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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kakao (Theobroma cacao Linn) atau lazim pula disebut tanaman cokelat, 

merupakan komoditas perkebunan yang terus dipacu perkembangannya, terutama 

untuk meningkatkan ekspor non migas. Selain itu juga kakao juga digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan beberapa industri dalam negeri, seperti industri 

makanan dan minuman, farmasi dan kosmetika. Dewasa ini, perusahaan 

perkebunan kakao berkembang cukup pesat, baik dalam bentuk pengembangan 

luas areal tanaman maupun peningkatan produksi biji kakao kering. Sampai 

dengan  tahun 2015 luas areal perkebunan kakao Indonesia telah mencapai 

1.704.982 ha, dengan produksi mencapai 701.229 ton  biji kakao kering (Ditjen 

Perkebunan, 2015).  

Pengolahan kakao pada esensinya adalah usaha untuk memproses buah kakao 

menjadi biji kakao kering yang memenuhi standar mutu dan dapat memunculkan 

karakteristik khas kakao, terutama cita rasa. Tahapan pengolahan yang dianggap 

paling dominan mempengaruhi mutu hasil biji kakao kering adalah fermentasi 

(Alamsyah, 1991). Pengolahan hasil kakao, sebagai salah satu sub-sistem 

agribisnis, perlu diarahkan secara kolektif. Fermentasi biji kakao bertujuan untuk 

menghancurkan pulpa dan mengusahakan kondisi untuk terjadinya reaksi 

biokimia dalam keping biji, yang berperan bagi pembentukan prekursor cita rasa 

dan warna coklat. Pulpa yang telah hancur akan mudah lepas dari biji, membentuk 

cairan pulpa (watery sweatings) yang menetes keluar tumpukan biji dan biji kakao 

menjadi bersih dan cepat kering (Haryadi dan Supriyanto, 1991).  
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Cairan pulpa yang diperoleh melalui proses fermentasi tersebut mengandung 

asam asetat atau asam cuka, asam laktat, dan alkohol. Asam-asam organik yang 

terbentuk  tersebut diperoleh dari hasil fermentasi gula yang terkandung dalam 

pulpa biji kakao. Pulpa biji kakao merupakan selaput berlendir berwarna putih 

yang membungkus biji kakao, terdapat sekitar 25-30% dari berat biji, diantaranya 

mengandung gula dengan kadar yang relatif tinggi sekitar 10-13% (Lopez, 1986). 

Cairan pulpa yang dihasilkan selama proses fermentasi adalah 15-20% dari berat 

biji kakao yang difermentasi (Ganda-Putra dkk., 2008).  

Kandungan asam asetat dalam cairan pulpa setelah fermentasi adalah 1,6 % 

(Case, 2004). Potensi cairan pulpa yang cukup besar tersebut, selama ini tidak 

diolah dan  hanya dibuang begitu saja ditempat pengolahan dan bisa menimbulkan 

dampak yang buruk bagi lingkungan. Padahal di dalam cairan pulpa tersebut 

terdapat kandungan asam asetat yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi bila 

diolah dengan baik. Limbah cairan pulpa hasil fermentasi tersebut dapat di 

distilasi untuk memproduksi cuka fermentasi, namun asam asetatnya masih 

rendah yaitu sebesar 0,49 % (Wiji, 2015). 

Pembuatan cuka fermentasi adalah melalui proses fermentasi 2 tahap, yaitu 

fermentasi alkohol dan fermentasi asam asetat. Fermentasi alkohol melibatkan 

aktivitas Saccharomyces cerevisiae yang mengubah gula-gula sederhana menjadi 

alkohol. Pada tahap ini terjadi pemecahan disakarida (sukrosa) melalui proses 

hidrolisis menjadi monosakarida (glukosa dan fruktosa). Fermentasi asam asetat 

melibatkan aktivitas bakteri Acetobacter aceti yang mengubah alkohol dengan 

kadar tertentu menjadi sejumlah asam asetat secara aerob (Anon, 2009). Alkohol 

kemudian dioksidasi oleh oksigen menghasilkan asetaldehid dan air. Asetaldehid 
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kemudian mengalami oksidasi lebih lanjut dan menjadi asam asetat dengan 

bantuan Acetobacter aceti.  Lama fermentasi berpengaruh terhadap karakteristik 

cuka fermentasi, karena semakin lama fermentasi kadar alkohol akan meningkat. 

