
 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1.  Kakao (Theobroma cacao L.) 
 

 

Biji kakao merupakan salah satu komoditi perdagangan yang mempunyai peluang 

untuk dikembangkan dalam rangka usaha memperbesar/meningkatkan devisa 

negara serta penghasilan petani kakao.  Produksi biji kakao di Indonesia secara 

signifikan terus meningkat, namun mutu yang dihasilkan sangat rendah dan 

beragam, antara lain kurang terfermentasi, tidak cukup kering, ukuran biji tidak 

seragam, kadar kulit tinggi, keasaman tinggi, cita rasa sangat beragam dan tidak 

konsisten.  Hal tersebut tercermin dari harga biji kakao Indonesia yang relatif 

rendah dan dikenakan potongan harga dibandingkan harga produk sama dari 

negara produsen lain (Haryadi dan Supriyanto, 2001).  Komposisi pulp kakao 

disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Komposisi Pulp Biji Kakao 

 

Komponen Kandungan Rata-rata (%) 

Air  

Albuminoid, Astringents dsb 

Glukosa 

Sukrosa 

Pati 

Asam non-volatil 

Besi oksida 

Garam-garam 

80-90 

0,5-0,7 

8-13 

0,4-1,0 

- 

0,2-0,4 

0,03 

0,4-0,45 

 

Sumber : Haryadi dan Supriyanto (2001). 
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Kakao dibagi tiga kelompok besar yaitu Criollo, Forestero, dan Trinitario.  Sifat 

kakao Criollo adalah pertumbuhannya kurang kuat, daya hasil lebih rendah 

daripada Forestero, relatif gampang terserang hama dan penyakit, permukaan kulit 

buah Criollo kasar, berbenjol dan alurnya jelas.  Kulit ini tebal tetapi lunak 

sehingga mudah dipecah.  Kadar lemak dalam biji lebih rendah daripada Forestero 

tetapi ukuran bijinya besar, bulat, dan memberikan citarasa khas yang baik. Lama 

fermentasi bijinya lebih singkat daripada tipe Forestero.  Berdasarkan tata niaga, 

kakao Criollo termasuk kelompok kakao  mulia (fine flavoured), sementara itu 

kakao Forestero termasuk kelompok kakao lindak (bulk).  Kelompok kakao 

Trinitario merupakan hibrida Criollo dengan Forestero.  Sifat morfologi dan 

fisiologinya sangat beragam demikian juga daya dan mutu hasilnya (Wood, 1975 

dalam Prawoto dan Sulistyowati. 2001). 

 

Biji kakao mengandung berbagai macam komponen kimia, zat gizi, dan senyawa 

bioaktif di dalamnya.  Komposisi kimia ini bervariasi setelah mengalami proses 

pengolahan menjadi produk.  Komposisi kimia bubuk kakao berbeda dengan 

mentega kakao dan pasta coklat.  Komposisi kimia bubuk kakao (natural) per 100 

gram adalah mengandung kalori 228,49 Kkal, lemak 13,5 g, karbohidrat 53,35 g, 

serat 27,90 g, protein 19,59 g, air 2,58 g, dan kadar abu 6,33, yang meliputi : 

kalium 1495,5 mg, natrium 8,99 mg, kalsium 169,45 mg, besi 13,86 mg, seng 

7,93 mg, tembaga 4,61 mg, dan mangan 4,73 mg.  Komponen senyawa bioaktif 

dalam bubuk kakao adalah senyawa polifenol yang berfungsi sebagai antioksidan.  

Kandungan polifenol total dalam bubuk kakao lebih tinggi dibandingkan dalam 

anggur maupun teh.  Kelompok senyawa polifenol yang banyak terdapat pada 

kakao adalah flavonoid yaitu senyawa yang mengandung 15 atom karbon yang 
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terdiri dari dua cincin benzene yang dihubungkan oleh rantai karbon (Wahyudi et 

al. 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Produk turunan buah coklat (Cacao) 

Sumber : Wahyudi et al. (2008) 

 

 

2.1.  Lemak Kakao Murni 

 

 

Lemak merupakan komponen termahal dari biji kakao.  Biji kakao yang berasal 

dari pembuatan musim hujan umumnya mempunyai kadar lemak tinggi (Mulato, 

2002 dalam Nur, 2012).   

