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Abstrak

Indonesia merupakan negara pemasok kakao terbesar ke-3 di dunia dengan persentasi 13,6% setelah Pantai
Gading (38,3%) dan Ghana (17,6%). Namun, produk kakao Indonesia yang diekspor dalam bentuk biji kakao
(cocoa beans) memiliki kualitas yang masih rendah karen a pengolahannya masih tradisional, sehingga harganya
pun dikenai potongan sebesar 10-15% dari harga biji kakao di dunia. Kakao adalah salah satu produk unggulan
pertanian Indonesia yang masuk ke dalam program jangka panjang pemerintah dalam usaha hilirisasi industri
pertanian guna meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Sayangnya di Indonesia, hingga saat ini, teknologi
pengolahan kakao menjadi produk hilirnya seperti, cocoa liquor, cocoa butter, dan cocoa powder masih sangat
minim. Review teknologi pengolahan kakao mengulas berbagai aspek pengolahan kakao. Dimulai dari
pengolahan hulu, yaitu teknik pengolahan untuk mendapatkan kualitas biji yang baik hingga tahapan proses hilir
yang meliputi, cleaning, roasting, winnowing dan breaking, alkalisation, drying, grinding, crushing dan
pulverising. Berbagai infonnasi yang dipaparkan dalatn artikel ini diharapkan dapat membantu perkembangan
teknologi pengolahan kakoa hingga menjadi produk hilirnya.

Kata kunci: Cocoa processing plant, Cocoa beans, Cocoa liquor, Cocoabutter, Cocoa powder.

1. Pendahuluan
. Kakao merupakan salah satu produk unggulan pertanian Indonesia setelah sawit dan karet dengan

produksi 13,7% dari total produksi kakao dunia. Produksi kakao Indonesia mengalami peningkatan
sejak tahun 1980 dan Indonesia diprediksi pada tahun 2025 dapat menjadi produsen utama kakao
dunia, karena pada tahun tersebut total areal perkebunan kakao Indonesia diperkirakan mencapai 1,35
juta ha dengan produksi 1,3 juta ton/tahun biji kakao [Departemen Pertanian, 2005]. Namun pada
tahun 2011 pemerintah menetapkan kebijakan, yaitu menaikkan tarifpajak eksport biji kakao. Selain
itu mutu biji kakao di Indonesia masih berada pada level 3 dan 4 karena sebagian besar pengolahan
kakao menjadi biji kakao tidak. melalui tahap fennentasi. Padahal tahap fermentasi merupakan tahap
yang penting dalam membentuk cita rasa biji kakao. Sehingga harga biji kakao Indonesia dikenai
potongan sebesar 10-15% di pasar internasional, terutama di Amerika Serikat [Departemen Pertanian,
2005]. Menanggapi pennasalahan kenaikan tarif pajak eksport serta masih rendahnya mutu biji kakao,
pemerintah harus segera melakukan program hilirisasi industri kakao dan berupaya 'melakukan
pembenahan teknologi dalam pengolahan biji kakao. I •.

Sebagian besar biji kakao Indonesia diperoleh dari basil pengolahan rakyat yang tidak berorientasi
pada mutu. Rendahnya kualitas biji yang diolah oleh petani kakao disebabkan oleh minimnya sarana
pengolahan, pengawasan mutu yang masih rendah serta penerapan teknologi yang masih tradisional.
Dalam setiap tahapan proses terjadi pembentukan citarasa khas kakao dan pengurangan cita rasa yang
tidak dikehendaki, seperti rasa pahit dan sepat. Mutu biji dan produk kakao ditentukan oleh perlakuan
pada setiap tahapan prosesnya, seperti tempat dan kondisi operasi selama pengolahan. Dengan
demikian pengetahuan tentang teknologi pengolahan kakao sangat dibutuhkan untuk. menghasilkan
biji dan produk kakao yang berkualitas.

