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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistematika Tanaman Kakao 

Perkembangan areal tanaman kakao rakyat yang cukup pesat di Indonesia, 

perlu didukung dengan kesiapan sarana dan metoda pengolahan yang cocok untuk 

petani agar mereka mampu menghasilkan biji kakao dengan mutu seperti yang 

dipersyaratkan oleh Standart Nasioanal Indonesia. Adanya jaminan mutu yang 

pasti, diikuti dengan ketersediaannya dalam kuantum yang cukup dan pasokan 

yang tepat waktu serta berkelanjutan merupakan beberapa prasyarat yang 

dibutuhkan untuk memasarkan biji kakao rakyat dengan tingkat harga yang layak. 

Konsumen biji kakao, baik lokal maupun Internasional adalah industri lemak dan 

makanan coklat.Mereka menerapkan persyaratan mutu yang ketat supaya produk 

coklat yang dihasilkan aman dikonsumsi dan disukai konsumen (Sri-Mulato, 

2003). Kalangan industri menilai mutu biji kakao terutama dari aspek rendemen 

lemak, kemurnian dan kontaminasi, serta aroma dan citarasa.Aspek redemen 

lemak, selain ditentukan oleh bahan tanam, juga oleh kondisi lingkungan kebun 

(kesuburan tanah dan agroklimat), sedangkan untuk aspek kemurnian dan 

kontaminasi serta aspek aroma dan citarasa lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-

faktor pengolahan. Oleh karena itu, tahapan proses dan spesifikasi peralatan 

pengolahan kakao yang menjamin kepastian mutu harus didefinisikan secara jelas. 

Demikian juga, perubahan mutu yang terjadi pada setiap tahapan proses harus 

dimonitor secara rutin agar pada saat terjadi penyimpanan dapat dikoreksi secara 

tepat dan cepat. 
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 Klasifikasi kakao Anonim (2010) yaitu: 

Keraja  : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida  

Ordo  : Malvales 

Famili  : Malvaceae (Sterculiaceae) 

Genus  : Theobroma 

Spesies  : Theobroma cacao 

 Menurut Sunarto (2004), jenis tanaman kakao yang terkenal ada tiga, 

yaitu: 

1. Jenis Criollo, yang terdiri dari Criollo Amerika Tengah dan Criollo 

Amerika Selatan. Jenis ini menghasilkan biji kakao yang mutunya sangat 

baik dan dikenal sebagai coklat mulia, fine dan flavour cocoa, choiced 

cocoa, edel coco. Buahnya berwarna merah atau hijau, kulit buahnya tipis 

dan berbintil-bintil kasar dan lunak. Biji buahnya berbentuk bulat telur dan 

berukuran besar dengan kotiledon berwarna putih pada waktu basah. 

2. Jenis Forastero, menghasilkan biji coklat yang mutunya sedang (bulk 

cocoa) atau juga sebagai ordinary cocoa (lindak cacao). Buah berwarna 

hijau dan kulitnya tebal. Biji buahnya tipis atau gepeng dan kotiledon 

berwarna ungu pada waktu basah. 

3. Jenis Trinitario, merupakan campuran atau hybrida jenis dari jenis Criollo 

dengan jenis Forastero secara alami, sehingga jenis ini menghasilkan biji 

yang termasuk fine flavour cocoa dan ada yang termasuk bulk cocoa. 
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2.1.1 Anatomi Buah Kakao 

 Tanaman kakao yang banyak dibudidayakan di perkebunan rakyat adalah 

jenis Forastero, karena menghasilkan coklat yang lebih tua dan beraroma lebih 

kuat dibanding jenis Criollo.Dalam dunia perdagangan kakao ini sering disebut 

sebagai kakao lindak atau bulk cocoa (Wood dan Lass, 1985 dalam Mulato, 

2001). Buah kakao terdiri atas 3 komponen utama, yaitu kulit buah, plasenta dan 

biji (Gambar 1). 

 

Gambar 1 Komponen utama buah kakao (Sumber : Anonymus 2015) 

Kulit buah merupakan komponen terbesar dari buah kakao, yaitu lebih dari 70 

persen berat buah masak. Prosentase biji kakao di dalam buah hanya sekitar 27-29 

persen, sedang sisanya adalah plasenta yang merupakan pengikat dari 30 sampai 

40 biji (Wood dan Lass, 1985 dalam Mulato dan Widyotomo, 2001) 

2.1.2 Komposisi Biji Kakao  

 Kakao terdiri atas dua bagian utama yaitu pertama kulit biji yaitu sebanyak 

10-14 persen dari berat keping biji dan kedua adalah keping biji (cotyledon) 
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sebanyak 86-90 persen dari berat keping biji. Secara lengkap komposisi kimia biji 

(cotyledon) dapat dilihat pada Tabel 1.1 

Tabel.1 Komposisi Kimia Biji Kakao Sebelum Fermentasi 

 

Sumber : Rohan (1963)dalam Mulato dkk (2004) 

2.2 Karakteristik Fisik Biji Kakao  

 Menurut Sukrisno dan Mulato (2004), persyaratan mutu yang diatur dalam 

syarat perdagangan meliputi karakteristik fisik dan pencemaran atau tingkat 

kebersihan.Selain itu, beberapa pembeli juga menghendaki uji organoleptik yang 

terkait dengan aroma dan citarasa sebagai pesyaratan tambahan. Karakter fisik ini 

mudah diukur dengan tata cara dan peralatan baku yang disepakati oleh Institusi 

Internasional.Dengan demikian pengawasan mutu berdasarakan sifat-sifat fisik ini 

dapat dengan mudah dikontrol oleh konsumen.Sebaliknya, persyaratan tambahan 

merupakan kesepakatan khusus antara eksportir dan konsumen. 

