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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Penelitian Pendahuluan 

 

Penelitian pendahuluan digunakan untuk mengetahui lama proses fermentasi dengan 

penambahan BAL. Proses fermentasi dengan menggunakan penambahan BAL 

dihentikan pada hari ke empat fermentasi. Dihentikannya fermentasi pada hari ke empat 

(96 jam) dikarenakan semua parameter selesainya proses fermentasi telah terlihat. Pada 

0 jam fermentasi pulp masih sangat melekat dengan biji, warna kulit masih putih bersih 

dan belum muncul bau cuka. Selama proses fermentasi mulai terjadi perubahan-

perubahan pada pulp, warna kulit dan bau cuka yang muncul. Pada 96 jam fermentasi 

pulp sudah mudah dibersihkan dari kulit biji, warna kulit menjadi cokelat dan muncul 

bau cuka yang sangat jelas (Gambar 5). Fermentasi dinyatakan selesai jika pulp mudah 

dibersihkan dari kulit biji, kulit biji berwarna cokelat dan bau cuka sangat jelas (Effendi, 

1991). Menurut Nopsagiarti (2007), biji kakao yang ditambahkan BAL akan terjadi 

penurunan pH mencapai 3.5 yang disebabkan produksi asam laktat selama pertumbuhan 

BAL, sehingga menghambat pertumbuhan bakteri patogen dan pembusuk yang 

mengganggu pembentukan lemak dan senyawa-senyawa fungsional akibat berebut 

nutrisi. Hasil pengamatan fermentasi dengan penambahan BAL ini akan digunakan 

sebagai dasar pada penelitian utama. 

 

Selama proses fermentasi spontan, peranan yeast lebih dominan dibandingkan dengan 

BAL karena jumlahnya yang lebih sedikit. Yeast akan mengubah gula pada pulp dan biji 

kakao menjadi etanol, dan BAL akan mengubah gula menjadi asam laktat, asam asetat 

dan etanol. Selama perubahan gula ini akan menyebabkan viskositas pulp mencair 

sehingga oksigen akan masuk ke dalam tempat fermentasi. Adanya oksigen dan etanol 

hasil produksi yeast dan BAL akan memicu pertumbuhan bakteri asam asetat untuk 

mengubah etanol menjadi asam asetat (Galvez et al., 2007). Sedangkan pada proses 

fermentasi dengan penambahan L. plantarum proses fermentasi akan lebih cepat 

dikarenakan jumlah BAL diawal sudah banyak. Perombakan gula pada pulp dan biji 

kakao dilakukan oleh yeast dan BAL menjadi lebih cepat sehingga mempercepat 

pembentukan etanol dan viskositas pulp akan lebih cepat mencair yang menyebabkan 



20 
 

 
 

oksigen masuk ke dalam tempat fermentasi. Hal ini akan mempercepat pertumbuhan 

bakteri asam asetat untuk mengubah etanol menjadi asam asetat. 

 

4.2. Tokoferol 

 

Vitamin E yang mempunyai aktivitas antioksidan adalah tokoferol dan tokotrienol. 

Aktivitas biologis vitamin E berhubungan dengan fungsinya di dalam tubuh. Secara 

luas, fungsi tokoferol secara in vivo terutama sebagai antioksidan, yaitu dengan 

melindungi asam lemak tidak jenuh pada membran sel dari degradasi peroksidatif 

(Selly, 2008). Hal inilah yang menyebabkan lemak kakao menjadi stabil dan memiliki 

masa simpan yang panjang.  

 

Berdasarkan hasil analisa diperoleh peningkatan tokoferol pada biji kakao selama proses 

fermentasi spontan dan fermentasi penambahan BAL (Tabel 1 dan Gambar 6). 

Tokoferol biji kakao yang tidak difermentasi (234.68±3.29 mg/100g) lebih rendah 

dibandingkan biji kakao yang difermentasi spontan (291.41±2.74 mg/100g) dan 

fermentasi penambahan BAL (296.66±3.65 mg/100g). Berdasarkan penelitian Bruni et 

al. (2001), kandungan tokoferol pada embrio kakao sebesar 222 mg/100g. Perlakuan 

bahan baku biji kakao berpengaruh nyata terhadap kandungan tokoferol pada biji kakao. 