Review teknologi pengolahan kakao mengulas berbagai aspek pengolahan kakao, mulai dari
proses pasca panen untuk mendapatkan biji kakao hingga proses pengolahan biji untuk mendapatkan
produk utama kakao, yaitu cocoa liquor, cocoa butter, dan cocoa powder. Sehingga nantinya
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diharapkan artikel ini dapat membantu perkembangan teknologi pengolahan kakao hingga menjadi
produk hilirnya,

2. Proses Produksi Pasea Panen
Setelah buah kakao dipanen dan biji dipisahkan, selanjutnya dilakukan tahapan proses untuk

mendapatkan biji kakao yang siap dijual, tahapan ini disebut sebagai tahap pasca panen. Tahapan ini
sangat sederhana sehingga bisa dilakukan oleh petani kakao di sekitar areal perkebunan. Meskipun
sederhana, pada tahap pasca panen terutama fermentasi dan pengeringan merupakan tahap yang
penting dalam membentuk cita rasa kakao. Tahap pasca panen terdiri atas:

1. Pemeraman buah '.1

2. Fennentasi
3. Perendaman dan Pencucian
4. Pengeringan
5. Sortasi biji
6. Pengemasan dan Penyimpanan Biji

Pemeraman Buah
Pemeraman buah bertujuan untuk menyeragamkan kematangan buah, selain itu untuk

memudahkan pengeluaran biji dari buah kakao. Buah kakao dikumpulkan di dalam keranjang yang
terbuat dari rotan atau sejenisnya dan diberi penutup. Penyimpanan buah dilakukan di tempat yang
teduh selama 5-7 hari. Setelah pemeraman selesai, biji kakao dikeluarkan dari buah kakao dan
selanjutnya dilakukan proses fermentasi.

Fermentasi dan Pengeringan .
Proses fennentasi dan, pengeringan bertujuan untuk meningkatkan citarasa biji kakao. Polyphenol

dan alkaloid berpengaruh terhadap rasa dari kakao. Keberagaman dan ukuran tumpukan biji kakao
yang berbeda menyebabkan temperatur dan konsentrasi metabolit mikroba menjadi berbeda. Pada
proses fennentasi, kandungan epicatechin dan theobromine berkurang akibat adanya difusi keluar dari
kotiledon biji dan oksidasi serta kondensasi dari polifenol. Jwnlah epicatechin dan theobromine yang
tertinggal di biji sangat berpengaruh terhadap rasa dari kakao. Perbedaan dalam aktivitas mikroba
pada fermentasi berpengaruh pada rasa dari biji kakao dan produk cokelat yang dihasilkan. Oleh
karena itu, pengendalian terhadap kondisi fennentasi dapat harus dilakukan [Camu, 2008; Payne et
aI.,2010].

Proses fermentasi biji kakao secara konvensional atau fermentasi spontan pada umumnya
membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Fermentasi bertujuan untuk melepaskan pulp (cairan berupa lendir
yang terdapat pada permukaan kulit biji kakao), menghentikan pertumbuhan kecambah pada biji, serta
membentuk warna dan cita rasa zkhas, Tujuan lain dari fermentasi biji kakao adalah untuk
menghasilkan biji yang tahan terhadap hama dan jamur selama penyimpanan. Fermentasi dapat
dilakukan di dalam kotak yang terbuat dari kayu berukuran 60 x 40 em yang dapat menampung
sekitar 100 kg biji kakao basah. SeJanjutnya kotak ditutup dengan karung goni/daun pisang selama
36-48 jam. Sebagian besar pulp yang menempel pada biji kakao akan terkonversi menjadi alkohol,
asam asetat dan asam laktat. Pada hari ke 3 dilakukan aerasi dengan pengadukan agar fermentasi biji
merata. Aerasi dilakukan setiap 48 jam sekali, kemudian biji kakao dikeluarkan dari kotak fermentasi
setelah 8-10 hari [Afoakwa, 2010]. .