 

Buah Coklat 

(Cacao) 

Biji Coklat 

(Cacao 

Bean) 

Pod Coklat 

(Cacao Pod) 

Kulit/Sekam 

(Cacao Shell) 

Lemak Coklat Murni 

(Cacao Butter) 

Bubuk Coklat 

(Cacao Powder) 

Pasta Coklat  

Berlemak 

(Cacao Pasta) 

Pasta Coklat  

Tanpa Berlemak 

(Cacao Pasta) 

 
Coklat olahan lain 

(Other Processed) 
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Selain oleh bahan tanam dan musim, kandungan lemak dipengaruhi oleh 

perlakuan pengolahan, jenis bahan tanaman dan faktor musiman, sedangkan 

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

dan kadar kulit berpengaruh pada rendemen lemak biji kakao (Mulato, 2002 

dalam Nur, 2012). 

 

Kebanyakan konsumen menyukai produk-produk kakao karena cita rasa yang 

khas, rasa manis-pahit, dan aroma yang selalu menggugah selera.  Kekhasan 

tersebut dikarenakan komponen kimia yang menyusun biji kakao, sehingga 

menghasilkan satu kesatuan rasa yang lezat dari produk-produk olahan kakao 

yang utamanya berasal dari komponen lemak biji kakao yang dapat mencapai 

57% (Mulato, 2002 dalam Nur, 2012).  Berikut disajikan komposisi kimia biji 

kakao kering pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Komposisi Kimia Biji Kakao Kering 

 

Komponen Persentase (%) 

Lemak 

Air 

Total Abu 

Nitrogen 

- Total Nitrogen 

- Theobromin 

- Kafein 

Pati 

Serat kasar  

57 

3.2 

4.2 

 

2.5 

1.3 

0.7 

9 

3.2 

 

Sumber: Pearson (1981) dalam Wahyudi et al. (2008) 

 

 

Kadar lemak umumnya dinyatakan dalam persen berat kering keping biji.  

Komponen terbesar dari biji kakao adalah lemak, dimana lemak menjadi tolok 

ukur untuk menentukan harga jual biji kakao dipasaran.  Lemak pada biji kakao 
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Forastero sekitar 56% sedang pada biji kakao Criollo lebih rendah dibanding 

Forastero yakni <56%.  Kisaran kadar lemak biji kakao Indonesia adalah 

antara 49% - 52% (Mulato, 2002 dalam Nur, 2012).  Menurut O’Brien (2003) 

dalam Nur (2012), bahwa komposisi lemak suatu bahan nabati ataupun hewani 

sangat erat kaitannya dengan kondisi cuaca, jenis tanah, musim tanam, 

kematangan buah, kesuburan tanaman, mikroba, pembungaan dan variasi genetika 

tumbuhan. 

 

Lemak kakao dikeluarkan dari inti biji dengan cara dikempa.  Inti biji kakao yang 

masih panas dimasukkan ke dalam alat kempa hidrolis dengan dinding silinder 

diberi lubang-lubang sebagai penyaring.  Cairan lemak akan keluar melewati 

lubang-lubang tersebut, sedang bungkil inti biji akan tertahan didalam silinder.  

Rendemen lemak yang diperoleh dari pengempaan antara lain dipengaruhi oleh 

suhu inti biji, kadar air, ukuran partikel inti biji, kadar protein inti biji, tekanan 

kempa dan waktu pengempaan.  Lemak kakao merupakan lemak nabati alami 

yang mempunyai sifat unik, yaitu tetap cair pada suhu dibawah titik bekunya.  