 Beberapa karakteristik fisik biji kakao yang termasuk dalam standara mutu 

meliputi: 

Komposisi Prosentase (%) 

Kulit biji 

Kecambah 

Keping biji  

Lemak 

Air 

Total abu 

Nitrogen 

Total  N 

Protein  

Theobromin 

Karbohidrat 

Glukosa 

Pati 

Selulosa 

Tanin 

Asam-asam 

Asetat 

Okalat  

9.63 

0.77 

89.60 

53.05 

3.65 

2.63 

5.78 

2.28 

1.50 

1.71 

14.31 

0.30 

6.10 

1.92 

7.54 

0.34 

0.14 

0.29 
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1. Kadar Air 

 Kadar air merupakan sifat fisik yang sangat penting dan sangat 

diperhatikan oleh pembeli. Selain sangat berpengaruh terhadap rendemen hasil 

(yield), kadar air berpengaruh pada daya tahan biji kakao terhadap kerusakan 

terutama saat penggudangan dan pengangkutan. Biji kakao yang mempunyai 

kadar air tinggi, sangat rentan terhadap serangan jamur dan serangga. Keduanya 

sangat tidak disukai oleh konsumen karena cenderung menimbulkan kerusakan 

citarasa dan aroma dasar yang tidak dapat diperbaiki pada proses berikutnya. 

Standar kadar air biji kakao mutu ekspor adalah 6-7 persen. 

2. Ukuran Biji  

Seperti halnya kadar air, ukuran biji kakao sangat menentukan randemen 

hasil lemak. Semakin  besar ukuran biji kakao, semakin tinggi rendemen lemak 

dari dalam biji. Ukuran biji kakao dinyatakan dalam jumlah biji (beans account) 

per 100 gram contoh uji yang diambil secara acak pada kadar air 6-7 persen. 

Ukuran biji rata-rata yang masuk kualitas ekspor adalah antara 1,0-1,2 gram atau 

setara dengan 85-100 biji per 100gram contoh uji.  

3. Kadar Kulit 

 Biji kakao terdiri atas keping biji (nib) yang dilindungi oleh kulit (shell). 

Kadar kulit dinding atas dasar perbandingan berat kulit dan berat total biji kakao 

(kulit dan keping) pada kadar air 6-7 persen. Standar kadar kulit biji kakao yang 

umum adalah antara 11-13 persen. 

 Biji kakao dengan kadar kulit yang tinggi cenderung lebih kuat atau tidak 

rapuh saat ditumpuk di dalam gudang sehingga biji tersebut dapat disimpan dalam 

waktu yang lebih lama. Kadar kulit biji kakao dipengaruhi oleh jenis bahan 

tanaman dan cara pengolahan (fermentasi dan pencucian). Makin singkat waktu 
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fermentasi, kadar kulit biji kakao makin tinggi karena sebagian besar sisa lendir 

(pulp) masih menempel pada biji. Namun  demikian, kandungan kulit biji tersebut 

dapat dikurangi dengan proses pencucian. 

4. Kadar Lemak 

 Kadar lemak pada umumnya dinyatakan dalam persen dari berat kering 

keping biji.Lemak merupakan komponen termahal dari biji kakao sehingga nilai 

ini dipakai oleh konsumen sebagai salah satu tolak ukur penentuan harga.Selain 

oleh bahan tanam dan musim, kandungan lemak dipengaruhi oleh perlakuan 

pengolahan, jenis bahan tanaman dan faktor musim. Biji kakao yang berasal dari 

pembuahan musim hujan umumnya mempunyai kadar lemak tinggi. Sedangkan 

karakter fisik biji kakao pasca pengolahan, seperti kadar air, tingkat fermentasi, 

dan kadar kulit berpengaruh pada rendemen lemak biji kakao. Kisaran kadar 

lemak biji kakao Indonesia adalah antara 49-52  persen. 

5. Standar Mutu Biji Kakao  

 Standar mutu diperlukan sebagai sarana untuk pengawasan mutu. Setiap 

partai biji kakao yang akan di ekspor harus memenuhi persyaratan tersebut dan 

diawasi oleh lembaga yang ditunjuk. Standar mutu biji kakao Indonesia diatur 

dalam Standar Nasional Indonesia Biji Kakao (SNI 01-2323-2002). Standar ini 

meliputi definisi, klasifikasi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, 

syarat penandaan (labelling), cara pengemasan dan rekomendasi. 

 Syarat umum biji kakao yang akan di ekspor ditentukan atas dasar ukuran 

biji, tingkat kekeringan dan tingkat kontaminasi benda asing. Ukuran biji 

dinyatakan dalam jumlah biji per 100 gram biji kakao kering (kadar air 6-7 

persen). Klasifikasi mutu atas dasar ukuran biji dikelompokkan menjadi 5 tingkat, 
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sedang tingkat kekeringan dan kontaminasi ditentukan secara laboratoris atas 

contoh uji yang mewakili. 

Tabel. 2 Mutu biji kakao atas dasar ukuran biji 

Ukuran Jumlah biji/100 g 

AA Maks. 85 

A Maks. 100 

B Maks. 110 

C Maks. 120 

S >120 

Sumber : Mulato dkk, (2004) 

Tabel .3 Syarat umum biji kakao  

Karakteristik Persyaratan 

Kadar air (b/b) 

Biji berbau asap dan atau abnormal  

dan atau berbau asing 

Serangga hidup 

Kadar biji pecah dan atau pecahan  

biji dan atau pecahan kulit (b/b) 

Kadar benda-benda asing (b/b) 

Maks. 7,5% 

Tidak ada 

 

Tidak ada 

Maks. 3% 

 

Maks. 0 % 

Sumber : Mulato dkk, (2004) 

2.3 Tahapan Pengolahan Biji Kakao 

2.3.1 Pengolahan Primer Biji Kakao 

 Basis kakao rakyat umumnya terdiri atas kebun-kebun kebun-kebun kecil 

dengan luas areal rata-rata per petani antara 0,50 sampai 2 hektar. Dengan jumlah 

buah per panen yang relatif kecil, yaitu antara 100-200 kg biji kakao basah, maka 

sebaiknya pengolahan hasil panen dilakukan secara kelompok. Kapasitas produksi  

perkelompok disesuaikan dengan kondisi lingkungan petani antara lain, 

produktivitas kebun, ketersediaan sumber daya pengolahan (ketersediaan mesin, 

sumber air, sumber panas dan tenaga kerja) dan infrastuktur untuk pemasaran 

hasil. Tetapi, kapasitas pengolahan setiap kelompok sebaiknya minimal mampu 

menghasilkan 25-30 ton biji kakao kering mutu ekspor dalam 1 bulan.Dengan 

kuantum ini diharapkan dapat menarik minat pembeli atau eksportir yang memang 
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membutuhkan mutu yang baik dan bersedia juga memberikan kompensasi harga 

yang menguntungkan bagi kelompok tani.Untuk itu diperlukan pembakuan 

tahapan pengolahan biji kakao. 

