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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kulit Biji Kakao 

Kulit biji kakao adalah kulit tipis, lunak dan agak berlendir yang 

menyelubungi keping biji kakao.Persentasenya berkisar 10-16% dari keseluruhan 

bagian biji kakao kering (Fowler, 2009).Kulit biji kakao belum dimanfaatkan 

secara optimal dan nilai ekonomisnya rendah.Sejauh ini limbah kulit biji kakao 

hanya dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan kompos. Ekstrak kulit biji kakao 

yang dihasilkan pada setiap perlakuan memiliki aroma yang sama yaitu aroma 

khas kakao (Misnawi & Ariza 2011). 

Gambar 1.Tanaman Buah Kakao   Gambar 2. Biji Kakao 

Buah kakao memiliki kulit yang tebal dan berisi 30-40 biji yang dikelilingi 

oleh pulp yang berlendir seperti getah.Kakao merupakan salah satu sumber 

polifenol termasuk flavonoid yang tinggi, khususnya epicatechin yang dikenal 

mempunyai dampak yang baik bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah 

plasenta, dan biji.Kulit buah kakao dengan tekstur yang kasar, tebal dan keras 

sedangkan kulit biji kakao merupakan kulit tipis, lunak dan agak berlendir yang 

menyelubungi biji kakao (Irawan, 1983). Struktur buah dan biji kakao dapat 

dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3.Struktur buah dan biji kakao. (Ali, 2013) 

Kulit biji kakao merupakan sumber vitamin D.  Meskipun mempunyai 

kandungan nutrisi tetapi kulit biji kakao mempunyai faktor pembatas yaitu suatu 

senyawa alkaloid yang disebut theobromin (3,7 dimethyl zanthine) (Gohl, 1981). 

Kandungan theobromin dalam limbah kakao dapat dilihat pada tabel 1 

Tabel 1.Kandungan Theobromin dalam Limbah Kakao  
Bagian Buah Kakao Konsentrasi (% BK) 
Kulit buah 
Kulit biji kakao 
Biji kakao 

0,17 - 0,20 
1,80 - 2,10 
1,90 - 2,00 

Sumber: Wong dan Osman (1986). 

Kandungan theobromin pada kulit biji kakao dan biji kakao menunjukkan 

rata - rata berat kering yang sama yaitu 1,95%. Namun, pemanfaatan kulit biji 

kakao dapat dijadikan sebagai pakan alternatif ternak. Theobromin melalui proses 

metylase dapat diubah menjadi kafein (Noller, 1965). Menurut Felita (2012), kulit 

biji kakao masih mengandung komponen fungsional seperti theobromine, kafein, 

dan polifenol. Nutrisi Limbah Kakao Menurut hasil penelitian Sutardi (1991), 

komposisi proksimat limbah tanaman kakao dapat dilihat pada tabel 2 

 

 

 

. 
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Tabel 2. Komposisi Proksimat Limbah Tanaman Kakao 
 Kulit  

Buah 
Kulit 
Biji 

Lumpur 
Kakao 

Bahan Kering (%) 
Komposisi Bahan Kering (%) 
Abu 
Protein Kasar  
Lemak 
Serat Kasar 
Berta - N 
TDN 
*Ca 
*P 

17,00 
 
12,20 
7,16 
0,80 
32,50 
47,34 
3,00 
0,58 
0,18 

68,40 
 
6,64 
16,60 
8,82 
25,10 
42,84 
72,00 
0,34 
0,39 

8,70 
 
7,78 
20,30 
33,00 
13,40 
25,02 
98,00 
- 
- 

Sumber : Sutardi (1991)  *Fakultas Perternakan IPB (1984) 

2.2 Kandungan Nutrisi 

Bahan organik utamanya berasal dari golongan karbohidrat, yaitu BETN 

dengan komponen penyusun utama pati dan gula yang digunakan oleh bakteri 

untuk menghasilkan asam laktat.Bahan organik yang terkandung dalam bahan 

pakan, protein, lemak, serat kasar, bahan ekstrak tanpa nitrogen, sedang bahan 

anorganik seperti calsium, phospor, magnesium, kalium, natrium. Kandungan 

bahan organik ini dapat diketahui dengan melakukan analisis proximat dan 

analisis terhadap vitamin dan mineral untuk masing masing komponen vitamin 

dan mineral yang terkandung didalam bahan yang dilakukan di laboratorium 

dengan teknik dan alat yang spesifik (Muhtaruddin,2007). 