Lemak kakao mempunyai warna putih kekuningan dan mempunyai bau khas 

cokelat.  Lemak ini mempunyai sifat rapuh (brittle) pada suhu 25
o
C dan tidak 

larut dalam air, sedikit larut dalam alkohol dingin, angka penyabunan 188-198, 

angka iod 35-40.  Lemak kakao larut sempurna dalam alkohol murni panas dan 

sangat mudah larut dalam kloroform, benzene, dan petroleum eter (Mulato, 2002 

dalam Nur, 2012). 

 

Lemak kakao berwarna putih kekuningan, berbentuk padat, dan menunjukkan 

retakan nyata pada suhu dibawah 20
0
C.  Titik leleh yang sangat tajam adalah pada 
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suhu 35
0
C dengan peleburan atau pelunakan pada suhu sekitar 30

0
C-32

0
C.  Lemak 

kakao terdiri atas sejumlah gliserida dari asam-asam lemak lemak stearat, palmitat 

dan oleat serta sedikit linoleat.  Lemak kakao mempunyai sifat penting, yaitu 

volumenya berkurang pada saat pemadatan yang memungkinkan pencetakan blok-

blok coklat menjadi lebih mudah.  Berkurangnya volume tergantung seeding yang 

tepat pada lemak cair atau tempering coklat.  Pemadatan lemak kakao untuk 

mencapai volume yang diinginkan dan mendapatkan kristal padat lembut yang 

stabil tanpa perubahan warna, tergantung pada produksi bentuk polimorfik lemak 

yang mantap selama pendinginan dan pencetakan.  Bentuk polimorfik yang 

menghasilkan kristal lemak kakao yang paling stabil adalah bentuk β yang 

mempunyai titik leleh sekitar 34
0
C-35

0
C (Haryadi dan Supriyanto, 2001).   

 

Lemak kakao yang digunakan dalam pembuatan permen cokelat harus memiliki 

ciri-ciri yakni akan mencair pada suhu 32
o
C-35

o
C, mempunyai tekstur yang keras 

dan sedikit rapuh, serta warnanya tidak buram dan tetap cerah jika dicampur pada 

bahan lain serta memadat pada suhu kamar.  Retensi waktu untuk penyimpanan 

juga harus disesuaikan dengan kondisi cokelat, karena jika tidak maka dapat 

menyebabkan cokelat akan melekat pada cetakan, menghasilkan warna yang 

buram serta menimbulkan blooming di permukaan cokelat.  Dimana fungsi dari 

lemak kakao pada pembuatan cokelat yakni untuk memadatkan (Ketaren, 1986).  

Struktur lemak adalah sebagai berikut : 
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Gambar 2. Struktur Trigliserida (Lemak) 

Sumber : Nur (2012) 

 

Penggunaan lemak umumnya dikombinasikan dengan penggunaan emulsifier 

seperti soya lesitin atau glyceril monostearate, yang berguna menjaga tingkat 

stabilitas yaitu dengan menjaga distribusi lemak yang merata yang terkandung di 

dalam adonan.  Dengan adanya kandungan lemak yang tinggi akan cukup riskan 

terhadap mutu permen cokelat, dimana jika tidak terikat dengan baik lemak akan 

mudah keluar dari adonan dan permukaan permen, yang dapat mendorong 

terjadinya oksidasi dan akan menjadi tengik.  Lemak yang digunakan juga harus 

tahan terhadap oksidasi.  Semakin tinggi derajat ketidakjenuhan lemak, maka akan 

semakin mudah terjadi reaksi oksidasi (Faridah, 2008 dalam Nur, 2012). 

 

Menurut Fennema (1976) dalam Prawoto dan Sulistyowati (2001) lemak kakao 

tersusun atas senyawa gliserol dan tiga asam lemak dalam bentuk trigliserida, 

dimana hampir 70% dari gliserida mengandung senyawa tidak jenuh tunggal yaitu 

oleodipalmitin (POP), oleodistearin (SOS), dan oleopalmistearin (POS).  Lemak 

kakao mengandung juga di-unsaturated trigliserida dalam jumlah yang sangat 

terbatas.  Trigliserida adalah ester dari gliserol dengan asam-asam lemak rantai 

panjang, mempunyai sifat tidak berwarna, tidak berbau (odorless) dan tidak ada 

rasanya (tasteless).  Sebagian trigliserida disusun oleh dua atau tiga asam lemak 
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yang berbeda.  Hidrolisis trigliserida menghasilkan 3 molekul asam lemak dan 1 

molekul gliserol. Komposisi gliserida lemak kakao dapat dilihat pada Tabel 3.  