Fermentasi biji kakao juga dapat dilakukan dengan penambahan mikroorganisme seperti bakteri
asam laktat dan bakteri asam asetat. Cara lain untuk meningkatkan kualitas biji kakao dan proses
fermentasi yaitu dengan membuang sebagian pulp yang melekat pada biji sebelum difermentasi. Pulp
yang terlalu banyak dapat menghasilkan rasa asam serta tekstur yang jurang bagus untuk biji kakao
[Bernaert at al.• 2011]

Perendaman, Pencucian, dan Pengeringan
Biji yang telah difermentasi selanjutnya direndam di dalam air selama 3 jam, kemudian dicuei

untuk menghilangkan pulp sisa. Perendaman dan pencucian bertujuan untuk menghentikan proses
fermentasi dan memperbaiki penampakan biji serta menghilangkan rasa asam pada biji kakao.

Setelah proses perendaman dan pencueian selesai, selanjutnya dilakukan tahap pengeringan.
Pengeringan biji kakao bertujuan untuk mengurangi kadar air hingga 7-8% agar biji kakao dapat
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disimpan daIam waktu lama dan tidak ditumbuhi jamur [Afoakwa, 2010J. Pengeringan dapat
dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu dengan menebar biji diatas tanah yang telah diberi alas
terpaI. Biji ditebar dengan ketebalan sekitar 100 mm dan sesekali dibalik untuk mendapatkan panas
yang merata selama 2-3 hari [Beckett, 2009].

Sortasi; Pengemasan dan Penyimpanan Biji
Biji kakao yang telah kering laIu dibersihkan dari pengotor dan disortasi untuk memisahkan biji

berdasarkan kualitasnya. Secara umum biji dikelompokkan berdasarkanjumlah biji per 100 gram. Biji
kakao yang telah disortasi kemudian dikemas dalam karung dengan kapasitas 60 kg dan kemudian
disimpan di tempat bersih dan kering namun memiliki sirkulasi udara yang memadai [Departemen
Pertanian, 2005J.

3. Pengolahan Biji Kakao
Produk utama dari pengolahan kakao, yaitu cairan coklat (cocoa mass atau cocoa liquor), lemak

kakao (cocoa butter) dan bubuk kakao (cocoa powder). Cairan coklat yang berupa cairan dan licin
dihasilkan dari penggilingan inti biji kakao. Lemak kakao adalah minyak yang terdapat daIam biji
kakao, umumnya berkisar 50-60%. Sedangkan, bubuk kakao didapat dengan memisahkan minyak
atau lemak kakao dari cairan coklat selanjutnya dilakukan proses grinding hingga didapat bubuk
coklat. Terdapat dua proses yang biasa digunakan pada pengolahan biji kakao menjadi produk, yaitu
proses konvensional dan solvent process. Adapun karakteristik produk kakao dapat dilihat pada
Tabell.

Tabell: Karakteristik produk olahan kakao

Produk Cocoa Liquor Cocoa Butter High-Fat Cocoa Alkalized Cocoa
Powder Powder

Lemak Total (%) 50,5 - "_ " 22-24 10-12

Kehalusan (%) 98,5 - 98,5 98,5
Kadar Air (%) < 1,5 0,2 5 5
pH 5,0 - 5,9 5,0 - 6,0 6,8 - 7,3

Warna dan Rasa bebas bau dan Bersih, kuning pucat standar, bebas Setengah coklat
rasa lain dan bebas bau lain bau dan rasa lain dan aaak merah

Abu(%) 5 - -
Cangkang (%) < 1,75 - < 1,75 < 1,75
AsamLemak 1,75Bebas(%) - - -
Nilai Asam (0.4) - 3,5 - -

[Uruted Cocoa Processor, 2011]