Bahan organik merupakan bagian terbesar nutrien yang dibutuhkan oleh 

ternak. Bahan organik merupakan bagian dari bahan kering, sehingga apabila 

bahan kering meningkat akan meningkatkan bahan organik begitu juga 

sebaliknya. Oleh karena itu, hal tersebut juga akan berlaku pada nilai 

kecernaannya apabila kecernaan bahan kering meningkat tentu kecernaan bahan 

organik juga meningkat. Hal ini disebabkan karena sebagian besar komponen 
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bahan kering terdiri dari komponen bahan organik, perbedaan keduanya terletak 

pada kandungan abunya (Fathul dan Wajizah, 2010). 

Komposisi bahan organik yaitu terdiri atas karbohidrat, protein, lemak dan 

vitamin.Karbohidrat merupakan bagian dari bahan organik yang utama serta 

mempunyai komposisi yang tertinggi (50-70%) dari jumlah bahan kering (Tillman 

dkk, 1998). Zat-zat mineral sebagai suatu golongan dalam bahan makanan atau 

jaringan hewan ditentukan dengan membakar zat-zat organik, kemudian 

menimbang sisanya yang disebut abu. Penentuan demikian tidak menjelaskan apa-

apa mengenai zat-zat khusus yang terdapat dalam bahan makanan dan abunya 

dapat mengandung karbon yang berasal dari zat-zat organik sebagai karbonat bila 

terdapat terlalu banyak zat-zat mineral pembentuk basa. Abu hasil pembakaran 

dapat digunakan sebagai titik tolak untuk determinasi persentase zat-zat tertentu 

yang terdapat dalam bahan makanan (Anggorodi,1994). 

Kadar bahan kering bahan makanan dihitung sebagai selisih antara 100% 

dengan % air. Analisis mineral dimulai dengan membakar contoh bahan makanan 

pada suhu 500-600C dengan istilah diabukan. Fraksi-fraksi yang hilang dalam 

proses pembakaran adalah bahan organik yang dikandung bahan makanan 

tersebut. Abu sisa pembakaran itu dianggap sebagai mineral bahan makanan. 

Selisih antara bahan kering dengan mineral adalah bahan organik (Amrullah, 

2003). 

Protein adalah senyawa organik kompleks yang mempunyai berat molekul 

tinggi, seperti halnya karbohidrat dan lipida.Protein mengandung unsur-unsur 

karbon, hidrogen dan oksigen, tetapi sebagai tambahannya semua protein 

mengandung nitrogen (Tillman, dkk, 1991). 
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Anggorodi (1994) menyatakan bahwa protein adalah zat organik yang 

mengandung karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, sulfur, dan fosfor.Selanjutnya 

dinyatakan protein adalah esensial bagi kehidupan karena zat tersebut merupakan 

protoplasma aktif dalam sel hidup. Beberapa fungsi protein dalam tubuh 

termasuk: (1) Memperbaiki jaringan, (2) Pertumbuhan jaringan baru, (3) 

Metabolisme (deaminasi) untuk energi, (4) Metabolisame kedalam zat-zat vital 

dalam fungsi tubuh, (5) Enzim - enzim yang esensial bagi fungsi yang normal, 

dan (6) Hormon-hormon tertentu.  

Kadar protein suatu bahan pakan secara umum dapat diperhitungkan 

dengan analisis kadar protein kasar. Analisis kadar protein ini merupakan usaha 

untuk mengetahui kadar protein bahan baku pakan. Analisis kadar protein 

digunakan untuk menguji kadar protein, ditentukan kadar nitrogennya secara 

kimiawi kemudian angka  yang diperoleh dikalikan dengan faktor 6,25 = 

(100:16). Faktor tersebut digunakan  sebab nitrogen mewakili sekitar 16% dari 

protein (Murtidjo, 1987). 