2.3.1.1 Panen 

 Kulit buah kakao matang mempunyai warna kulit kuning atau orange yang 

saat masih muda berwarna hijau atau merah.Buah matang mempunyai kondisi 

fisiologis yang optimal dalam hal pembentukan senyawa penyusun lemak di 

dalam biji (Sunanto T, 1994). Sabaliknya, panen buah yang terlalu tua sebaiknya 

menurunkan rendemen lemak  dan menambah prosentase biji cacat. Panen buah 

muda juga menimbulkan hal yang sama, rendemen lemak rendah, prosentase biji 

pipih tingi dan kadar kulit bijinya juga cenderung tinggi. Selain itu, buah yang 

terlalu muda akan menghasilkan biji kakao dengan citarsa khas coklat yang tidak 

maksimal. Pada kasus-kasus tertentu, petik buah muda atau kurang matang dapat 

dimungkinkan untuk mengurangi kehilangan produksi akibat meluasnya gejala 

serangan hama penggerek buah (PBK) dan serangan tupai atau tikus. Tanda-tanda 

buah coklat yang telah matang dapat diketahui dari perubahan warna sepanjang 

alur kulit buah.Buah coklat yang kulitnya berwarna hijau, jika telah matang warna 

sepanjang kulit alurnya akanberubah menjadi kering. Sedangkan buah yang 

kulitnya berwarna merah tua, merah muda dan jingga jika matang warna kulit 

buahnya akan menjadi kuning. Disamping itu, buah kakao yang sudah matang 

porosnya agak kering sehingga biji-biji di dalamnya agak renggang dari kulit buah 

dan akan terbentuk rongga antara biji dan kulit buah. Dari kondisi demikian maka 

buah kakao yang matang itu jika digoyang-goyang atau dikocok akan berbunyi 

(Sunanto, 1993). 
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2.3.1.2. Sortasi Buah 

 Sortasi buah merupakan salash satu tahapan proses produksi yang penting 

untuk menghasilkan biji kakao bermutu baik. Sortasi buah ditujukan untuk 

memisahkan buah kakao yang sehat dari buah yang rusak terkena penyakit, busuk 

atau cacat. Buah sehat akan tercemar oleh buah busuk jika ditimbun dalam satu 

tempat sama. Buah yang terkena serangan hama dan penyakit hendaknya 

ditimbun ditempat terpisah dan segera dikupas kulitnya. Setelah diambil bijinya, 

kulit buah segera ditimbun dalam tanah untuk mencegah penyebaran hama dan 

penyakit ke seluruh kebun. Sortasi buah juga merupakan hal sangat penting 

terutama jika buah kakao hasil panen harus ditimbun terlebih dahulu selama 

beberapa hari sebelum dikupas kulit. 

2.3.1.3. Pemecahan Buah 

 Tujuan pengupasan buah adalah untuk mengeluarkan dan memisahkan biji 

kakao dari kulit buah dan plasentanya. Biji kakao kemudian ditampung di wadah 

yang bersih, sedang kulit buah dan plasentanya dibuang sebagai limbah. 

Pemecahan buah harus dilakukan secara hati-hati supaya biji tidak terlukai atau 

terpotong oleh alat pemecah. Setelah kulitnya terbelah, biji kakao diambil dari 

belahan buah dan ikatan plasenta dengan tangan yang bersih. Biji yang sehat 

harus dipisahkan dari kotoran-kotoran pengganggu dan biji cacat. Biji sehat 

dimasukkan ke dalam ember plastik atau karung plastik yang bersih untuk dibawa 

ke tempat fermentasi dan harus segera dimasukkan ke dalam peti fermentasi. 

Keterlambatan atau penundaan proses pengolahan dapat berpengaruh negatif pada 

mutu karena terjadinya pra-fermentasi biji kakao secara tidak terkontrol 

(Soenaryo, 1978). 
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2.3.1.4. Fermentasi 

 Fermentasi bertujuan untuk membentuk citarasa khas coklat serta 

mengurangi rasa pahit dan sepat yang ada di dalam biji kakao (Rohan, 1963; 

Clapperton, 1994 dalam Mulato dkk, 2004). Beberapa aspek penting untuk 

kesempurnaan proses fermentasi adalah berat bijiyang akan difermentasi, 

pembalikan, lama fermentasi dan rancangan kotak fermentasi. Untuk menjamin 

proses fermentasi berlangsung optimal, kebersihan dinding basket dan peti 

fermentasi perlu dijaga untuk menghidari kontaminasi mikroba atau bahan-bahan 

kimia yang menyebabkan kegagalan proses fermentasi, seperti minyak, pestisida 

dan bahan kimia lainnya. Kontaminasi kotoran bahan organik alami, serpihan 

bangkai atau kotoran binatang, kedalam tumpukan biji menyebabkan pembiakan 

ulat atau belatung.Selama fermentasi bagian atas kotak harus ditutup dengan 

karung goni atau daun pisang untuk mencegah kontaminasi lalat dan kehilangan 

panas dari permukaan tumpukan biji. Peti fermentasi dicuci secara berkala untuk 

mencegah kontaminasi dan juga untuk menjaga agar lubang-lubang di dinding 

peti tidak tersumbat. 

 Proses fermentasi biasanya berlangsung 4-6 hari. Perubahan-perubahan 

biji selama fermentasi meliputi peragian gula menjadi alkohol, fermentasi asam 

cuka, dan menaikan suhu. Disamping itu aromapun meningkat selama proses 

fermentasi dan pH biji mengalami perubahan (Siregar dkk, 2002). 

