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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Indonesia termasuk negara yang memproduksi kakao terbesar selain Pantai Gading. Di 

Indonesia, produksi kakao diperoleh dari perkebunan rakyat, Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), dan swasta. Hasil produksi kakao di Indonesia sebagian besar diekspor karena 

industri pengolahan coklat di Indonesia kurang berkembang. Perkiraan jumlah total 

produksi kakao di seluruh Indonesia pada tahun 207 sebesar 688.345 ton diperoleh dari 

produksi kakao milik rakyat sebesar 652.397 ton, perkebunan milik negara sebesar  

13.477 ton dan perkebunan milik swasta sebesar 22.472 ton (Statistik Perkebunan 

Indonesia, 2016). 

 

Pada umumnya, industri kakao memanfaatkan buah kakao untuk diproses bijinya 

sedangkan kulitnya tidak digunakan dan menjadi limbah sampingan kakao (Okiyama, et 

al., 2017). Limbah yang tidak diolah dan dibuang begitu saja dapat menimbulkan 

ketidakstabilan pada ekologi pertanian coklat yang berdampak pada tanaman serta hasil 

buah kakao yang tidak berkualitas karena serangan jamur dan hama (Tan et al., 2016). 

Limbah kakao dapat menjadi bahan yang dianggap bernilai ekonomis apabila dikelola 

dan diolah dengan baik (Hasanah et al., 2003). Fisal (2005) cit Karim et al., (2014) 

menggunakan kulit kakao menjadi sumber pangan ternak, pupuk tanaman, serta untuk 

produksi karbon aktif. Mbajiuka et al., (2015), menjelaskan kulit kakao dapat digunakan 

untuk produk berbasis fermentasi seperti bioetanol. 

 

Kulit buah kakao merupakan bagian buah yang belum dimanfaatkan dan mengandung 

lignoselulosa. Menurut Ragauskas et al., (2013) penggunaan bahan mengandung 

lignoselulosa dipilih sebagai bahan baku pembuatan bioetanol dikarenakan dapat 

menggantikan penggunaan tanaman pangan seperti tebu dan jagung. Fermentasi dengan 

menggunakan bahan mengandung lignoselulosa (disebut fermentasi generasi kedua) 

merupakan salah satu alternatif untuk pengembangan usaha energi baru dan memiliki 

keuntungan karena harga bahan baku yang murah (Riyanti, 2009).  

 

Terdapat beberapa penelitian yang menggunakan kulit kakao dan meningkatkan nilai 

ekonominya. Dewanto (1986) menggunakan kuit kakao sebagai bahan pembuatan 
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kompos untuk perkebunan kakao. Simanjutak (1987) dalam pembuatan makanan ternak 

(silase). Penelitian yang telah dilakukan oleh., Pahlevi (1987) dalam produksi enzim 

pektinase, Rohajatun (1989) dalam produksi gum xanthan, Sujarwanto (1989) dalam 

produksi gula cair dan Rohim (1991) dalam produksi biogas dari perombakan kulit buah 

kakao secara anaerobik (Saleh, 1998).  

 

Penggunaan biomassa yang mengandung lignoselulosa sebagai bahan fermentasi belum 

banyak dilakukan karena pada bahan baku tersebut terdapat kandungan lignin yang 

menghambat proses fermentasi. Bahan yang mengandung lignoselulosa tersusun atas 

tiga materi kompleks utama yaitu selulosa, hemiselulosa dan lignin (Riyanti, 2009). 

Kulit kakao memiliki kandungan selulosa sekitar 44%, hemiselulosa sekitar 11%, serta 

lignin sekitar 34% sehingga perlu dilakukan pre-treatment sebelum diolah lebih lanjut 

untuk menghasilkan produk fermentasi (Nazir, et al., 2016). terdapat beberapa metode 

pre-treatment yang dapat dilakukan dengan tujuan melarutkan satu atau lebih komponen 

selulosa, hemiselulosa, serta lignin dari biomassa lignoselulosa sehingga menjadi 

senyawa yang lebih sederhana, yaitu secara kimiawi (dengan larutan asam atau basa 

kuat) ataupun biologis (ezimatis) (Riyanti, 2009). Agustini & Efiyanti (2015) 

melakukan riset untuk mengetahui pengaruh delignifikasi secara fisika, kimia dan 

biologi menggunakan limbah lignoselulosa berupa kayu sengon dan pelepah daun 

kelapa sawit. 