Namun bila fermentasi terlalu lama nutrisi dalam substrat akan habis dan khamir 

Saccharomyces cerevisiae tidak lagi dapat memfermentasi bahan. Semakin lama 

fermentasi jumlah mikroba yang memecah glukosa semakin menurun, dan akan 

menuju ke fase kematian karena alkohol yang dihasilkan semakin banyak dan 

nutrien yang ada sebagai makanan mikroba semakin menurun (Kunaepah, 2008).  

Menurut Aridona (2015), terjadinya peningkatan kadar asam asetat selama 

proses fermentasi sampai hari ke-6 (2,30%) yang tidak berbeda dengan kadar 

asam asetat hari ke 7, 8, 9, dan 10 pada cairan pulpa kakao. Menurut Zubaidah 

(2010), perlakuan dari kombinasi penambahan inokulum Saccharomyces 

cerevisiae dan inokulum Acetobacter aceti sebesar 15% dengan lama fermentasi 

alkohol selama 10 hari dan lama fermentasi asam asetat selama 16 hari mampu 

menghasilkan cuka salak dengan kadar total asam sebesar 5,54% pada kondisi 

fermentasi alkohol secara anaerob. Proses pemanfaatan pulpa kakao belum 

banyak diketahui oleh masyarakat secara umum, sehingga sering terjadi 

permasalahan limbah pada saat proses pengolahan awal kakao. Penambahan 

inokulum Saccharomyces cerevisiae dan Acetobacter aceti dengan lama 

fermentasi 25 hari belum pernah dilakukan pada pembuatan cuka fermentasi dari  

kakao. 

Atas dasar hal-hal tersebut dilakukan penelitian untuk mengetahui 

pengaruh penambahan inokulum dan lama fermentasi yang tepat untuk 

menghasilkan karakteristik cuka fermentasi dari cairan pulpa hasil samping 
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fermentasi biji kakao, serta untuk menghasilkan produk cuka fermentasi yang 

terbaik yang tentunya akan sangat bermanfaat dan mempunyai nilai tambah bagi 

komoditas perkebunan kakao. 

 
1.2. Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pengaruh penambahan inokulum Saccharomyces 

cerevisiae dan lama fermentasi terhadap karakteristik cuka fermentasi 

dari cairan pulpa hasil samping fermentasi biji kakao (Theobrama cacao 

L.) 

2. Berapakah penambahan inokulum Saccharomyces cerevisiae dan lama 

fermentasi yang tepat untuk menghasilkan karakteristik cuka fermentasi 

dari cairan pulpa hasil samping fermentasi biji kakao ? 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan inokulum dan lama fermentasi 

terhadap karakteristik cuka fermentasi dari cairan pulpa  hasil samping 

fermentasi biji kakao. 

2. Untuk menentukan penambahan inokulum Saccharomyces cerevisiae dan 

lama fermentasi yang tepat untuk menghasilkan karakteristik cuka 

fermentasi dari cairan pulpa hasil samping fermentasi biji kakao terbaik.  

 
1.4.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah hasil 

perkebunan buah kakao dan dapat memberi kontribusi dalam penyediaan bahan 

baku cuka fermentasi, serta dapat memberdayakan industri pengolahan kakao 
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yang ada di Indonesia agar dapat memanfaatkan sebaik-baiknya hasil samping 

dari proses pengolahan kakao untuk meningkatkan program ketahahan pangan. 