2.3.1.5. Pengeringan 

 Pengeringan bertujuan untuk menguapakan air yang masih tertinggal di 

dalam biji pasca fermentasi yang semula 50-55% menjadi 7% agar biji kakao 

aman disimpan sebelum dipasarkan atau diangkut lanjut kekonsumen (Wood and 

Lass, 1985). Pengeringan biji kakao umumnya dilakukan dengan 3 cara, yaitu cara 
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penjemuran, cara mekanis dan kombinasi keduanya (Ong Kheng Oei, 1987 dalam 

Mulanto dkk, 2004). 

 Selama proses pengeringan berlangsung, laju pengeringan ditentukan oleh 

adanya perpindahan panas dari udara sekeliling ke dalam biji. Jika udara 

sekelilingnya lembab, akan terjadi pengembunan sehingga komoditi yang 

dikeringkan akan menjadi basah. Oleh karena itu, dalam proses pengeringan 

dibutuhkan energy panas untuk menguapkan air (Sarmidi, 1993 dalam Azizah, 

2005). 

 Pengeringan mekanis merupakan salah satu pilihan sekiranya cara 

penjemuran tidak dapat dilakukan secara penuh. Proses pengeringan perlu 

dilakukan dalam dua tahap, yaitu penjemuran untuk menurunka kadar air biji 

kakao sampai 20-25% dan kemudian diikuti tahap pengering lanjut dengan 

pengering mekanis. Pengering mekanis mempunyai maksimum 5 ton biji kakao 

basah pasca fermentasi, sedang kapasitas optimalnya adalah 4,5 ton. 

2.3.1.6. Sortasi 

 Salah satu aspek mtu biji kakao yang sangat penting bagi konsumen 

adalah keseragaman ukuran biji (Badan Agrobisnis, 1998).Sortasi ditujukan untuk 

mengelompokkan biji kakao berdasarkan ukuran fisiknya dan sekaligus 

memisahkan kotor-kotrorn yang tercampur di dalamnya.Mesin sortasi ukuran 

yang umum digunakan adalah jenis silinder berputar atau jenis datar dengan 

getaran dengan kapasitas antara 500-1250 kg per jam. Mesin sortasi mempunyai 3 

saringan dengan memisahkan biji dengan golongan mutu A, B, dan C untuk mesin 

sortasi tipe getar, ayakan disusun bertingkat. Sedang tipe silinder berputar, ketiga 

ayakannya dipasang secara berurutan (seri).Masing-masing tingkat atau seri 
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ayakan dilengkapi dengan kanal untuk mengeluarkan (outlet) biji dengan ukuran 

yang sesuai dengan lubang ayakannya. 

Sortasi ditujukan untuk mengelompokan biji kakao berdasarkan ukuran 

fisiknya dan sekaligus memisahkan kotoran- kotoran yang tercampur didalamnya. 

Mutu A adalah golongan biji dengan ukuran besar dan mempunyai jumlah biji 

antara 85-90 untuk 100gram. Mutu B adalah golongan biji dengan ukuran medium 

mempunyai jumlah biji antara 95-110 untuk setiap 100gram. Sedangkan mutu C 

adalah golongan biji dengan ukuran kecil dan mempunyai jumlah biji diatas 120 

untuk setiap 100gram (Mulato dkk, 2004). 

Tabel 4 Syarat Mutu Biji Kakao 

NO Karakteristik Mutu I Mutu II Mutu III 

1 Jumlah Biji 100 gr AA < 85 

A< 100 

B < 110 

C < 120 

D > 120 

2 Kadar Air, % (b/b) maks 7,5 7,5 7,5 > 

3 Berjamur, % (b/b) maks 3 4 4 > 

4  Tak Terfermentasi, % (b/b) 

maks 

3 8 8 > 

5 Berserangga, Berkecambah, 

% (b/b) maks 

3 6 6 > 

6 Biji Pecah, % (b/b) maks 3 3 3 

7 Benda Asing, % (b/b) maks 0 0 0 

SNI 01-2323-2000 

 

2.3.2 Pengolahan Biji Kakao Sekunder 

 Proses pengolahan biji kakao menjadi produk sekunder (pasta, lemak, dan 

bubuk coklat). Secara sekematis tahapan proses konversi biji kakao menjadi 

produk setengah jadi (pasta, lemak dan bubuk coklat) dan terdiri atas 4 bagian 

pokok yaitu, penyiapan bahan baku, penyangraian, penghalusan dan pengempaan. 

2.3.2.1 Penyiapan Bahan Baku 

 Biji kakao kering merupakan bahan baku makanan dan minuman coklat 

sehingga aspek mutu (fisik, kimiawi dan keberhasilan) harus diawasi sangat ketat 
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karena menyangkut citarasa dan kesehatan konsumen. Untuk mendapatkan hasil 

pengolahan yang optimal, syarat mutu bahan baku sebaiknya mengikuti nilai 

seperti pada Tabel 5. 

 Dari aspek rasa dan aroma, makanan atau minuman coklat akan sangat 

baik jika biji kakao yang digunakan telah difermentasi secara penuh (5 hari). Dari 

aspek kesehatan, biji kakao harus bebas jamur. Kontaminasi jamur juga akan 

menyebabkan rasa tengik atau apek. Sedangkan dari aspek efisiensi produksi, biji 

kakao dengan ukuran yang seragam akan mudah diolah dan menghasilkan mutu 

produk yang seragam pula. Kadar kulit, kadar kotoran dan kadar air akan 

berpengaruh pada rendemen hasil. Kadar air yang tinggi juga menyebabkan waktu 

sangrai lebih lama. Kontaminasi benda keras (batu atau besi) selain akan 

menyebabkan komponen mesin cepat aus, juga berpengaruh negative terhadap 

kualitas coklat (kehalusan). 