 

Tabel 3. Komposisi Gliserida Lemak Kakao Murni 

 

Nama Gliserida Persentase  

Oleopalmitin 3.7 

Oleopalmitostearin 57.6 

Oleodistearin  22.0 

Palmitodioleio 7.4 

Stearodiolein 5.8 

Triolein 1.1 

Gliserida jenuh 2.6 

 

Sumber : Fennema (1976) dalam Prawoto dan Sulistyowati (2001). 

 

 

Titik leleh dan tingkat kekerasan pada produk kakao erat kaitannya dengan 

komponen penyusun asam lemaknya.  Sehingga bagi produk-produk makanan 

cokelat, titik leleh lemaknya yang baik adalah mendekati suhu badan manusia dan 

memiliki tingkat kekerasan minimum pada suhu kamar.  Kakao adalah hasil 

pertanian yang kaya akan lemak.  Walaupun kandungan lemak yang relatif tinggi 

pada kakao, namun lemaknya tidak mudah tengik karena kakao mengandung 

polifenol 6% sebagai antioksidan pencegah ketengikan (Prawoto dan Sulistyowati, 

2001).  Komposisi kimia lemak kakao dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Cokelat memiliki cita rasa yang khas, teksturnya berbentuk padat pada suhu 

kamar, cepat meleleh di mulut, menjadi cair dan terasa lembut di lidah. 

Karakteristik produk cokelat ini dipengaruhi oleh karakteristik kristal lemak 

cokelat yang terbentuk (Susanto, 1994).  Karakteristik sensori lemak cokelat dapat 

dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 4. Komposisi Kimia Lemak Kakao per 100 gram 

 

Komponen Kadar 

Trisaturated (3 asam lemak jenuh) 

Triunsaturated (3 asam lemak tidak jenuh) 

Diunsaturated (2 asam lemak tidak jenuh: 

- Stearo-diolein 

- Palmito-diolein 

Monounsaturated ( 1 asam lemak tidak jenuh): 

- Oleo-distearin 

- Oleo-palmitostearin 

- Oleo-dipalmitin 

2,5 – 3,0 

1,0 

 

6 – 12 

7 – 8 

 

18 – 22 

52 – 57 

4 – 6 

 

Sumber : Rohan (1963) dalam Prawoto dan Sulistyowati (2001). 

 

 

Tabel 5. Karakteristik Sensori Lemak Kakao 

 

Kristal Suhu Leleh Efek Rasa 

I 17
0
C (63

0
 F) Lunak, mudah hancur, terlalu mudah melumer 

II 21
0
C (70

0
 F) Lunak, mudah hancur, terlalu mudah melumer 

III 26
0
C (78

0 
F) Padat, patah kurang sempurna, terlalu mudah lumer 

IV 28
0
C (82

0 
F) Padat, patah kurang sempurna, terlalu mudah lumer 

V 34
0
C (94

0 
F) 

Mengkilap, padat, renyah, leleh pada suhu tubuh 

(37
0
C) 

VI 36
0
C (97

0
 F) Keras, sulit menjadi cair 

 

Sumber : Susanto (1994). 

 

 

Metode ekstraksi lemak dengan pelarut memiliki kelemahan yaitu terlarutnya 

sebagian komponen yang tidak diinginkan dari lemak kakao, seperti phospolipida.  

Selain itu diperlukan proses pemisahan kembali antara lemak dan pelarut.  