 

Penelitian ini berfokus pada penggunaan kulit buah kakao (Theobroma cacao L.) 

menjadi substrat fermentasi produk vinegar dengan tujuan mengurangi limbah dan 

memanfaatkan kulit buah kakao sebagai media fermentasi yang dikombinasikan dengan 

sukrosa. Fermentasi merupakan proses produksi produk dengan memanfaatkan 

mikroorganisme (Riadi, 2007). Vinegar dihasilkan melalui proses fermentasi dengan 

bakteri asam asetat jenis Acetobacter aceti yang memiliki kemampuan untuk mengubah 

etanol (C2H5OH) menjadi asam asetat (CH3COOH) (Tan, 2005). Kulit kakao yang 

mengandung lignoselulosa merupakan sumber karbohidrat dan dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan pembuat vinegar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat 

kimiawi vinegar yang dihasilkan. Metode pre-treatment yang diaplikasikan dalam 

penelitian adalah delignifikasi kimiawi menggunakan larutan NaOH serta hidrolisis 

yang memanfaatkan kapang Aspergillus niger. Beberapa keunggulan pre-treatment ini 
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adalah bahan yang mudah ditemukan dan umum digunakan untuk menguraikan 

lignoselulosa menjadi senyawa yang sederhana (Riyanti, 2009). Kulit buah kakao 

dikombinasikan dengan sukrosa dalam proses pembuatan vinegar untuk membantu 

mikroorganisme merombak senyawa kompleks pada kulit kakao menjadi senyawa yang 

lebih sederhana serta penambahan inokulum bakteri asam asetat jenis Acetobacter Aceti 

dalam memproduksi vinegar. Vinegar yang dihasilkan kemudian dianalisa sifat-sifat 

kimiawinya yang mencakup analisis nilai pH, 
o
Brix, total asam, total asam volatil, dan 

tanin, serta penerimaan karakteristik sensori yang meliputi warna, rasa, aroma, dan 

overall produk vinegar terhadap 30 panelis tidak terlatih.  

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Kakao (Theobroma cacao L.) 

 

Kakao termasuk salah satu hasil perkebunan utama di Indonesia. Menurut Badan 

Statistik Perkebunan Indonesia (2016) jumlah produksi kakao pada tahun 2015 

mencapai 593.331 ton dengan tingkat produktivitas mencapai 0,34 ton/ha/tahun. Kakao 

dapat diperjual-belikan ssetelah berumur enam bulan ketika buahnya masak (Karmawati 

et al., 2010). Terdapat tiga jenis kelompok besar kakao diantaranya criollo, forastero 

dan trinitario. Buah kakao yang belum matang berwarna hijau atau hijau agak putih jika 

sudah matang akan berwarna kuning. Jika kakao muda berwarna merah maka setelah 

matang akan berwarna jingga. Kulit buah kakao memiliki 10 garis dalam dan dangkal 

yang terletak berselang-seling (Karmawati et al., 2010). Buah kakao terdiri atas empat 

bagian yaitu kulit buah (pod), plasenta, pulp serta biji  (Gambar 1). Pod atau kulit buah 

merupakan bagian yang dapat mencakup kulit terluar sampai daging buah sebelum 

kumpulan biji (Codex Alimentarius, 2003). Buah kakao memiliki 20-50 butir biji kakao 

yang mengelilingi poros buah membentuk suatu barisan. daging kakao berwarna putih, 

memiliki rasa asam manis. biji buah kakao disusun oleh dua otiledon yang saling 

melipat dan menempel pada poros lembaga bagian pangkal (embryo axis).  
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Gambar 1. Bagian buah kakao irisan melintang dan membujur  

(Sumber: Codex Alimentarius, 2013) 
 

1.2.2. Kulit Buah Kakao 

 

Banyaknya industri pengolahan kakao yang hanya memanfaatkan biji kakao 

menyebabkan limbah kulit coklat menumpuk. Hal ini akan menyebabkan peningkatan 

jumlah kulit kakao karena kulit kakao belum memiliki nilai ekonomis yang tinggi. 