Peningkatan senyawa tokoferol selama masa fermentasi spontan disebabkan karena 

adanya peningkatan lemak selama proses fermentasi. Peningkatan lemak ini diikuti 

dengan adanya peningkatan asam-asam organik (asam stearat dan asam oleat) selama 

proses fermentasi. Meningkatnya kandungan tokoferol sejalan dengan peningkatan 

lemak karena tokoferol merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Selama proses 

fermentasi akan terjadi perubahan kimiawi di dalam keping biji yang meliputi 

perubahan lemak, nitrogen dan senyawa tannin (Rosniati, 2008). 

 

Kadar lemak biji kakao tanpa fermentasi lebih rendah 0.07-5.69% dari pada yang 

difermentasi tergantung pada waktu fermentasinya (Rosniati, 2008). Fermentasi dapat 

menurunkan kadar bahan bukan lemak biji, sehingga relatif kadar lemak meningkat 

dengan diikuti kadar tokoferol meningkat. Penurunan kadar bahan bukan lemak seperti 

karbohidrat digunakan oleh mikroorganisme fermentasi sebagai nutrisi atau digunakan 
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untuk mengubah menjadi asam lemak dan asam amino sehingga meningkatkan kadar 

lemak kasar dan kandungan protein kasar (Dakare et al., 2011). 

 

Perlakuan fermentasi biji kakao dengan penambahan BAL memiliki kandungan 

tokoferol yang lebih tinggi dibandingkan fermentasi spontan (Tabel 1). Selain 

peningkatan tokoferol akibat peningkatan lemak karena tokoferol larut dalam lemak, 

fermentasi dengan penambahan BAL akan menghasilkan metabolit primer dan 

metabolit sekunder. Metabolit primer akan menghasilkan asam laktat sehingga 

mikroorganisme yang mengganggu proses fermentasi dapat dihambat karena akan 

berebut nutrisi dengan mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi dan 

metabolit sekunder yang menghasilkan fenol. Semakin lama waktu fermentasi semakin 

banyak bakteri asam laktat yang berkembang biak, sehingga kemampuan bakteri dalam 

memecah glukosa menjadi metabolit primer (asam laktat) dan metabolit sekunder 

(fenol) semakin banyak (Primurdia & Kusnadi, 2013). Selain itu, keadaan asam 

menstabilkan dan meningkatkan aktivitas antioksidan (tokoferol dan fenol). 

Dihasilkannya fenol sebagai metabolit sekunder pada fermentasi penambahan BAL, 

menyebabkan kandungan tokoferol ikut meningkat. Hal ini disebabkan karena tokoferol 

memiliki sifat menurun dari fenol (Bourgeois, 1992) dan bagian kepala pada struktur 

tokoferol memiliki cincin fenol (Ferdiningsih, 2012). Selain itu, kondisi asam yang 

dihasilkan oleh adanya BAL akan meningkatkan dan menstabilkan aktivitas antioksidan 

seperti fenol dan tokoferol (Primurdia & Kusnadi, 2013). 

 

4.3. Total Fenol 

 

Fermentasi sangat berperan dalam penanganan biji karena kegagalan yang terjadi saat 

fermentasi tidak dapat diperbaiki pada tahap berikutnya. Apabila biji kakao yang sedang 

difermentasi mengalami tingkat keasaman yang tinggi akan menyebabkan rusaknya 

calon-calon aroma yang ada di dalam biji kakao. Calon aroma ini akan terasa oleh 

indera manusia bila biji kakao telah mengalami penyangraian. Sebaliknya pada biji yang 

tidak difermentasi, tidak mempunyai calon aroma (Suprapti, 2006). Katekhin dan 

epikatekhin selama proses fermentasi, keduanya menghasilkan warna cokelat dan flavor 

yang khas (Susanto, 1994). Senyawa pembentukan warna cokelat dan flavor ini seperti 
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kuinon, katekin dan epikatekin merupakan komponen fenol. Selama fermentasi 

antosianin dihidrolisa oleh enzim menjadi gula dan sianidin (Atmawijaya, 1993). 