Pemisahan ini kadang kala tidak bisa murni dan dapat mengurangi aroma coklat 

yang khas.  Selain itu, proses pemurnian lemak ini juga membutuhkan biaya yang 

tinggi.  Oleh karena itu, teknik pengepresan mekanis tetap menjadi pilihan.  

Penggunaan teknik pengepresan dipandang juga jauh lebih praktis dan murah 

terutama untuk pemakaian oleh industri kecil dan menengah.  Berdasarkan 

kebutuhan kandungan lemak pada bubuk kakao yang berkisar 10%-22% 
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(bergantung pada jenis bubuk kakao yang diinginkan), maka recovery lemak 

menjadi lemak kakao seharusnya mencapai 78%-90% (Mulato, 2002 dalam Nur, 

2012). 

 

Lemak kakao yang akan digunakan pada berbagai produk olahan kakao harus 

memenuhi standar yang telah ditetapkan. Standar SNI lemak kakao disajikan pada 

Tabel 6.  Pengujian kimiawi lemak dipakai untuk mencirikan asal lemak dan 

komponen-komponen pendukungnya.  Beberapa tolak ukur yang perlu diuji 

adalah bilangan penyabunan (saponification value), bilangan iod (iod value), 

Bilangan asam (acid value), bilangan Reichert Meissle (Reichert Meissle value), 

dan bilangan polenske (polenske value).  Nilai beberapa tolak ukur pengujian 

kimiawi lemak kakao tersebut dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 6. Syarat Mutu Lemak Kakao (SNI.01-3748-1995). 

 

 

Sumber : (SNI.01-3748-1995). 
 

No. 

Test 
Kriteria Satuan Persyaratan 

A 
Keadaan (Bau, Rasa dan 

Warna 
- 

normal, khas lemak 

kakao 

B Indeks Bias Nd4O - 1.456 – 1.459 

C 
Titik Leleh Awal 0 C, Akhir 

0 C 
C 

awal = 30 – 34; 

akhir = 31 – 35  

D 
Asam Lemak Bebas (Sebagai    

Asam Oleat) 
% maks 1.75 

E Bilangan Penyabunan Mg KOH/g lemak 181 – 198  

F Bilangan Iod (Wijs) g/100 g 33 – 42  

G Bahan Tak Tersabunkan % maks 0.35 

H Cemaran Logam (Pb, Cu, Fe) - 
maks 0.5, maks 0.4, 

maks 2.0  

I Arsen - maks 0.5 

J Kandungan Timbal (Pb) mg/kg maks 0.5 

K Kandungan Tembaga (Cu) mg/kg maks 0.4 

L Kandungan Besi mg/kg maks 2.0 

M Kandungan Arsen (As) mg/kg maks 0.5 
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Tabel 7. Beberapa Sifat Kimia Lemak Kakao Murni 

 

Karakteristik  Nilai 

Bilangan asam 1-4 

Bilangan penyabunan 190-198 

Bilangan iod 33-34 

Bilangan Reichert Meissle 1 

Bilangan polenske 0.2-0.5 

 

Sumber : Ketaren (1986) 
 

2.3. Ekstraksi Non Alkalized Cocoa Powder 

 

 

Coklat bubuk atau cocoa powder terbuat dari bungkil/ampas biji coklat yang telah 

dipisahkan lemak coklatnya.  Bungkil ini dikeringkan dan digiling halus sehingga 

terbentuk tepung coklat.  Terdapat 2 jenis coklat bubuk, yaitu melalui proses 

natural (non alkalized cocoa powder) dan yang kedua melalui proses dutch 

(alkalized cocoa powder).  Natural cocoa powder memiliki warna lebih terang, 

sedangkan Dutch cocoa powder memiliki warna lebih gelap.  Kebanyakan coklat 

bubuk yang dijual dipasaran adalah jenis natural cocoa powder.  Coklat bubuk 

natural dibuat dari bubur coklat atau balok coklat pahit, dengan menghilangkan 

sebagian besar lemaknya hingga tinggal 18%-23%.  Coklat jenis ini berbentuk 

tepung, mengandung sedikit lemak, dan rasanya pahit (Vogt et al., 1994). 