~ ..
3.1. Proses Konvensional

Proses konvensional terdiri dari beberapa proses, yaitu pembersihan biji, breaking dan
winnowing, sterilisasi, alkalization, drying dan roasting, grinding, pressing, crushing, pulverizing dan
stabilizing. Proses ektraksi lemak kakao pada proses konvensional dilakukan secara mekanis sehingga
kadar lemak bubuk coklat masih berkisar 10-20%. Blok diagram proses konvensionaI dapat dilihat
pada Gambar 1. "
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Gambar 1: Diagram alir pengolahan biji kakao dengan proses konvensional

Pembersihan, Breaking dan Winnowing
Biji kakao yang akan diolah terIebih dahulu dibersihkan dari benda asing yang dapat mengurangi

kualitas produk. Pengotor tersebut dapa~i, potongan kayu dan tanah, sebagai cleaning
agent yang digunakan berupa udara pada I~guangan. Biji kakao yang telah bersih kemudian
dipisahkan dan cangkangnya pada tahap breaking dan winnowing. Cangkang dan sebagian kernel
(nibs) yang telah terpisah dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk perkebunan kakao. Kernel
kakao yang telah bersih selanjutoya diseragamkan ukurannya untuk memudahkan proses sterilisasi
dan proses alkilasi. Stabilizing
Sterilisasi

Sterilisasi dapat dilakukan secara batch maupun continuous dengan proses pamanasan. Proses
sterilisasi terkadang dilakukan sebelum pemisahan biji dengan cangkang, fujuannya agar mudah
dalam pemecahan cangkang dari biji kakao. Tahapan selanjutnya yaitu sterilisasi inti kakao. Pada
tahapan ini digunakan temperatur tinggi yaitu sekitar 150 DC untuk menghentikan kegiatao
mikroorganisme yang terdapat pada inti kakao [Alshekhli, 2011]. Dibeberapa pabrik, st~~ PwWder
dilakukan sebelum maupun sesudah proses roasting bergantung pada aspek perancangan proses. .

Aikalisation
Teknik alkalisasi atau yang lebih dikenal dengan proses Dutch pertama kali diperkenalkan pada

tahun 1928. Alkalisasi dilakukan menggunakan larutan potassium karbonat atau sodium karbonat.
Larutao alkali digunakan untuk meningkatkan pH inti kakao dari 5,4 hingga pH netral. Selain itu,
penggunaan larutao alkali juga dapat merubah warna dan rasa dari bubuk coklat dan cairan coklat.
Selama proses berlangsung, larutao alkali disemprotkan ke dalam tangki berisi inti, kakao dan
kemudian secara perJahan diuapkan pada temperatur 120 DChingga kadar air 16% [Alshekhli, 2011].

Drying dan Roasting
Kadar air pada inti kakao dikurangi hingga 5% dengan menggunakan dryer [Alshekhli, 2011].

Biji kakao dipanggang untuk membangkitkan cita rasa khas coklat yang telah terbentuk selama proses
fennentasi dan pengeringan biji. Selama proses roasting, terjadi beberapa perubahan pada sifat fisik
dan kimia biji, yaitu mengurangi cangkang yang masih terbawa, menghilangkan kadar air biji hingga
2%, serta menghilangkan zat-zat yang menimbulkan rasa asam. Temperatur pemanggangan bervariasi
antara 90-170 DCtergantung pada metoda pemanggangan yang dipakai [Afoakwa, 2010]. Terdapat
tiga metoda yang umum digunakan dalam industri kakao, yaitu whole bean roasting, nibs roasting
dan liquor roasting.

Whole bean roasting merupakan metoda pemanggangan tradisional yang umum digunakan untuk
memproduksi cairan coklat. Pada proses ini, biji dipanggang sebelum dipisahkan dari cangkangnya
dan panas yang dihasilkan pada proses ini membantu pelepasan cangkang dari kernel. Nibs roasting
dilakukan setelah pemisahan inti kakao dari cangkang, Proses nibs roasting memungkin penggunaan
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larutan alkali pada nib untuk meningkatkan rasa produk kakao. Sedangkan pada proses liquor
roasting, pemanasan pada tahap sterilisasi dilakukan sebelum pemecahan 'cangkang dan nib
dihancurkan sebelum dipanggang. Beberapa kekurangan dari proses nib roasting dan liqour roasting
yaitu cangkang harus dipisahkan sebelum dipanggang, cangkang tidak terpisah dengan baik pada
proses ini terutama untuk beberapa jenis kakao.