Tabel 5 Spesifikasi mutu biji sebagai bahan baku produk coklat 

Kriteria mutu Syarat 

Tingkat fermentasi (hari) 5 

Kadar air (%) 7 

Kadar kulit (%) 12-13 

Kadar lemak (%) 50-51 

Ukuran biji Seragam 

Kadar kotoran  

Jamur Nihil 

Benda asing lunak Nihil 

Benda asing keras Nihil 

Sumber: Mulato dkk, (2004) 
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2.3.2.2 Tahapan Pengolahan  

 Secara sistematis tahapan pengolahan sekunder biji kakao disajikan pada 

Gambar 2 dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\Gambar 2. Tahapan proses pengolahan sekunder biji kakao menjadi pasta, lemak, 

dan bubuk coklat. Sumber : Mulato dkk, (2004) 

2.3.2.3 Penyangraian 

 Proses penyangraian bertujuan untuk membentuk aroma dan citarasa khas 

coklat dari biji kakao dengan perlakuan panas. Biji kakao yang telah difermentasi 

dan dikeringkan dengan baik mengandung cukup banyak senyawa calon 

pembentuk citarasa dan aroma khas coklat antara lain asam amino dan gula 

reduksi. Jika dipanaskan pada suhu dan waktu yang cukup, keduanya akan 

Biji Kakao 

Penyortiran 

Penyangraian 

Kulit Biji Pemisahan Kulit 

Daging Biji 

Pemastaan 

Pengempaan 
Pasta Cokelat 

Lemak Kakao Bungkil Cokelat 
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bereaksi membentuk senyawa Maillard. Sedangkan senyawa gula non-reduksi 

akan terhidrolisa oleh air membentuk senyawa gula reduksi dan kemudian akan 

melanjutkan reaksi Maillard. 

 Proses sangrai dilakuakan pada mesin sangrai tipe silinder dengan bahan 

bakar gas. Kapasitas 10 sampai 40 kg per batch.Suhu ruang sangai dapat diatur 

antara 1900 C- 2250 C, namun suhu sangrai yang umum untuk biji kakao adalah 

antara 1100 C - 1200 C. Waktu sangrai berkisar 10 sampai 35 menit tergantung 

pada jumlah biji kakao yang disangrai dan kadar airnya. Mesin sangrai dilengkapi 

dengan pendingin tipe bak dengan sistem hisapan udara menggunakan kipas 

sentrifugal. Waktu pendinginan optimum berkisar antara 8-10 menit dan sudah 

cukup untuk mencegah biji kakao menjadi gosong (over roasted). 

 Melalui proses fermentasi dan pengeringan yang tepat, biji kakao 

mengandung cukup banyak senyawa calon pembentuk cita rasa dan aroma khas 

cokelat antara lain asam amino dan gula reduksi. Selama proses sangria, keduanya 

akan bereaksi membentuk senyawa Maillard. Menurut Winarno (2001), reaksi 

Maillard adalah reaksi yang terjadi antara gugus amina primer pada rantai protein 

dengan gula reduksi sehingga terbentuk senyawa mellanoidin (pigmen coklat). 

Sedangkan senyawa gula non-reduksi (sukrosa) akan terhidrolisa oleh air 

membentuk senyawa gula reduksi dan kemudian akan melanjutkan reaksi 

Maillard. Selain keberadaan senyawa calon pembentuk aroma dan cita rasa, 

kesempurnaan reaksi sangrai dipengaruhi oleh tiga factor, yaitu panas, waktu, dan 

kadar air (Less and Jackson, 1973 dalam Mulato dkk, 2004). 

 Susut sangrai berkaitan erat dengan adanya penguapan air dan pirolisis 

bahan-bahan organik. Nilai susut organic sering digunakan sebagai ukuran untuk 

mengetahui lamanya penyangraian disamping juga mempertimbangkan kadar air 
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awalnya. Biji yang terbentuk relative bulat, pada suhu dan lama penyangraian 

yang sama akan lebih cepat mengalami perubahan dari pada yang terbentuk 

hemiellipsoida. Biji berukuran lebih kecil juga akan lebih cepat berubah warna 

dari pada yang berukuran lebih besar. Jika penyangraian biji-biji yang lebih kecil 

dicampur dengan biji yang berukuran besar, maka biji yang lebih kecil akan 

tersangrai lebih gelap warnanya. (Widyotomo dan Mulato, 2003). 

 Selama proses penyangraian, ada empat tahapan reaksi fisik dan kimiawi 

berjalan secara berurutan, yaitu: 

1. Penguapan air dalam biji , 

2. Pelepasan kulit yang menempel di permukaan inti biji, 

3. Pencoklatan inti biji, 

4. Penguapan senyawa volatile (senyawa yang mudah menguap) antara lain 

asam, aldehid, furan, pirazin, alcohol, dan ester. 

MenurutMinife dalam Azizah(2005), tingkat suhu penyangraian beragam 

tergantung jenis biji dan penggunaan selanjutnya.Tingkat suhu penyangraian 

dibagi menjadi tiga golongan yaitu: 

1. Penyangraian suhu rendah, yaitu pada suhu 110-1150C dengan waktu 60 

menit. Produk yang dihasilkan adalah lemak kakao, gula-gula, dan red 

cocoa powder. 

2. Penyangraian suhu menengah, yaitu pada suhu 1400C dengan waktu 40 

menit. Produk yang dihasilkan adalah bubuk kakao, liquor, vamicelly, dan 

chocolate bars. 

3. Penyangraian suhu tinggi, yaitu pada suhu 190-2000C dengan waktu 15-20 

menit. Produk yang dihasilkan adalah kakao bahan coating, black liquor 

cocoa, dan bahan pengisi chocolate bars. 
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Pada prinsipnya ada 2 tipe penyangraian, yaitu tipe kontinyudan tipe 

batch. Penyangraian tipe bacth biasanya terbentuk drum berputar dengan 

pemanasan dari luar memakai burner minyak tanah, kayu, arang atau LPG (Liquid 

Petrolium Gas). Sedangkan penyangraian tipe kontinyu biasanya menggunakan 

udara panas yang dialirkan berlawanan arah dengan aliran biji kakao (Minife, 

1980 dalam Azizah, 2005). 

 Menurut Mulato (1997), proses penyangraian biji kakao dapat dilakukan 

dalam 3 cara, yaitu: 

1. Seluruh biji (kulit dan inti kulit), 

2. Inti biji saja, 

3. Pasta inti biji, 

Jika proses sangrai dilakukan setelah kulit dilepas dari inti biji (setelah 

melalui proses pemecahan dan pemisahan kulit), maka tahapan proses hanya 

terdiri atas tiga tingkatan, yaitu penguapan air, pencoklatan, dan penguapan 

senyawa volatile saja. Teknik ini sekarang umum digunakan di pabrik pasta coklat 

karena prosesnya lebih efiensi. 