Padahal di dalam kulit kakao mengandung 32,3% karbohidrat; 21,44% lignin; 19,2% 

gula; 8,6% protein dan 27,7% mineral (Karim et al., 2014). Selain itu, kulit buah kakao 

merupakan salah satu sumber serat yang baik (Karim et al., 2014). Samah et al., (2011) 

meneliti kulit buah kakao dengan kandungan karbohidrat tinggi dapat dimanfaatkan 

untuk memproduksi beberapa produk seperti etanol, asam dan gas melalui proses 

biokonversi. Komposisi kimia dari kulit kakao (cacao pod husk) dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

 

Tabel 1. Komposisi Kimia Kulit Buah Kakao (Cacao Pod Husk)  
 

Komponen 
Komposisi 

 (% w/w)* **(%) ***(%) 

Moisture Content 14.1 11.04 - 

Hemiselulosa 37.0 11.15 - 

Selulosa 35.4 44.69 - 

Lignin  14.7 34.82 - 

Abu  12.3 7.40 - 

Theobromin - - 0.30 

Tanin - - 11.88 
Sumber *: (Daud et al., 2013) 

**: (Nazir et al., 2016) 
***: (Irwanto & Syamsiah, 2016) 
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a. Selulosa 

Selulosa (C6H10O5)n merupakan polisakarida yang terdiri atas beberapa rantai unit 

(1,4) D-glukosa (Gambar 2) (Matthews et al., 2015). Selulosa berperan penting untuk 

memberikan kekuatan serta stabilitas pada dinding sel dan serat tumbuhan. Struktur 

selulosa pada tumbuhan terdiri atas beberapa kristal yang teratur dan sebagian tidak 

teratur (amorphous). Selulosa memiliki derajat polimerisasi berkisar 200-2000 kDa 

dan sebanyak 4000-8000 molekul glukosa terikat dengan ikatan β-1,4 glikosidik 

(Igbinadolor & Onilude, 2013). Selulosa memiliki beberapa sifat diantaranya tidak 

berasa, tidak berbau, tidak larut dalam air atau larutan organik, dan biodegradable. 

Sifat selulosa yang hidrofobik disebabkan oleh adanya ikatan hidrogen diantara 

rantai selulosa yang kuat sehingga air tidak dapat menembus ikatan tersebut. Hanya 

beberapa reagen yang dapat merusak ikatan selulosa diantaranya larutan asam dan 

basa kuat, larutan garam terkonsentrasi, dan metal kompleks (Lewin & Goldstein, 

1991). 

 

 

 

 

 

  Gambar 2. Struktur kimia selulosa (Mathews et al., 2015) 
 

b. Hemiselulosa 

Hemiselulosa merupakan karbohidrat jenis polisakarida yang berasosiasi dengan 

selulosa untuk menyusun dinding sel tumbuhan. Hemiselulosa memiliki derajat 

polimerisasi yang lebih rendah dari selulosa, yaitu sekitar 100-200 unit gula (Gambar 