Protein kasar dalam analisa yang mendekati angka nyata (proksimat) 

hanya menggambarkan komposisi asam-asam amino dalam protein, untuk maksud 

ini diperlukan analisa khusus lebih lanjut.Protein kasar mengandung senyawa 

protein murni dan senyawa NPN. Protein mewakili nitrogen yang ditemukan 

terikat dalam suatu ikatan peptide untuk membentuk protein sedangkan senyawa 

NPN nitrogen yang berasal dari senyawa bukan protein dan tanaman termasuk 

asam amino, lipid, nitrogen, amina, nitrat, alkali dan vitamin (Tillman, dkk, 

1998). 
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2.3 Fermentasi Pakan Ternak 

Fermentasi merupakan salah satu teknologi untuk meningkatkan nilai gizi 

pakan berserat tinggi. Fermentasi dapat menghidrolisis protein, lemak, sellulosa, 

lignin dan polisakarida lain, sehingga bahan yang difermentasi akan mempunyai 

daya cerna yang lebih tinggi, fermentasi akan meningkatkan Total Digestible 

Nutrien (TDN) dari bahan menjadi 70%, Anggorodi (1979). Dengan tingginya 

protein sehingga ketersediaan nitrogen untuk pertumbuhan mikroba menjadi lebih 

baik. Hampir 80% mikroba rumen membutuhkan nitrogen untuk mensintesis 

protein tubuhnya.  

Fermentasi merupakan aktivitas mikroorganisme baik aerob maupun 

anaerob yang mampu mengubah senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa-

senyawa sederhana sehingga keberhasilan fermentasi tergantung pada aktivitas 

mikroorganisme, sementara setiap mikroorganisme, masing - masing memiliki 

syarat hidup seperti pH tertentu, suhu tertentu dan sebagainya.Produk fermentasi 

selain menghasilkan bio-massa dapat meningkatkan atau menurunkan komponen 

kimia tertentu, tergantung kemampuan biokatalisnya (Rosningsih, 2000).  

Winarno et al., (1980) menambahkan bahwa bahan pakan yang mengalami 

fermentasi biasanya mempunyai nilai nutrien yang lebih tinggi daripada bahan 

asalnya, selain itu mikroba bersifat memecah komponen-komponen yang 

kompleks menjadi komponen yang lebih sederhana sehingga mudah dicerna.  

Fermentasi  dapat  meningkatkan  nilai  gizi bahan  yang  berkualitas  

rendah  serta berfungsi dalam  pengawetan  bahan dan merupakan  suatu  cara  

untuk menghilangkan  zat  antinutrisi  atau  racun yang  terkandung  dalam  suatu  

bahan pakan (Anonim, 2009). 
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2.3.1 Pengaruh Lama Fermentasi  

Proses fermentasi bahan pakan umumnya berlangsung selama 2 hari. 

Harlinda (1998) bahwa waktu yang dibutuhkan untuk proses fermentasi biji kapuk 

dengan Neurospora sp adalah 2 hari. Bunga (1996) dan Nasser (2000) 

menyatakan bahwa proses fermentasi pada pembuatan oncom merah dan kulit 

buah kakao dengan jamur yang sama berlangsung selama 2 hari. Usman (1994) 

menyatakan bahwa pada proses pembuatan oncom biji kapuk, waktufermentasi 

hanya berlangsung selama 1 hari. Tampak bahwa lama waktu yang dibutuhkan 

untuk fermentasi bervariasi. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti 

kondisi bahan yang digunakan, perbandingan bahan dengan mikroba yang 

digunakan, jenis mikroba dan sebagainya. Menurut Winarno dkk. (1980), 

fermentasi jamur membutuhkan waktu dua sampai lima hari. Fermentasi jamur 

selama tiga hari akan menghasilkan enzim yang paling optimum.  

Waktu fermentasi juga harus diperhatikan, karena waktu dalam 

fermentasisangat menentukan hasil dan kualitas produk fermentasi karena 

menurut Budimandan Setyawan (2009) mikroorganisme mempunyai masa 

pertumbuhan yangbervariasi dimana dalam aktivitas metabolisme tersebut 

mikroorganisme memilikibeberapa fase dalam pertumbuhannya. 

2.4 Jenis Starter  

2.4.1. Aspergillus niger (A. niger) 

Aspergillus niger merupakan kapang saprophitik dapat tumbuh cepat dan 

tidak membahayakan karena tidak menghasilkan mikotoksin. Selain itu 

penggunaannya mudah dan dapat memproduksi beberapa enzim seperti amilase, 

pektinase, amilo-glukosidase, dan selulase, serta enzim fitase ekstraseluler 
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(Conneely, 1992), dan dalam metabolismenya A.nigermenghasilkan asam sitrat 

yang dapat menurunkan pH substrat (Abun, 2003). 