Teknologi sangrai yang banyak dipakai saat ini umumnya dikembangkan 

di pabrik-pabrik makanan coklat Eropa, seperti P.D.A.T (Pasteurizing-De-

Acidifying-Roasting) fasa cair (pasta) yang dikembangkan oleh Carle and 

Montarani, Italy dan N.A.R.S (Nibs Alkalizing Roasting and Sterilizing) fasa 

padat (inti biji) yang dikembangkan oleh BARTH, Jerman (Mulato, 1997). Proses 

pada N.A.R.S, pecahan-pecahan inti biji kakao disangrai dalam fase padat secara 

batch di dalam mesin sangrai tipe silinder berputar sistem aliran panas konveksi 

bebas. 
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Sumber panas untuk proses sangrai umumnya diperoleh dari pembakaran 

minyak dari sebuah burner. Energi panas disalurkan lewat dinding silinder bagian 

luar secara konduksi. Dengan demikian, kontaminasi asap hasil pembakaran 

minyak ke dalam silinder dapat dicegah. Uap air dari inti biji, hasil pemanasan 

terperangkap di dalam silinder, sebaiknya udara dari lingkungan luar silinder tidak 

dapat masuk silinder. Proses perpindahan panas dan perpindahan uap air di dalam 

silinder berlangsung secara seimbang dari permukaan pecahan biji ke lingkungan 

di dalam silinder dan sebaliknya. Dengan demikian, lingkungan di dalam silinder 

dipertahankan sangat lembap dan panas. 

Suhu dan kelembaban udara di dalam silinder terkotrol secara alami 

menghasilkan distribusi suhu yang seragam untuk semua jenis ukuran pecahan 

biji. Dengan demikian, proses penyangraian lebih terkendali. Biji gosong (over 

roasting) pada pecahan biji ukuran kecil, seperti umumnya terjadi pada 

penyangraian konvensional tidak terjadi.Selain itu, uap air yang terbentuk di 

dalam silinder berfungsi sekaligus sebagai media sterilisasi bagi mikroba-mikroba 

yang tersisa di dalam biji. Untuk lebih mengefektifkan fungsi sterelisasi, uap air 

bersuhu tinggi secara berkala disemprotkan ke dalam silinder terutama pada akhir 

proses penyangraian. Tekanan uap air di dalam silinder meningkat, sehingga daya 

basmi terhadap bakteri-bakteri yang tahan panas semakin tinggi karena uap air 

mampu mendifusi ke dalam pori-pori biji dengan lebih sempurna. 

2.3.2.4. Pemisahan Kulit Biji 

Komponen biji kakao yang berguna untuk bahan pangan adalah daging biji 

(NIB), sedang kulit biji merupakan limbah yang saat ini banyak dimanfaatkan 

sebagai campuran pakan ternak. Proses pemisahan nib dari kulitnya dilakukan 

secara mekanis. Mesin ini akan menghasilkan fraksi nib dan fraksi kulit dengan 
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ukuran dan sifat fisik yang berbedasecara bersamaan. Saat membentur silinder 

pemecah yang berputar, nib akan pecah dengan ukuran yang relatif besar dan 

seragam karena nib mempunyai sifat yang elastis. Sebaliknya, kulit biji biji karena 

sifatnya rapuh terpecah menjadi partikel-partikel yang halus dan mudah 

dipisahkan dari butiran nib dengan cara hisapan. Meskipun demikian tidak seluruh 

butiran nib dapat dipisahkan dari partikel kulit secara sempurna. Presentase kulit 

terikut nib sebesar 0,6%, sebaiknya presentase nib terikut kulit sebesar 1%. 

Ukuran rata-rata butiran nib adalah 10 mesh. Partikel-partikel kulit biji 

diendapkan dalam siklon agar tidak mengotori lingkungan. 

Kulit biji kakao cocock untuk dikonsumsi oleh manusia karena memiliki 

kandungan selulosa yang cukup tinggi yang dapat mengakibatkan rasa pedih. 

Kulit biji juga dapat menyebabkan kapasitas penghancuran biji secara mekanis 

menjadi rendah  (Beckett, 2000 dalam Mulato dkk, 2004). 

Menurut Minife (1980) dalam Azizah (2005), pemisahan kulit biji secara 

manual pada biji kakao berkadar air 6,5 persen diperoleh komponen nib sebanyak 

87,1 persen sedangkan pemisahan secara mekanis jarang dapat mencapai lebih 

dari 83 persen dan nib lazimnya masih mengandung 1,5-2 persen kulit biji. Hal ini 

berarti kandungan murni tidak lebih dari 82 persen. 

Penghancuran dalam proses pengolahan biji kakao bertujuan untuk 

memperbesar luas permukaan nib, sehingga pada saat perlakuan pengepresan 

dengan bantuan pemanasan kakao akan memberikan pengaruh semakin 

banyaknya kakao yang dapat diekstrak. Kadar kulit dan kadar air biji kakao akan 

mempengaruhi tingkat kesulitandalam penghancuran nib menjadi masa kakao 

(Beckett, 2000 dalam Mulato dkk, 2004). 
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2.3.2.5. Pemastaan 

 Untuk dapat digunakan sebagai bahan baku makanan dan minuman, nib 

yang semula berbentuk butiran padat kasar harus dihancurkan sampai ukuran 

tertentu dan menjadi bentuk pasta cair kental. Proses pemastaan atau penghalusan 

nib kakao umumnya dilakukan dalam dua tahap, yaitu penghancuran untuk 

merubah biji kakao padat menjadi pasta dengan kehalusan butiran > 40 micron 

dengan menggunakan mesin silinder kapsitas 10 kg dengan kecepatan Rpm 80-

100 Rpm. 

 Pelumatan nib dilakukan di dalam gilingan berputar yang dipasang secara 

seri sebanyak 5 buah. Proses pelumatan dilakukan secara berulang sampai 

diperoleh pasta coklat dengan tingkat kehalusan di bawah 20 micron. Pasta yang 

demikian dapat langsung digunakan sebagai bahan baku untuk berbagai jenis 

makanan, roti, kue, atau permen coklat (Mulato, 2004). 
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Tabel.6 Syarat Mutu Pasta Kakao  