 

Berdasarkan hasil analisa diperoleh peningkatan total fenol pada biji kakao selama 

proses fermentasi spontan dan fermentasi penambahan BAL (Tabel 2 dan Gambar 7). 

Kandungan total fenol biji kakao dapat yang tidak difermentasi lebih rendah 

(1038.69±10.59 mg GAE/100g) dibanding biji fermentasi spontan (1356.09±4.26 mg 

GAE/100g) dan biji fermentasi dengan penambahan BAL (1373.33±3.18 mg 

GAE/100g). Berdasarkan penelitian Genovese & Lannes (2008), kandungan total fenol 

pada bubuk kakao sebesar 1158 mg GAE/100g. Menurut Suprapti (2006), proses 

fermentasi sangat kompleks karena melibatkan mikroba tertentu seperti BAL, asam 

asetat dan yeast. Gunanya untuk memacu reaksi-reaksi enzimatis dalam merangsang 

pembentukan senyawa flavonoid (katekin, epikatekin, dan galokatekin) dan derajat 

fermentasi biji kakao yang ditandai dengan perubahan warna pada kotiledonnya. Hal 

inilah yang menyebabkan adanya peningkatan kandungan total fenol biji kakao selama 

proses fermentasi. Munculnya warna cokelat pada biji menandakan bahwa fermentasi 

berlangsung baik. Jika biji tidak difermentasi jelas produknya tidak memiliki aroma 

khas cokelat. 

 

Perlakuan bahan baku biji kakao berpengaruh nyata terhadap kandungan total fenol 

pada biji kakao sama halnya pada kandungan tokoferol. Peningkatan total fenol selama 

proses fermentasi ini berhubungan dengan peningkatan kandungan tokoferol selama 

proses fermentasi karena adanya keterkaitan antara fenol dan tokoferol karena bagian 

kepala tokoferol memiliki cincin fenol (Ferdiningsih, 2012). Selain itu, tokoferol 

memiliki sifat penurun dari alkohol atau fenol (Bourgeois, 1992) dan Shahidi & Naczk 

(1995) menambahkan bahwa tokoferol merupakan antioksidan monofenolik. 

 

Fermentasi biji kakao dengan penambahan BAL memberikan pengaruh terhadap 

kandungan total fenol biji kakao selama fermentasi. Fermentasi dengan penambahan 

BAL (L. plantarum) menghasilkan kandungan total fenol pada 96 jam fermentasi lebih 

tinggi dibandingkan fermentasi spontan pada 120 jam fermentasi (Tabel 2). Hal ini 

serupa dengan kandungan tokoferol fermentasi penambahan L. plantarum lebih tinggi 



23 
 

 
 

dibandingkan fermentasi spontan (Tabel 1). Pemberian BAL selama proses fermentasi 

akan memecah glukosa menjadi metabolit primer (asam laktat) dan metabolit sekunder 

(fenol) yang menyebabkan peningkatan kandungan total fenol (Primurdia & Kusnadi, 

2013). 

 

Menurut penelitian Zubaidah et al. (2010), penambahan BAL pada bekatul dapat 

meningkatkan kandungan senyawa tokoferol dan senyawa fenolik yang berikatan 

dengan serat tidak larut. Pada plasenta (kulit ari biji) kakao terdapat senyawa-senyawa 

hemiselulosa, pektin, pati dan fenol (Alam et al., 2010). Hal ini memungkinkan BAL 

akan mendegradasi senyawa fenol yang ada pada plasenta menjadi senyawa yang lebih 

sederhana sehingga menyebabkan terlepasnya ikatan kovalen senyawa fenolik pada 

plasenta. 

 