Grinding
Proses grinding berfungsi untuk merubah inti kakao menjadi cairan coklat atau disebut juga cocoa

mass. Tujuan utama dari proses ini yaitu membentuk cairan coklat berviskositas rendah sehingga pada
proses selanjutnya akan didapatkan bubuk coklat yang halus dan memiliki rasa coklat yang khas.
Viskositas liqour dipengaruhi oleh kondisi roasting dan kadar air inti kakao. Terdapat beberapa tipe
grinding yang digunakan untuk memperkecil ukuran inti menjadi liqour, seperti stone mills, disc
mills, hammer mills dan ball mills. Pemilihan tipe grinding bergantung pada karakteristik inti kakao
yang diolah dan kualitas produk yang diinginkan. Inti kakao memiliki kadar lemak sebesar 55% yang
sebagian besar terdapat pada sel biji kakao. Cairan coklat berwujud padatan pada temperatur ruangan,
kemudian dipanaskan hingga titik caimya untuk membentuk cairan viskos.

Proses grinding berlangsung dalam beberapa tahapan proses dan membutuhkan panas untuk
mencairkan lemak coklat hingga membentuk cairan coklat. Cairan coklat disimpan di tangki
penyimpanan pada temperatur 90-100 °C untuk mencegah pertumbuhan mikroba. Kadar air
maksimum pada cairan coklat, yaitu 2,5% dan pH 5,2-6, kadar cangkang terikut maksimal 1,75%
[Purtle et al., 2006]. Kadar cangkang terikut pada produk coklat yang melebihi batas maksimum dapat
menimbulkan. resiko karsinogenik. Pada beberapa pabrik, inti kakao tidak dihaluskan untuk
mendapatkan tekstur tertentu dari produk kakao, namun proses grinding tetap dilakukan pada tahapan
proses selanjutnya '

Pressing
Setengah dari berat inti kakao merupakan minyak atau lemak dan sekitar 78-90% lemak kakao

.diperoleh dari proses ekstraksi mekanis (pengempaan) kakao mass [Afoakwa, 2010J. Lemak kakao
,'diekstraksi menggunakan metode pengempaan pada tekanan 520 kg/em'. Hasil pengempaan berupa
. cake yang masih memiliki lemak kakao. Cake yang memiliki kadar lemak 22-24% disebut high-fat

cake dan cake dengan kadar lemak 10-12% disebut low-fat cake. Kadar lemak dalam cake masih
dapat 'dlkurangi hingga 5-9% dengan metoda pengempaan konvensional. Namun, membutuhkan
energi yang sarna dengan energi untuk proses pengepresan awal [Purtle et al., 2006J.

Crushing, Pulverising dan Stabilizing
Bubuk coklat dibentuk dari proses crushing dan pulverising cocoa cake. Bubuk coklat yang telah

halus kemudian didinginkan agar lemak kakao yang terdapat pada bubuk coklat mengkristal dan
menjadi bentuk yang lebih stabil pada proses stabilizing. Temperatur -di atas 27°C dapat
mengakibatkan lemak kakao yang terdapat pada bubuk coklat mencair dan membentuk gumpalan
padatan.

3.2. Solvent Process
Solvent process merupakan pengembangan dari proses konvensional dimana pada tahapan

ektraksi lemak kakao dilakukan dengan pelarut. Proses ini menghasilkan bubuk coklat berkadar lemak
rendah sehingga lebih cocok digunakan sebagai produk makanan rendah lemak. Blokdiagram solvent.
process dapat dilihat pada Gambar 2.