3). Hemiselulosa memiliki karakteristik mudah untuk dihidrolisis menjadi gula 

karena tingkat kekakuan dan kekuatan antar selnya lebih rendah dari selulosa. Pada 

umumnya hemiselulosa dapat ditemukan dalam bentuk xylan, arabinoxylan, 

glukomanan, galakto-glukomanan (Igbinadolor & Onilude, 2013). Walaupun 

hemiselulosa dengan pengecualian tertentu tidak larut dalam air, namun hemiselulosa 

dapat larut dalam larutan basa dan asam kuat (Lewin & Goldstein, 1991). 
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Gambar 3. Struktur kimia hemiselulosa (Mathews et al., 2015) 

c. Lignin  

Lignin merupakan sebuah kompleks aromatik heteropolimer yang tersusun atas unit-

unit P-coumaryl, coniferyl dan sinapyl alcohol yang disintesis dari prekursor fenil-

propanol (Igbinadolor & Onilude, 2013). Lignin menempati 20-30% sebagai 

penyusun dinding sel pada kayu dan tumbuhan. Lignin terbentuk ketika proses 

penebalan dinding sel terhenti, berada diantara sel lamela tengah,kemudian menyebar 

ke dinding sel utama. Lignin akan melakukan penetrasi ke hemiselulosa serta 

mengikat benang-benang selulosa tanaman sehingga lignin menjadi sulit didegradasi. 

Adanya lignin pada tanaman memberikan proteksi dari serangan pathogen dan 

serangga. Selain itu, lignin berfungsi memberi bentuk kokoh pada tanaman dan 

membentuk struktur lignoselulosa (Gambar 4). Adanya ikalatan arilalkil dan eter 

membuat lignin bersifat tahan dengan proses hidrolisis (Matthews et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Struktur kimia lignin (Perez et al., 2002) 
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d. Tanin 

Tanin merupakan salah satu senyawa polifenol yang terdiri atas cincin benzena (C6) 

yang berikatan dengan gugus hidroksil (-OH). Senyawa tanin memiliki kemampuan 

untuk berikatan dengan protein maupun polimer lain (selulosa, hemiselulosa, pektin) 

untuk membentuk senyawa baru (Makkar et al., 1992). Tanin memiliki fungsi 

sebagai antioksidan biologis. Terdapat metode untuk mengukur tanin diantaranya 

metode kualitatif menggunakan FeCl3 sehingga apabila senyawa tanin berikatan 

dengan FeCl3 akan membentuk warna hijau (Ryanata, 2015). 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Struktur kimia tanin (Noer et al., 2008) 

Ada beberapa senyawa penyusun kulit kakao yang tidak dapat dicerna oleh mikroba 

secara langsung. Matthew et al., (2015) menjelaskan bahwa adanya lignin dan 

hemiselulosa akan menghambat proses hidrolisis selulosa. Lignin membentuk 

senyawa lignoselulosa dengan cara mengkristalisasi selulosa serta pengerasan fibril 

selulosa. Komponen selulosa serta hemiselulosa akan sulit dihidrolisis oleh enzim 

selulas dan hemiselulase kecuali bila lignin diurai terlebih dahulu. Hanum et al., 

(2018) menjelaskan terdapat metode yang digunakan unuk memisahkan lignin dan 

hemiselulosa yaitu delignifikasi secara kimiawi, enzimatis atau bantuan 

mikroorganisme. 

 

1.2.3. Delignifikasi 

 

Suatu proses dimana lignin dalam bahan berlignoselulosa dihilangkan untuk 

memudahkan pelepasan selulosa disebut dengan delignifikasi. Delignifikasi berkaitan 

dengan proses hidrolisis. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk melakukan 

proses delignifikasi yaitu dengan menggunkan bahan kimia atau enzim secara langsung. 

Dalam penelitian yang dilakukan Akhtar (1997) delignifikasi dilakukan dengan bantuan 

enzim dari mikroorganisme kapang Phanerochaete chrysosporium, yaitu kapang 

pelapuk yang memiliki keunggulan untuk mendegradasi lignin serta menguraikan ikatan 
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polimer hemiselulosa dan selulosa. Delignifikasi juga dapat dilakukan dengan cara 

kimiawi menggunakan larutan NaOH, H2O2 atau H2SO4 untuk menghilangkan lignin 

(Nazir et al., 2016).  

 

1.2.4. Aspergillus niger 

 

Aspergillus niger merupakan salah satu jenis fungi yang berfilamen yang tumbuh secara 

aerob. A.niger tumbuh secara optimal pada suhu 35-37
o
C. Karakteristik lain dari A.niger 

adalah dapat tumbuh pada pH ekstrim dengan rentang 1,4-9,8 (Schuster et al., 2002). 

