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BAB 1. PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

 Kakao (Theobroma cacao L.) termasuk salah satu komoditas perkebunan 

yang memiliki kedudukan cukup berarti dalam aktivitas perekonomian Indonesia. 

Tanaman kakao mempunyai peran cukup penting dalam ekspor komoditi 

Indonesia. Hal ini karena tanaman kakao turut sebagai penghasil devisa negara 

(Anonim, 2019). Indonesia merupakan salah satu negara dengan produsen kakao 

terbanyak di dunia. Negara – negara lainnya yang juga termasuk dalam negara 

produsen kakao terbanyak ialah Pantai Gading, Ghana, Ekuador, Nigeria, Brazil, 

serta Kamerun (Adelina, 2020). 

 Senyawa polifenol merupakan kandungan senyawa dalam biji kakao yang 

jumlahnya cukup besar. Biji kakao segar mengandung senyawa polifenol 

sebanyak 12-18% (Ackar, et al., 2013). Senyawa polifenol sendiri terdiri dari 33-

42% katekin, 23-25% leukosianidin dan 5% antosianin. Pada kakao bubuk yang 

telah diekstrak lemaknya mempunyai kandungan polifenol sebanyak 5-18% 

(Kusuma, et al., 2013). Kandungan senyawa polifenol dalam biji kakao asal 

Indonesia mempunyai nilai yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan biji 

kakao asal Pantai Gading, Ghana, dan Malaysia (Othman, et al., 2010). 

Kandungan polifenol yang cukup besar tersebut membuat produksi kakao 

Indonesia mengalami peningkatan daya saing di perdagangan internasional. 

Tingginya kandungan polifenol biji kakao asal Indonesia dikarenakan mayoritas 

kakao yang dihasilkan tidak terfermentasi. Diketahui bahwa 93% kakao dari 

petani tidak difermentasi, melainkan hanya melalui proses pencucian dan 

pengeringan dengan sinar matahari. Sebanyak 7% lainnya merupakan hasil dari 

sektor perkebunan nasional atau swasta yang telah difermentasi (Apriyanto, et al., 

2016). 

 Senyawa polifenol memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan. Hal 

ini disebabkan karena senyawa polifenol bersifat antioksidan (Crozier, et al., 

2011). Senyawa polifenol dalam biji kakao berperan sebagai anti inflamasi, anti 
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karsinogenik, anti hepatotoksik, anti bakteri, anti virus, senyawa anti alergi, 

menurunkan stress, menurunkan tekanan darah, menurunkan resiko radiovaskular, 

serta semua penyebab kematian sebesar 45-50% (Ackar, et al., 2013; Rosniati dan 

Kalsum, 2018). 

 Fermentasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses 

pengolahan biji kakao. Tahapan ini menentukan mutu biji kakao yang dihasilkan. 

Penguraian senyawa polifenol terjadi pada saat proses fermentasi. Senyawa 

polifenol terurai karena pembentukan warna cokelat dan calon cita rasa khas 

cokelat. Terdifusinya senyawa polifenol keluar dari keping biji mengakibatkan 

turunnya kadar polifenol biji kakao (Rosniati dan Kalsum, 2018). Peristiwa ini 

wajib terjadi apabila ingin menimbulkan aroma serta cita rasa khas cokelat. 

 Disamping peran fermentasi yang dapat meningkatkan mutu biji kakao, 

kandungan polifenol biji kakao juga memiliki potensi yang tidak kalah penting. 

Polifenol biji kakao dilaporkan menjadi kandidat potensial untuk mengais radikal 

bebas yang ada dalam tubuh (Sanbogi, et al., 1998 dalam Othman, et al., 2010). 

Senyawa polifenol biji kakao non fermentasi dapat diambil dengan cara ekstraksi. 

Selain itu, rafinat (residu dari proses ekstraksi) dapat diproses lebih lanjut untuk 

membuat cita rasanya dapat menyerupai biji kakao yang terfermentasi. Dengan 

demikian, rafinat tidak terbuang setelah proses ekstraksi. Upaya peningkatan 

kualitas rafinat (residu dari proses ekstraksi) dapat dilakukan dengan penambahan 

air, ragi roti, dan enzim bromelin ataupun enzim papain. Air dapat memicu 

senyawa polifenol oksidase untuk aktif kembali (Misnawi, et al., 2002). Ragi roti 

berperan sebagai enzim invertasi yang akan memecah sukrosa menjadi fruktosa 

dan glukosa sehingga dihasilkannya gula pereduksi (Marques, et al,. 2016). Enzim 

bromelin atau enzim papain berperan sebagai enzim protease yang memecah 

protein menjadi asam amino dan peptida yang termasuk salah satu faktor 

pembentuk prekusor cita rasa khas cokelat (Brito, et al., 2004). Penambahan air, 

ragi roti, dan enzim bromelin maupun enzim papain memerlukan perlakuan yang 

tepat. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana perlakuan ekstraksi polifenol 

yang baik sehingga tidak dibahas lebih lanjut mengenai peningkatan mutu pada 

rafinat (residu dari proses ekstraksi). 
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 Ekstraksi pada bungkil kakao dilakukan untuk mengambil senyawa 

polifenol. Hasil ekstraksi berupa larutan polifenol yang kemudian dilakukan 

pengujian untuk mengetahui perlakuan terbaik. Pemanfaatan senyawa polifenol 

bisa dilakukan apabila telah dilakukan pemurnian terhadap larutan polifenol 

tersebut. Pemurnian larutan polifenol dapat dilakukan dengan metode 

kromatografi kolom dan kromatografi lapis tipis (KLT) (Julianto, 2019). Pada 

penelitian ini tidak sampai pada tahapan permurnian senyawa polifenol, tetapi 

fokus kepada perlakuan terbaik saat ekstrasi senyawa polifenol. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang 

dapat dikembangkan adalah: 

1. Bagaimana perlakuan ekstraksi polifenol yang baik pada bungkil kakao 

non fermentasi? 

2. Bagaimana konsentrasi pelarut yang baik dalam ekstraksi polifenol? 

3. Berapa banyak kandungan polifenol yang dihasilkan dalam ekstraksi 

polifenol yang paling baik? 

 

1.3 Tujuan  

 Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui perlakuan ekstraksi polifenol yang baik pada bungkil kakao 

non fermentasi; 

2. Mengetahui konsentrasi pelarut yang baik dalam ekstraksi polifenol; 

3. Mengetahui banyaknya kandungan polifenol yang dihasilkan dalam 

ekstraksi polifenol yang paling baik. 
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1.4 Manfaat 

 Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat diantaranya: 

1. Meningkatkan peran polifenol sebagai produk yang memiliki manfaat 

untuk kesehatan tubuh; 

2. Meningkatkan nilai ekonomis biji kakao Indonesia yang mayoritas 

tidak terfermentasi menjadi produk polifenol; 

3. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai banyaknya 

manfaat polifenol terhadap kesehatan. 

 

  