No Parameter Uji Satuan Persyaratan 

1 Keadaan      

  Bau   Khas Kakao massa 

  Rasa   Khas Kakao massa 

  Warna   Coklat 

2 Kadar Lemak (b/b) % Min. 48 

3 Kadar Air  (b/b) % Maks. 2 

4 Kehalusan (lolos ayakan mesh 200) (b/b) % Min. 99,0 

5 Kadar Abu dari bahan kering tanpa lemak % Maks. 12 

6 Kulit (shell) dihitung dari alkali free nibs % Mkas. 1,75 

7 Cemaran Logam     

  Timbal (Pb) mg/kg Maks. 2,0 

  Kadnium (Cd) mg/kg Maks. 1,0 

  Timah (Sn) mg/kg Maks. 40 

8 Cemaran Arsen (As) mg/kg Maks. 1,0 

9 Cemaran Mikroba     

  Angka Lempeng Total Koloni/g Maks. 5x103 

  Bakteri bentuk coli APM/g <3 

  Escherichia coli Per g Negatif 

  Salmonella Per 25 g Negatif 

  Kapang Koloni/g Maks. 50 

  Khamir Koloni/g Maks. 50 

SNI No.3749.2009 

Tabel.7 Syarat mutu permen coklat 

Jenis Coklat Kandungan Satuan Manis Susu Pahit 

Coklat Batangan Air g 1,4 1,0 2,3 

 Hidrat Arang g 62,7 53,6 29,2 

 Lemak g 29,9 35,0 52,9 

 Protein g 2,0 9,0 5,5 

 Kalsium mg 63 200 98 

 Fosfor mg 287 200 446 

 Besi mg 2,8 2,0 4,4 

 Vitamin A SI 30 30 60 

 Vitamin B1 mg 0,03 0,08 0,05 

Sumber: Anonymus (1997) dalam Mulato (2004) 
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2.4 Beras Hitam 

 Beras hitam adalah salah satu jenis beras yang mulai populer dan mulai 

dikonsumsi sebagai pangan fungsional karena manfaatnya dalam kesehatan. Beras 

hitam berkhasiat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit, memperbaiki 

kerusakan sel hati (hepatitis dan sirosis), mencegah gangguan fungsi ginjal, 

mencegah kanker atau tumor, memperlambat penuaan, mencegah anemia, 

membersihkan kolesterol dalam darah, dan sebagai antioksidan (Suardi dan 

Ridwan, 2009). 

Tabel 8. Informasi Komposisi Kandungan Gizi Beras Hitam 

Nama Bahan Kandungan Jumlah/100 gr 

Tepung Beras Energi 356 kkal 

 Protein 8 gr 

 Lemak 1,3 gr 

 Karbohidrat 76,9 gr 

 Kalsium 10 mg 

 Fosfor 148 mg 

 Zat Besi 1 mg 

 Vitamin A 0 IU 

 Vitamin B1 0,2 mg 

 Vitamin C 

Serat 

0 mg 

20,1 gr 

Sumber Informasi Gizi : Berbagai publikasi Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia serta sumber lainnya(anonim, 2015). 

 Beras hitam mengandung pigmen antosianin, yaitu sianidin 3-glukosida 

dan peonidin 3-glukosida (Ryu dkk., 1998). Antosianin telah dikenal sebagai 

bahan pangan fungsional peningkat kesehatan karena aktivitas antioksidannya 

(Jang dan Xu, 2009; Kamiyama dkk., 2009), aktivitas antikanker (Spormann dkk., 

2008; Longo dkk., 2008) dan pencegahan arterial sclerosis (Miyazaki dkk., 2008). 

Beras hitam juga mengandung protein tinggi, vitamin dan mineral seperti Fe, Zn, 

Mn dan P dibandingkan beras putih, yang tergantung pada varietas dan tipe 
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tanahhabitatnya (Suzuki dkk., 2004; Qiu dkk., 1993; Liu dkk., 1995; Zhang, 

2000). (Suardi dan Ridwan, 2009). 

 Manfaat beras hitam memiliki khasiat sebagai berikut : 

1. Meningkatkan ketahanan tubuh terhadap penyakit 

2. Menurunkan kadar gula darah (baik untuk penderita diabetes) 

3. Memperbaiki kerusakan sel hati (hepatitis dan chirrosis) 

4. Beras hitam di Indonesia masih belum dikembangkan secara optimal menjadi 

produk pangan meskipun khasiatnya sudah diketahui. Beras hitam di Korea 

telah menjadi bagian penting dalam pemeliharaan kesehatan karena kaya akan 

vitamin, mineral, dan antioksidan mencegah gangguan fungsi ginjal  

5. Mencegah kanker/tumor 

6. Memperlambat penuaan (Antiaging) 

7. Sebagai antioksidan dan mebersihkan kolestrol dalam darah.  

2.4.1 Tepung Beras 

Tepung Beras adalah bahan makanan yang biasa dikonsumsi oleh 

masyarakat Indonesia.Tepung Beras mengandung energi sebesar 364 kilokalori, 

protein 7 gram, karbohidrat 80 gram, lemak 0,5 gram, kalsium 5 miligram, fosfor 

140 miligram, dan zat besi 1 miligram. Selain itu di dalam Tepung Beras juga 

terkandung vitamin A sebanyak 0 IU, vitamin B1 0,12 miligram dan vitamin C 0 

miligram. Hasil tersebut didapat dari melakukan penelitian terhadap 100 gram 

Tepung Beras, dengan jumlah yang dapat dimakan sebanyak 100 %. 
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Tabel 9. Informasi Rinci Komposisi Kandungan Nutrisi/Gizi Pada Tepung Beras  

Nama Bahan Kandungan Jumlah/100 gr 

Tepung Beras Energi 364 kkal 

 Protein 7 gr 

 Lemak 0,5 gr 

 Karbohidrat 80 gr 

 Kalsium 5 mg 

 Fosfor 140 mg 

 Zat Besi 1 mg 

 Vitamin A 0 IU 

 Vitamin B1 0,12 mg 

 Vitamin C 

Serat 

0 mg 

0,2 gr 

Sumber Informasi Gizi : Berbagai publikasi Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia serta sumber lainnya(anonim, 2015). 