Jamur A.niger juga merupakan salah satu penghasil enzim selulase yang dapat 

digunakan untuk menghidrolisis selulosa (termasuk dalam golongan polisakarida) 

dengan menghasilkan β-glukosidase tinggi (Juhasz et al., 2003). Beberapa industri 

pangan seperti industri sirup dan alkohol menggunakan A.niger sebagai penghidrolisis 

pati ke dalam bentuk monosakarida (Schuster et al., 2002). Menurut Utomo (2011) 

Aspergillus niger berfungsi dalam menguraikan selulosa menjadi glukosa dengan enzim 

ekstraseluler yang dihasilkan selama fase log, yaitu hari ke-2 hingga hari ke-5 saat 

pemanenan A. niger. Mekanisme hidrolisis selulosa oleh enzim selulase yang dihasilkan 

dari Aspergillus niger dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

Gambar 6. Mekanisme hidrolisis selulosa oleh enzim selulase yang dihasilkan dari 

Aspergillus niger (Igbinadolor & Onilude, 2013). 
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Penelitian Juhasz et al., (2003) yang berjudul „Production of β-Glucosidase in Mixed 

Culture of Aspergillus niger BKMF 1305 and Trichoderma reesei RUT C30‟, 

Aspergillus niger menghasilkan β-glukosidase yang tinggi namun menghasilkan endo-

β-1, 4-glukanase dan ekso-β-1,4 glukanasenya rendah. Safaria et al., (2013) 

menjelaskan mekanisme enzim selulotik secara sinergis, yaitu enzim endo-β-1,4-

glukanase dan ekso-β-1,4 glukanase serta β-glukosidase memotong ikatan rantai 

selulosa menjadi molekul selulosa yang lebih pendek. Enzim ekso-β-1,4 glukanase 

bekerja memotong ujung rantai molekul selulosa menjadi molekul yang disebut 

selobiosa atau selotetrosa. Enzim β-glukosidase bekerja memotong molekul selobiosa 

menjadi dua molekul glukosa.  

 

1.2.5. Yeast (Saccharomyces cerevisiae) 

 

Yeast merupakan mikroorganisme yang berperan dalam fermentasi alkohol, salah 

satunya adalah Saccharomyces cerevisiae (El-Gendy et al., 2013). Yeast dapat 

ditemukan di alam dengan mudah. Ukuran yeast kurang lebih 5-10 mikron dan 

berbentuk oval, sekitar 10 kali lebih besar dibanding dengan ukuran bakteri (White & 

Zainasheff, 2010) 

 

Yeast berperan penting dalam fermentasi untuk mengkonversi gula menjadi alkohol, 

karbon dioksida atau beberapa senyawa lain yang dapat mempengaruhi rasa dari produk 

pangan maupun minuman terfermentasi. Proses konversi akan memberikan energi pada 

yeast untuk bereproduksi. Dalam proses fermentasi, beberapa sumber nutrien perlu 

ditambahkan seperti nitrogen, beberapa mineral (fosfor, sulfur, tembaga, besi, seng, 

kalium, kalsium dan natrium) dan beberapa vitamin (riboflavin, inositol dan biotin). 

Penambahan nutrien tersebut sangat penting bagi pertumbuhan serta proses fermentasi 

oleh yeast (White & Zainasheff, 2010). 

 

1.2.6. Bakteri Asam Asetat (Acetobacter aceti) 

 

Bakteri asam asetat merupakan bakteri gram negatif kelompok Acetobacter, yang sering 

dimanfaatkan untuk kepentingan industri pangan fermentasi. Bakteri ini berbentuk 

ellipsoidal (Tan, 2005), bersifat aerobik dan menggunakan alkohol serta gula untuk 

dioksidasi menjadi asam asetat (Kowser et al., 2015). Bakteri asam asetat bersifat 
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mesofilik yang pertumbuhannya optimum pada suhu 25-30
o
C dan pH 5,3-6,3 (Hutkins, 

2006). Suhu di atas 37
o
C dapat membunuh sel bakteri Acetobacter (Awad et al., 2012). 