A. niger merupakan salah satu strain yang paling umum dan mudah 

diidentifikasi dari genus Aspergillus, family Moniliaceae, ordo monoliales, dan 

kelas fungi imperfecti. A.nigerdapat tumbuh dengan cepat, diantaranya digunakan 

secara komersial dalam produksi asam sitrat, asam glukonat, dan pembuatan 

beberapa enzim seperti amylase, pektinase, amiloglukosidase dan sellulase. 

A.nigerdapat tumbuh pada suhu 35
o
C – 37

o
C (optimum), 6 

o
C - 8 

o
C (minimum), 

45 
o
C - 47 

o
C (maksimum) dan memerlukan oksigen yang cukup (aerob) (Media 

Komunikasi Permi Malang, 2007). A.nigertermasuk dalam kelompok jamur 

(kapang), kapang ini sangat baik dikembangkan karena tumbuh cepat dan tidak 

memerlukan zat pemacu tumbuh (Winarno, 1996).  

2.4.2 Phanerochaete chrysosporium (P. chrysosporium) 

 Phanerochaete chrysosporium adalah kapang saprolitik yang mampu 

merombak komponen kayu pada tanaman mati. Kapang ini tidak bersifat patogen 

bagi manusia maupun ternak (Jhadav dkk., 2009). Fermentasi kulit buah kakao 

dengan kapang Phanerochaete chrysosporiummampu menurunkan kandungan 

lignin sebesar 7,12% (Laconi, 1998). 

Pengolahan secara mikrobiologi dilakukan melalui proses fermentasi 

dengan penambahan starter mikroba atau memanfaatkan mikroba indogenous 

dengan menambahkan imbuhan yang memacu pertumbuhannya. Fermentasi dapat 

menggunakan starter mikroba dari kapang, bakteri dan jamur, Penggunaan 

kapang sebagai fermentor dalam proses fermentasi Kulit Buah Kakao seperti 

Aspergillus niger (Saili dkk.,2010), Rhizopus oligosporus dan Trichoderma reseei 
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(Haryati & Sutikno 1994), Rhizopus stolonifer (Lateef dkk., 2008), P. 

chrysosporium (Suparjo dkk., 2011) ternyata dapat meningkatkan nilai nutrient 

dan kecernaan serat Kulit Buah Kakao. Hal ini terjadi karena kapang dapat 

memproduksi enzim (selulase dan hemiselulase) yang memiliki aktivitas untuk 

menguraikan fraksi serat sehingga dapat memutuskan ikatan lignin dengan 

selulosa maupun hemiselulosa.Fraksi selulosa dan hemiselulosa dengan kerja 

enzim juga dapat terurai menjadi molekul karbohidrat sederhana dan gula, 

kemudian diubah menjadi volatile fatty acid (VFA). 

Laconi (2009) menyatakan bahwa kandungan amonia (NH3) hasil 

fermentasi rumen silase Kulit Buah Kakao memilki perbedaan yang nyata, silase 

Kulit Buah Kakao tanpa penambahan inokulan sekitar 7,11 mg/100 ml, silase 

dengan penambahan cairan rumen sebagai bahan aditif silase sekitar 7,62 mg/100 

ml, serta KBK fermentasi dengan penambahan P. chrysosporium sekitar 10,04 

mg/100 ml. 

2.4.3 Trichoderma 

Trichoderma merupakan sejenis cendawan/Fungi yang termasuk kelas 

Ascomycetes. Di alam, Trichoderma banyak ditemukan di tanah hutan maupun 

tanah pertanian atau pada substrat berkayu. Suhu optimum untuk tumbuhnya 

Trichoderma berbeda-beda setiap spesiesnya. Ada yang dapat tumbuh pada 

temperature rendah ada pula yang tumbuh pada temperatur cukup tinggi, 

kisarannya sekitar 7°C – 41°C. Trichoderma yang dikultur dapat bertumbuh cepat 

pada suhu 25-30°C, namun pada suhu 35°C cendawan ini tidak dapat tumbuh. 

Perbedaan suhu memengaruhi produksi beberapa enzim seperti 
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karboksimetilselulase dan xilanase (Pelczar dan Reid, 1986). Sedangkan menurut 

Enari (1983), suhu optimal untuk pertumbuhan fungi ini adalah 32-35°C. 