2.5 Antioksidan 

 Antioksidan adalah senyawa yang mempunyai struktur molekul yang 

dapat memberikan elektronnya kepada molekul radikal bebas dan dapat memutus 

reaksi berabtai dan radikal bebas (Kumalaningsih, 2006). Menurut Sofia (2008), 

antioksidan juga didefinisikan sebagai inhibator yang bekerja menghambat 

oksidasi dengan cara bereaksi dengan radikal bebas reaktif membentuk radikal 

bebas tak reaktif yang reaktif stabil. Akan tetapi jika dikaitkan dengan radikal 

bebas yang dapat menyebabkan penyakit, antioksidan didefinisikan sebagai 

senyawa-senyawa yang melindungi sel dari efek berbahaya radikal bebas oksigen 

reaktif. 

 Antioksidan merupakan senyawa penting dalam menjaga kesehatan tubuh 

karena berfungsi sebagai penangkap radikal bebas yang banyak terbentuk dalam 

tubuh. Fungsi antioksidan digunakan sebagai upaya untuk memperkecil terjadinya 

proses oksidasi dari lemak dan minyak, memperkecil terjadinya proses kerusakan 

dalam makanan, serta memperpanjang masa pemakaian bahan dalam industri 
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makanan. Lipid peroksidase merupakan salah satu faktor yang cukup berperan 

dalam kerusakan selama dalam penyimpanan dan pengolahan makanan (Raharjo, 

2005). 

 Antioksidan terbagi menjadi antioksidan enzim dan vitamin. Antioksidan 

enzim meliputi superoksida dismutase, katalase, dan glutation peroksidase. 

Antioksidan vitamin lebih populer sebagai antioksidan dibandingkan enzim. 

Antioksidan vitamin mencangkup alfa tokoferol (vitamin E), beta karoten dan 

asam askorbat (Vitamin C) (Sofia, 2008). 

 Antioksidan alami dai dalam makanan dapat berasal dari senyawa 

antioksidan yang sudah ada dari satu atau dua komponen makanan, senyawa 

antioksidan yang terbentuk dari reaksi-reaksi selama proses pengolahan dan yang 

ketiga adalah senyawa antioksidan yang diisolasi  dari sumber alami dan 

ditambahkan ke dalam makanan sebagai bahan tambahan pangan (Kumalaningsih, 

2006). 

 Pengujian aktivitas antioksidan dapat dilakukan dengan metode DPPH 

(2,2-dipheny1-1-picrylhydrazy1) pada panjang gelombang 517 nm. DPPH 

merupakan radikal sintetik yang stabil serta larut dalam pelarut polar seperti 

metanol  dan etanol. Selain dengan DPPH, daya antioksidan juga dapat ditentukan 

dengan metode linoleat-tiosianat. Hasil daya antioksidan pada sampel daya yang 

diuji dibandingkan dengan pembanding vitamin E 1% yang sudah diketahui 

sebagai antioksidan (Rohan,  2005). 

2.5.1 Mekanisme Kerja Antioksidan 

 Menurut Kartikawati (1999), terdapat 3 macam mekanisme kerja 

antioksidan pada radikal bebas, yaitu: 
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1. Antioksidan primer yang mampu mengurangipembentukan radikal bebas baru 

dengan cara memutuskan reaksi berantai dan mengubahnya menjadi produk 

yang lebih stabil. Contohnya adalah Superoskida Dismustase (SOD), glutation 

peroksidase dan katalase yang dapat mengubah radikal superperoksida menjadi 

molekul air. 

2. Antioksidan skunder berperan mengikat radikal bebas dan mencegah 

amplifikasi senyawa radikal. Beberapa contohnya adalah vitamin A 

(betakaroten), vitamin C, vitamin E, dan senyawa fitokimia. 

3.Antioksidan tersier berperan dalam mekanisme biomolekuler, seperti 

memperbaiki kerusakan sel dan jaringan yang disebabkan radikal bebas. 

Inisiasi  : RH R* + H* 

Propagasi : R* + O2 ROO* 

ROO* + RH     ROOH + R* 

Terminasi : ROO* + RH              non radikal 

    R* + ROO*       non radikal 

    R* + R*  non radikal 

Keterangan :  

 R*  : Asam Lemak Radikal 

 ROOH  : Hidroperoksida Asam Lemak 

 ROO*  : Peroksi Radikal 

 RO*  : Alkoksi Radikal 

Gambar.3  Mekanisme Reaksi Oksidasi (Nugroho, 2007). 

 

 Mekanisme kerja antioksidan secara umum adalah menghambat oksidasi 

lemak. Oksidasi lemak terdiri dari tahap utama yaitu inisiasi, propagasi, dan 

terminasi. Pada tahap inisiasi terjadi pembentukan radikal asam lemak, yaitu suatu 

senyawa turunan asam lemak yang bersifat tidak stabil dan sangat reaktif akibat 

dari hilangnya satu atom hydrogen. Pada tahap selanjutnya, yaitu propagasi 

radikal asam lemak akan bereaksi dengan oksigen untuk membentuk radikal 

produksi.Radikal peroksi akan menyerangasam lemak menghasilkan 

hidroperoksida dan radikal asam lemak baru. Hidroperoksida yang terbentuk 
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bersifat tidak stabil dan akan terdegradasi lebih lanjut menghasilkan senyawa-

senyawa karbonil rantai pendek seperti aldehida dan keton yang bertanggung 

jawab atas flavor makanan berlemak. Tanpa adanya antioksidan, reaksi oksidasi 

lemak akan mengalami terminasi melalui reaksi antar radikal bebas membentuk 

komplek bukan radikal. Antioksidan yang baik akan bereaksi dengan radikal asam 

lemak segera setelah senyawa tersebut tersebut (Nugroho, 2007). 