Menurut Peppler & Perlman (1979), bakteri Acetobacter dapat mengkonversi etanol 

menjadi asam asetat. Proses oksidasi etanol merupakan salah satu proses utama dari 

fermentasi asam asetat. Beberapa jenis dari Acetobacter dapat mengoksidasi asam asetat 

menjadi CO2 dan air (Hutkins, 2006). Sifat aerobik bakteri asam asetat dapat digunakan 

untuk memproduksi vinegar dari etanol melalui konsumsi oksigen (Awad et al., 2012). 

Pada umumnya bakteri asam asetat muncul pada beberapa buah busuk serta dapat 

berasosiasi dengan beberapa buah seperti anggur, apel dan pepaya (Kowser et al., 2015) 

dan merupakan mikroorganisme perusak pada produk wine, beer, cider karena dapat 

merubah warna dan kualitas dari produk tersebut (Hutkins, 2006). Bakteri Acetobacter 

aceti sering digunakan dalam produksi vinegar. Vinegar dapat diproduksi baik secara 

fermentasi alami maupun menggunakan kultur murni. Acetobacter aceti juga dapat 

ditemukan pada proses pembuatan vinegar secara alami. Beberapa pilihan genus 

Acetobacter yang dapat digunakan untuk produksi vinegar antara lain A.orleanensis, 

A.pasteurianus, Gluconoacetobacter europaeus dan xylinus (Hutkins, 2006). 

Acetobacter aceti tidak memproduksi racun, enzim, atau virus yang dapat merugikan 

manusia maupun hewan (Kowser et al., 2015). 

 

1.2.7. Proses Fermentasi 

 

Pada proses fermentasi, mikroorganisme perlu mendapatkan nutrisi untuk 

memperbanyak sel dan menghasilkan metabolit. Nutrisi tersebut dapat terpenuhi dari 

penambahan media fermentasi dapat berupa air, sumber karbon, sumber nutrien, 

beberapa elemen mineral, vitamin serta oksigen (apabila fermentasi berlangsung secara 

aerobik). Menurut Riadi (2007), penggunaan media sebagai nutrisi selama fermentasi 

antara lain harus memenuhi beberapa kriteria berikut seperti menghasilkan yield 

maksimum atau biomasa per gram substrat yang digunakan dari produk harus maksimal, 

memperbesar laju maksimum pembentukan produk, murah, kualitasnya konsisten dan 

tersedia sepanjang waktu. Pemanfaatan cane molasses, beet molasses, polisakarida, 

glukosa, sukrosa dan laktosa sebagai sumber karbon lebih sering untuk digunakan 

sebagai media fermentasi terutama pada fermentasi alkohol (Riadi, 2007).  
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Sumber karbon dan medium preparasi yang digunakan dalam proses fermentasi alkohol 

harus bebas dari bahan pencemar dengan cara sterilisasi supaya fermentasi dapat 

berjalan dengan baik (Riadi, 2007). Alkohol adalah senyawa organik yang terdiri dari 

beberapa gugus hidroksil (-OH) serta terikat pada atom karbon lain. Alkohol memiliki 

rumus umum R-OH, dengan R merupakan gugus alkil dalam bentuk alifatik ataupun 

siklik. Alkohol memiliki sifat fisik yaitu memiliki titik didih yang tinggi karena dalam 

molekul alkohol terbentuk ikatan hidrogen (Ovihapsany et al., 2018). Terdapat beberapa 

bahan baku yang digunakan untuk membentuk alkohol diantaranya gula, pati dan 

selulosa. Jenis gula yang dapat digunakan adalah molase, gula dalam buah-buahan, gula 

bit, gula tebu yang mudah mengalami proses fermentasi. Jenis pati yang dapat 

digunakan dalam memproduksi alkohol diantaranya kentang, biji-bijian, akar tanaman. 