Gilbert dan Tsao (1993) menyatakan bahwa penggunakan fungi Trichoderma 

dalam proses pengolahan bahan pakan memiliki kelebihan antara lain, enzim yang 

dihasilkan oleh kapang tersebut kualitas yang sangat baik jika dibandingkan 

dengan jenis kapang lainnya sehingga dapat meningkatkan kualitas kandungan 

nutrisi yang akan digunakan sebagai sumber protein untuk ternak ruminansia. 

Salah satu teknik pengolahan adalah secara biologis dengan pemanfaatan 

teknologi fermentasi dengan bantuan jamur Trichoderma jamur ini merupakan 

salah satu jamur penghasil enzim selulase yang sangat efisien untuk mendegradasi 

unsur selulosa jika dibandingkan dengan jamur perombak serat lainnya (Irwani, 

2000 ; Ismujianto, dkk., 1996). Menurut Salma dan Gunarto 

(1996).Trichodermamenghasilkan selulase yang memiliki komponen enzim 

lengkap, yaitu faktor C1 (selubiohidrolase) yang aktif merombak selulosa alami, 

ß-glukanase yang aktif merombak selulosa terlarut seperti CMC (Carboxyl 

Methyl Cellulose) dan ß-glukosidase. Hasanuddin (2002), enzim selulase yang 

diproduksi oleh mikroba dapat merombak struktur selulosa menjadi produk gula-

gula reduksi yang akan bermanfaat sebagai sumber energi bagi ternak. Dengan 

adanya enzim tersebut, kandungan serat kasar bahan menurun sehingga menjadi 

lebih mudah dicerna. 

Salah satu jenis fungi yang sering dipergunakan untuk inokulasi adalah 

Trichoderma Dalam proses inokulasi, fungi mengubah senyawa-senyawa yang 

ada di dalam substrat untuk pertumbuhan dan pembentukan protein, sehingga 

produksi yang terinokulasi tersebut merupakan bahan pakan dengan kandungan 
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protein yang lebih tinggi. Selain itu terjadi pula perombakan senyawa-senyawa 

yang kompleks menjadi lebih sederhana sehingga mudah dicerna dan diserap oleh 

ternak. Perombakan ini terjadi karena proses fermentasi, fungi memproduksi 

enzim yang melakukan perombakan terhadap senyawa - senyawa kompleks. 

Keuntungan ganda diperoleh dari inokulasi limbah dengan fungi Trichoderma 

yaitu kandungan protein meningkat dan enzim yang diproduksi fungi membantu 

dalam kecernaan bahan (Rukhmani, 2005). 

Trichoderma merupakan salah satu cendawan saprob kosmoplitan yang 

banyak ditemukan di tanah hutan maupun tanah pertanian atau pada substrat yang 

berkayu. Trichoderma dikenal sebagai salah satu cendawan yang dapat 

dikembangkan sebagai agens biokontrol karena bersifat antagonis terhadap 

cendawan lainnya terutama cendawan patogen (Carpenter et al. 2008). Arti 

penting ekonomi ini menyebabkan identitas dari galur Trichoderma menjadi 

sangat penting.Namun, identifikasi Trichoderma secara morfologi masih cukup 

sulit karena banyaknya kemiripan karakter-karakter morfologinya antara spesies-

spesies (Druzhinina & Kubicek 2005). 

Trichoderma memiliki sifat antagonis dalam mengendalikan beberapa 

fitopatogen tular tanah. Proses antagonis Trichoderma terhadap cendawan patogen 

meliputi beberapa cara, yaitu kompetisi, parasitisme dan antibiosis. Proses 

kompetisi ini pun beragam, menurut Howell (2002) kompetisi yang terjadi bisa 

saja melibatkan kompetisi ruang maupun nutrisi pada kedua cendawan yang 

saling berinteraksi menyebabkan pertumbuhan salah satu cendawan akan terdesak 

disepanjang tepi koloni. Adanya hambatan perkembangan pertumbuhan cendawan 
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patogen oleh Trichoderma sp. disebabkan karena pertumbuhan koloni 

Trichoderma sp. jauh lebih cepat dibanding cendawan patogen lainya. 

2.5 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau pertanyaan 

penelitian. Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1. Lama waktu fermentasi kulit biji kakao berpengaruh terhadap kadar bahan 

organik dan protein kasar. 

2. Jenis starter A. niger, P. chrysosporium, Trichodermaberpengaruh 

terhadap kadar bahan organik dan protein kasar. 

3. Terdapat interaksi antara lama waktu fermentasi kulit biji kakao dengan 

jenis starter terhadap kadar bahan organik dan protein kasar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