\
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Gambar 2. Diagram alir pengolahan biji kakao dengan solvent process

Cairan kakao keluaran grinding <pomg)§ang,dap.-ocess selanjutnya masuk ke dalam tangki
berpengaduk (mixer) dan dieampur deng~ttBdrokarbon seperti propan dan butan. Rasio berat
antara cocoa liquor dengan pelarut yang diumpankan yaitu 0,4. Proses ekstraksi lemak kakao terjadi
di dalam tangki pengaduk pada kondisi operasi yaitu temperatur 54°C selama 2-10 menit. Keluaran
tangki berpengaduk berupa slurry yang selanjutnya masuk ke decanter yang berfun!Sol.entn
padatan dengan campuran/pelarut dan lemak [Purtleer al.; 2006J. '

Produk berupa padatan dari decanter diumpankan ke solvent evaporator, E~rat8 r
berupa eampuran minyak dan pelarut diumpankan ke alat pemisahan untuk memisahkan pelarut
dengan minyak kakao. Fasa eair keJuaran decanter terdiri dari 19% lemak dan sisariya merupakan

;pelarut. Sedangkan fasa padat keluaran decanter terdiri dari 59% bubuk kakao dan 31%, pelarut yang
/ tersisa kemudian dipisahkan pada solvent evaporator. Kondisi operasi decanter yaitu pada tekanan 80

psia untuk pelarut butan dengan kadar lemak 1% [Purtle et al., 2006].
-Produk keluaran solvent evaporator berupa pelarut dan bubuk eoklat yang memiliki kadar lemak

kurang dari 0,5%. Pelarut hidrokarbon dari solvent evaporator dan campuran minyak dengan pelarut
dari decanter kemudian dimurnikan pada solvent separator. Pemisahan minyak dan pelarut dapat
dilakukan menggunakan alat distilasi. Tekanan operasi pada solvent separator yaitu 50 psia, dengan
temperatur produk atas yang berupa pelarut yaitu 38°C dan temperatur produk minyak kakao yang
merupakan produk bawah distilasi yaitu 105°C [Purtle et al., 2001)J. P d

' Cocoa ow, er
4. Simpulan

Proses pengolahan buah kakao menjadi produk hilir meliputi pengolahan pasca panen dan
pengolahan biji kakao. Produk hasil pengolahan pasea panen yang berupa biji kakao selanjutnya
diolah menjadi cocoa liquor, cocoa butter dan cocoa powder. Faktor yang paling berpengaruh
terhadap kualitas biji kakao pada pengolahan pasca panen adalah proses fermentasi. Metoda -
fermentasi konvensional dapat dilakukan dengan menggunakan kotak dan keranjang sebagai tempat
fennentasi. Lama waktu fermentasi dan jumlah pulp yang digunakan pada fermentasi berpengaruh
terhadap kualitas biji kakao hasil fermentasi. Pengeringan biji kakao dilakukan melalui penjemuran
biji kakao hasil fermentasi di bawah sinar matahari.

Proses pengolahan biji kakao menjadi produk utama kakao melibatkan proses pemanasan, size
reduction, dan ektraksi lemak kakao. Biji kakao dipisahkan dari pengotor dan cangkangnya sebelum
ditreatment untuk menghilang bau dan menimbulkan rasa khas eoklat. Sedangkan untuk
menghilangkan atau menghentikan kegiatan mikroorganisme pada biji kakao dilakukan sterilisasi

" dengan pemanasan. Proses ektraksi lemak kakao dari biji kakao dapat dilakukan seeara mekanis
maupun menggunakan pelarut. Proses mekanis membutuhkan energi yang besar dibandingkan dengan
penggunaan pelarut, Namun, ekstraksi menggunakan pelarut membutuhkan tahap pemurnian untuk
mendapatkan produk kakao dengan kemumian tinggi, bahkan proses pemurnian melalui dua tahap.
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