Namun, sebelum diproses menjadi alkohol, bahan jenis pati perlu dihidrolisa menjadi 

gula sederhana menggunakan enzim (Halema, 2014). Alkohol dibentuk dari proses 

fermentasi alkohol dengan bantuan yeast seperti Sacharomyces cerevisiae. Adapun 

beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan produksi jumlah alkohol yaitu jenis 

mikroorganisme serta media yang digunakan, adanya penghambat pada komponen 

media sehingga selama fermentasi mikroorganisme tidak dapat tumbuh dan bekerja 

secara optimal (Utomo, 2011).  

 

Proses fermentasi yang baik berlangsung pada suhu sekitar 25-30
o
C dengan pH untuk 

pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae berkisar pada pH 4,0-4,5 (Utomo, 2011). pH 

merupakan hal yang penting dalam fermentasi dengan yeast. Azizah et al., 2012 

menjelaskan pada kondisi basa, Saccharomyces cerevisiae tidak dapat tumbuh optimal 

dan akan memproduksi etanol secara maksimal pada pH 4,5. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Sari & Yulneriwarni (2008) waktu optimal fermentsi bioetanol adalah 3 

hari. Fermentasi yang memakan waktu lebih dari 3 hari dapat menimbulkan penurunan 

kandungan alkohol karena proses konversi menjadi senyawa lain seperti ester senyawa-

senyawa asam yang mudah menguap seperti asam laktat, asam asetat, asam butirat dan 

asam propionat. Lama waktu untuk proses fermentasi akan meningkatkan kandungan 

senyawa asam pada produk fermentasi alkohol (Gunam & Wrasiati, 2009). Substrat 

yang digunakan dapat mempengaruhi kinerja dari mikroorganisme. Saccharomyces 

cerevisieae memiliki kemampuan untuk menghasilkan enzim invertase untuk merubah 
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gula menjadi bentuk yang paling sederhana selanjutnya gula sederhana dikonversi lagi 

menggunakan enzim zymase menjadi produk alkohol atau etanol (Azizah et al., 2012). 

Keberadaan oksigen juga merupakan salah satu faktor keberhasilan dari fermentasi 

alkohol. Saccharomyces cerevisiae akan menghidrolisis gula menjadi alkohol dan CO2 

dalam keadaan anaerob (Azizah et al., 2012). Pada umumnya, minuman hasil 

fermentasi tanpa proses distilasi memiliki kadar alkohol 3-18% sedangkan yang telah 

melewati tahap distilasi memiliki kadar alkohol sekitar 29-50% (Santi, 2008). 

 

Fermentasi asam asetat menghasilkan suatu produk yaitu vinegar. Vinegar berasal kata 

Prancis „vin aigre‟ yang berarti wine asam. Vinegar merupakan produk yang tersusun 

dari senyawa kimia asam organik yang memberikan rasa asam yaitu asam asetat 

(CH3COOH). Vinegar dihasilkan dari dua tahap proses fermentasi, yaitu tahap pertama 

adalah fermentasi gula menjadi alkohol yang dibantu oleh yeast dan tahap kedua adalah 

fermentasi alkohol dengan mengoksidasi alkohol menjadi asam asetat oleh bakteri asam 

asetat (Hasanah et al., 2003). Proses fermentasi alkohol berjalan secara anaerob karena 

terjadi dalam suatu wadah tertutup. Yeast akan mengubah gula menjadi alkohol (Anbiya 

& Musman, 2016). Fermentasi alkohol akan membentuk alkohol yang menimbulkan 

adanya gelembung udara dalam wadah fermentasi. Fermentasi asam asetat berlangsung 

jika gelembung udara pada wadah berkurang dan menghilang. hal ini merupakan 

indikator adanya alkohol yng telah dikonversi menjadi asam asetat oleh bakteri asam 

asetat (Anbiya & Musman, 2016). Asam asetat terbentuk melalui 4 tahap reaksi, yaitu 

konversi pati menjadi gula oleh amilase, konversi gula menjadi etanol melalui 

fermentasi yeast secara anaerob, konversi etanol menjadi asetaldehid terhidrasi, dan 

dehidrogenasi asam asetat oleh aldehid dehidrogenase (Tan, 2005). 

