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I. PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang 

Coklat merupakan makanan ringan yang berasal dari biji tanaman kakao 

yang di olah menjadi pasta coklat ataupun bubuk coklat. Indonesia merupakan 

penghasil biji kakao terbesar ke dua di Dunia. (Sumber: FAOSTAT Data, 2013). 

Penghasil terbesar masih di pegang Pantai Gading, akan tetapi kwalitas biji kakao 

Indonesia masih masih dibawah standart pasar internasional, di karenakan mutu 

dan sanitasi biji kakao sangat rendah. Terdapat banyak faktor yang menentukan 

mutu biji kakao antara lain masih banyaknya benda-benda asing seperti tanah dan 

batang-batang kecil dari pohon, selain itu biji kakao Indonesia banyak yang tidak 

difermentasi.  

Kakao merupakan salah satu komoditi yang cukup banyak dimanfaatkan 

pada dunia industri. Biji kakao dapat diolah menjadi berbagai macam produk. 

Produk utama dari biji kakao adalah bubuk dan lemak kakao yang kemudian dapat 

diolah menjadi beberapa produk baru yang bernilai ekonomi tinggi. Hal ini 

dikarenakan biji kakao mengandung cita rasa dan warna khas yang sangat 

digemari dan banyak diminati. Pasta cokelat atau cocoa mass dibuat dari biji 

kakao kering melalui beberapa tahapan proses untuk mengubah biji yang kakao 

yang semula padat menjadi semi cair atau cair. Setiap ton pasta cokelat 

membutuhkan 1,20 - 1,25 ton biji kakao kering. Pasta cokelat dapat diproses lebih 

lanjut menjadi lemak dan bubuk cokelat yang merupakan bahan baku utama 

berbagai produk makanan atau minuman cokelat. 

Antioksidan merupakan zat yang mampu memperlambat atau mencegah 

proses oksidasi. Zat ini secara nyata mampu memperlambat atau menghambat 
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oksidasi zat yang mudah teroksidasi meskipun dalam konsentrasi rendah. Anonim 

(2010). Antioksidan juga sesuai didefinisikan sebagai senyawa-senyawa yang 

melindungi sel dari efek berbahaya radikal bebas oksigen reaktif jika berkaitan 

dengan penyakit, radikal bebas ini dapat berasal dari metabolisme tubuh maupun 

faktor eksternal lainnya. Radikal bebas adalah spesies yang tidak stabil karena 

memiliki elektron yang tidak berpasangan dan mencari pasangan elektron dalam 

makromolekul biologi. Protein lipida dan DNA dari sel manusia yang sehat 

merupakan sumber pasangan elektron yang baik. Reaksi oksidasi dapat 

menyebabkan kerusakan protein dan DNA, kanker, penuaan, dan penyakit 

lainnya. Komponen kimia yang berperan sebagai antioksidan adalah senyawa 

golongan fenolik dan polifenolik. Senyawa-senyawa golongan tersebut banyak 

terdapat dialam, terutama pada tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kemampuan 

untuk menangkap radikal bebas. 

Dalam pengolahan makanan coklat ada beberapa perlakuan yang berpotesi 

dapat menghilangkan kandungan antioksidan pada biji kakao. Salah satunya 

adalah proses penyarangraian dan proses ball mill. Proses penyangraian bertujuan 

untuk membentuk aroma dan citarasa khas coklat dari biji kakao dengan 

perlakuan panas, sedangkan untuk proses ball mill bertujuan untuk menghaluskan 

pasta coklat hingga ukuran 20 micron dengan menggunakan suhu panas hingga 

70-75%. Proses penyaraian dan ball mill merupakan proses yang menggunakan 

suhu panas yang dapat menghilangkan kadar antioksidan pada biji kakao. Salah 

satu cara untuk mengganti kadar antioksidan yang hilang yaitu dengan 

menambahkan atau subtitusi dengan bahan yang memiliki kadar antioksidan yang 

tinggi salah satunya yaitu beras hitam. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Oksidasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Sel
http://id.wikipedia.org/wiki/Radikal_bebas
http://id.wikipedia.org/wiki/Metabolisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Radikal_bebas
http://id.wikipedia.org/wiki/Protein
http://id.wikipedia.org/wiki/DNA
http://id.wikipedia.org/wiki/Kanker
http://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit
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Beras hitam merupakan salah satu jenis beras yang mulai populer dan 

mulai dikonsumsi sebagai pangan fungsional. Beras hitam dipercaya mengandung 

pigmen antosianin yang telah dikenal sebagai bahan pangan fungsional peningkat 

kesehatan karena aktivitas antioksidannya. (Jang dan Xu, 2009). Beras hitam di 

Indonesia masih belum dikembangkan secara optimal menjadi produk pangan 

meskipun khasiatnya sudah diketahui.Berashitam di Korea telah menjadi bagian 

penting dalam pemeliharaan kesehatan karena kaya akan vitamin, mineral, dan 

antioksidan. Bertolak dari persoalan diatas maka menarik untuk dilakukan 

penelitian guna mengetahui pengaruh lama penyangraian terhadap mutu pasta 

kakao. 

1.2 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan beras hitam terhadap kandungan 

fisiko kimia pada permen coklat 

2. Untuk mengetahui pengaruh penambahan beras hitam terhadap kualitas 

permen coklat. 

1.3 Hipotesa Penelitian 

Adapun hipotesa dari penelitian ini adalah : 

1. Diduga terdapat pengaruh penambahan beras hitam terhadap kandungan 

fisiko kimia pada permen coklat 

2.  Diduga terdapat pengaruh penambahan beras hitam terhadap kualitas 

permen coklat. 

 