 

Bahan baku cokelat bubuk biasanya memiliki kadar lemak yang tinggi, dengan 

kadar lemak antara 10%-12% dan ukuran partikel antara 15-30 um.  Bahan baku 

yang dicampur dengan alkohol, yaitu etanol.  Temperatur yang digunakan antara 

60
 o
C -80

o
C, namun pada umumnya temperatur yang digunakan 70

 o
C.   

Pencampuran dilakukan selama 30 menit,  pada temperatur optimal menghasilkan 

hasil yang terbaik.  Kemudian, fase alkohol akan dipisahkan ke dalam sebuah 
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wadah (decanter).  Ektraksi yang optimal dapat ditingkatkan jika residu dari 

ekstraksi alkohol ditambahkan dengan alkohol pada ektraksi kedua.  Sisa hasil 

diperoleh dari sisa alkohol yang tidak terpakai akibat dikeringkan, apabila perlu 

digunakan vacum.  Alkohol hasil ekstraksi pada proses selanjutnya dibutuhkan 

untuk mengekstrak kembali alkohol, theobromine, dan lemak kakao.  Alkohol 

dapat diperoleh dengan distilasi untuk kemudian digunakan pada ekstraksi 

selanjutnya.  Pemisahan theobromine dan lemak kakao dilakukan dengan 

menurunkan suhu.  Suhu yang digunakan antara 5
o
C-20

o
C.  Sementara alkohol 

hasil akhir yang tidak terpakai ini dikeringkan, selanjutnya ditambahkan pada 

perlakuan enzim (Vogt et al., 1994). 

Penurunan komponen theobromine pada kakao bubuk juga berpengaruh selama 

proses pemisahan lemak terhadap rasa terakhir produk.  Hal ini disebabkan oleh 

karakteristik rasa dan efek stimulant dari theobromine. Theobromine merupakan 

zat yang diinginkan dalam produk olahan kakao.  Pada konsentrasi tinggi, rasa 

pahitnya muncul dan mempengaruhi respon terhadap produk secara negatif.  Pada 

keadaan ini disebabkan oleh konsentrasi ekstraksi menggunakan air pada kakao 

bubuk yang tidak dipisahkan lemaknya.  Theobromine dapat terlarut dalam air 

melalui ekstraksi.  Ketika ekstrak pekat, komposisi theobromine meningkat 

dibandingkan komponen lainnya dalam kakao (Vogt et al.,1994). 
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Gambar 3. Diagram Alir Ekstraksi Lemak Kakao 
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Sumber : Vogt et al. (1994) 

 

2.4. Produk Hilir Lemak Kakao Murni 

 

 

Biji kakao merupakan produk hulu yang dihasilkan oleh perkebunan kakao di 

Indonesia.  Sementara itu, liquor, mentega, butter, serta bubuk kakao merupakan 

produk antara atau setengah jadi yang digunakan sebagai bahan baku oleh industri 

hilir seperti cokelat makanan, permen yang mengandung cokelat, susu cokelat, 

dan sebagainya.  Cocoa butter yang berharga paling mahal merupakan lemak 

cokelat hasil ekstraksi cocoa liquor dari pembentukan bubuk cokelat. Cocoa 

butter sering kali digunakan sebagai campuran pembuatan permen cokelat dan 

bahan baku kosmetik seperti lipstik dan pelembab (Wahyudi et al., 2008). 

 

Minyak atau lemak kakao juga umum dimanfaatkan dalam pembuatan sabun. 

Lemak kakao memiliki aroma khas coklat.  Walaupun harganya cukup mahal, 

lemak kakao disukai karena memiliki manfaat yang bagus sebagai pelembab dan 

pelembut kulit, serta mengandung vitamin E, tokoferol, dan polifenol sebagai 

antioksidan.  Lemak kakao juga dapat membantu mengeraskan sabun dan 

menunda proses ketengikan (Wahyudi et al., 2008). 

 
 


