupakan metode yang dilakukan untuk mengukur kemampuan suatu 

senyawa antioksidan dalam menangkap radikal bebas. Kemampuan penangkapan 

radikal berhubungan dengan kemampuan komponen senyawa dalam menyumbangkan 

elektron atau hidrogen. Setiap molekul yang dapat menyumbangkan elektron atau 

hidrogen akan bereaksi dan memudarkan DPPH. Intensitas warna DPPH akan berubah 

dari ungu menjadi kuning oleh elektron yang berasal dari senyawa antioksidan (Naik et 

al., 2003). 

 

Kakao merupakan salah satu bahan yang memiliki antioksidan. Antioksidan yang 

terdapat di dalam kakao yaitu polifenol yang merupakan salah satu golongan 

antioksidan primer yang berasal dari alam. Antioksidan primer merupakan suatu 
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molekul yang dapat memberikan atom hidrogen secara cepat kepada radikal lipid 

sehingga radikal yang terbentuk lebih stabil (Winarno, 2007). Berdasarkan hasil analisa 

aktivitas antioksidan pada Tabel 1 dan Gambar 6 dapat dilihat bahwa terjadi 

peningkatan aktivitas antioksidan selama proses fermentasi spontan. 

 

Proses fermentasi merupakan proses yang sangat komplek karena melibatkan 

mikroorganisme seperti bakteri asam laktat, asam asetat, dan yeast. Fermentasi 

dilakukan untuk memacu reaksi-reaksi enzimatis dalam merangsang pembentukan 

senyawa flavonoid (Suprapti, 2006). Cronizer et al. (2006) di dalam Andarwulan & 

Faradilla, (2012) mengungkapkan bahwa senyawa flavonoid dari golongan 

leukosianidin dibentuk dari dihidroquersetin dengan katalis enzim dihidroflavonol 4-

reduktase. Golongan leukosianidin ini merupakan senyawa penting pada tanaman dalam 

memproduksi tanin terkondensasi. Pembentukan katekin dilakukan oleh enzim 

leukosianidin 4-reduktase yang secara langsung mengkatalisis perubahan leukosianidin 

menjadi katekin. Isomer dari katekin yaitu epikatekin merupakan isomer yang tidak 

secara langsung terbentuk dari leukosianidin. Enzim leukosianidin deoksigenase 

leukosianidin akan dikonversi terlebih dahulu menjadi sianidin. Sianidin inilah yang 

kemudian diubah menjadi epikatekin oleh enzim antosianidin reduktase. 

 

Menurut Supriyanto et al. (2006), polifenol golongan flavonoid terutama katekin dan 

epikatekin adalah komponen utama dalam produk kakao yang berperan sebagai 

antioksidan. Peningkatan aktivitas antioksidan selama proses fermentasi spontan dari 

88,26% menjadi 93,45% yang dapat dilihat pada Gambar 6 disebabkan oleh 

kemampuan mikroorganisme untuk menghasilkan senyawa fenol, dimana hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Aruben (2010) diperoleh bahwa selama proses 

fermentasi terjadi peningkatan aktivitas antioksidan yang disertai dengan peningkatan 

total fenol. Aktivitas antioksidan pada biji kakao dipengaruhi oleh senyawa fenolik. 

Peningkatan senyawa fenolik akan menyebabkan terjadinya peningkatan pula pada 

aktivitas antioksidan. 

 

Towaha et al. (2012) mengungkapkan bahwa semakin lama proses fermentasi, pH biji 

kakao akan semakin menurun karena terbentuknya asam-asam organik seperti asam 
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laktat dan asam asetat. Asam-asam organik yang terlarut akan melepaskan proton (H
+
) 

sehingga menurunkan pH. Selama proses fermentasi, khamir dan bakteri melakukan 

metabolisme dan menghasilkan sejumlah asam-asam organik (Mudanifah & Susanto, 

2008). Menurut Indah & Susanto (2005), asam laktat, asam asetat, asam sitrat, asam 

suksinat, asam malat, asetaldehid, diasetil, dan asetoin merupakan senyawa-senyawa 

yang dapat menaikkan serta menstabilkan aktivitas antioksidan selama proses 

fermentasi. Asam-asam organik yang dihasilkan selama proses fermentasi berperan 

sinergis dan dapat meregenerasi senyawa antioksidan. Selain itu, 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). 

 

Peningkatan kadar lemak yang diikuti oleh peningkatan aktivitas antioksidan 

menyebabkan kakao menjadi bahan baku yang berpotensi sebagai produk yang 

memiliki nilai tambah. Selain itu, peningkatan polifenol yang disertai peningkatan 

aktivitas antioksidan ini dapat melindungi kerusakan lemak, sehingga lemak dari biji 

kakao dapat dipertahankan (Hii et al., 2009). Towaha et al. (2012) mengungkapkan 

bahwa fermentasi biji kakao selama 5 hari (fermentasi sempurna) dapat menghasilkan 

mutu terbaik, baik mutu fisik, kimia, maupun produk turunannya seperti pasta kakao, 

lemak kakao, bubuk kakao, minuman cokelat, dan es krim cokelat. Mutu biji kakao 

yang baik akan menghasilkan mutu produk turunan yang baik pula. Hal ini terkait 

dengan hasil pengolahan biji kakao yang telah difermentasi sempurna akan memberikan 

hasil yang optimal pada produk turunannya.  

 