 

Melalui fermentasi asam asetat dihasilkan yield asam asetat sekitar 40% sisanya 

mengalami penguapan atau konversi menjadi senyawa lain. Yield asam asetat dapat 

ditingkatkan melalui proses aerasi lanjutan yang tinggi selama produksi (Tan, 2005). 

Persamaan proses fermentasi asam asetat dapat dilihat pada Gambar 7 berikut. 
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Gambar 7.Proses Pembentukan Asam Asetat (Peppler & Perlman, 1979) 
 

Selain itu, asam asetat juga dapat dihasilkan melalui proses fermentasi terkendali 

dengan bakteri asam asetat (Acetobacter aceti) yang memiliki kemampuan untuk 

mengubah etanol (C2H5OH) menjadi asam asetat (Luwihana et al., 2010). Proses etanol 

yang dirubah menjadi asetaldehida dan mengalami proses hidrasi lalu menjadi 

asetaldehid terhidrasi. Konversi asetaldehid terhidrasi menjadi asam asetat termasuk 

dalam proses eksotermal. Satu gram etanol sama dengan 1,304 gram asam asetat dan 

0,391 gram air (Peppler & Perlman, 1979). Kandungan asam asetat pada vinegar dapat 

berpengaruh pada daya simpan vinegar. Konsentrasi asam asetat pada vinegar dapat 

diketahui melalui proses titrasi dengan penentuan nilai Total Asam Titrasi (TAT) (Leasa 

& Nur, 2015). 

 

Vinegar juga merupakan salah satu flavouring agent, yang digunakan dalam industri 

makanan seperti dalam produk salad dressing, mayonnaise, mustard yang terbuat dari 

beragam bahan yang mengandung gula melalui proses alkoholik dan fermentasi asetat 

(Tan, 2005). Selain itu, vinegar juga dapat berperan sebagai food preservative untuk 

mencegah kerusakan pada makanan. Hutkins (2006) menjelaskan bahwa kandungan 

asam asetat vinegar yang harus ada sebesar 4%, kandungan etanol kurang dari 0,5% dan 

memiliki kadar pH antara 2-3,5. Walaupun senyawa dominan dalam vinegar adalah 

asam asetat namun senyawa lain seperti etanol juga muncul dalam vinegar. Beberapa 

penelitian telah menunjukkan bahwa vinegar dapat diproduksi dengan menggunakan 

beberapa bahan baku seperti buah-buahan, kulit buah dan beberapa hasil pertanian 

(Kulkarni, 2015). Budak et al.,(2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa vinegar 

juga memiliki khasiat bagi kesehatan manusia diantaranya menjadi pereduksi tekanan 

CH2CH2OH + ½ [O2]                           CH3CHO + H2O 

Etanol  Oksigen  Asetaldehid Air  

CH3CHO+ H2O                         CH3CH(OH)2 

Asetaldehid Terhidrasi 

CH3CH(OH)2 + ½ [O2]                          CH3COOH + H2O 

Asetaldehid Terhidrasi Oksigen  Asam Asetat  

Asetaldehid Air  

Aldehid dehidrogenase 

Aldehid hidrolase 

Alkohol dehidrogenase 

Air  
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darah tinggi, aktivitas antioksidan, pereduksi efek diabetes, pencegah penyakit jantung 

dan kardiovaskular.  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

 Menghasilkan vinegar dengan kulit buah kakao (Theobroma cacao L.) sebagai 

substrat dengan analisa kimia yang mencakup analisa pH, 
o
Brix, total asam, total 

asam volatil, tanin. 

 Mengetahui penerimaan karakteristik sensori vinegar yang dihasilkan.  

 Mengetahui formulasi yang sesuai dengan SNI 01-4371-1996 

 

 

 

 


