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ABSTRACT 

The aimed of this research was to analyze the influence of drying time cocoa beans with 
cabinet dryer on quality of cocoa beans (Theobroma cacao L.) which include yield, number of seeds / 
100 grams, color, pH, moisture content, fat content, total acid, and organoleptic (aroma and texture). 
This study was designed using Blocks Randomized Design (RAK) with 6 level treatments and 3 
replications. The result of the observation was analyzed by using analysis of  variance at 5% 
significance level. The treatment consisted of one factor that influence the variation of drying time 4, 
6, 8, 10, 12 and 14 hour with 60oC drying temperature.The results showed that the drying time with 
cabinet dryer had significant effect yield, number of seeds / 100 grams, pH, moisture content, fat 
content, total acid, and organoleptic (aroma and texture) on hedonic and scoring methods. The 
results of this study indicate that drying with time 8 hour produces cocoa beans with the best quality 
of yield (36.40%),  number of seeds / 100 grams with A quality A, brown color (17.79), pH (5.24), 
moisture content (2.61%), fat content (54.43%), total acid (0.65 mg/g), aroma (like and smells of 
strong cocoa beans) and texture (like and somewhat hard). 

 

Keywords : cabinet dryer, cocoa beans, drying. 

 
 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh lama pengeringan biji kakao dengan alat 

pengering cabinet dryer terhadap beberapa komponen mutu biji kakao (Theobroma cacao L.) yang 
meliputi rendemen, jumlah biji/100 gram, warna, pH, kadar air, kadar lemak, total asam, dan 

organoleptik (aroma dan tekstur). Penelitian ini dirancang menggunakan Rancangan Acak Kelompok 
(RAK) dengan 6 taraf perlakuan dan 3 ulangan. Hasil pengamatan dianalisis menggunakan analisis 

keragaman (Analysis of Variance) pada taraf nyata 5%. Perlakuan terdiri dari satu faktor yaitu lama 

pengeringan 4, 6, 8, 10, 12, dan 14 jam pada suhu pengeringan 60oC. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa lama pengeringan biji kakao dengan cabinet dryer memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap rendemen, jumlah biji/100 gram, pH, kadar air, kadar lemak, total asam, dan organoleptik 
(aroma dan tekstur) pada metode hedonik dan skoring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perlakuan dengan lama pengeringan 8 jam menghasilkan biji kakao kering dengan mutu terbaik yaitu 

rendemen (36,40%),  jumlah biji/100 gram dengan kategori mutu A, warna cokelat (17,79), pH 
(5,24), kadar air (2,61%), kadar lemak (54,43%), total asam (0,65 mg/g), aroma (suka dan aroma 

biji kakao kuat) dan tekstur (suka dan agak keras). 

 

Kata kunci : Biji kakao, cabinet dryer, pengeringan. 
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PENDAHULUAN 

Tanaman kakao (Theobroma cacao 
L.) termasuk ke dalam famili Sterculiaceae 
yang merupakan tanaman berbunga dan 

berbuah sepanjang tahun. Tanaman kakao 
menghasilkan biji kakao sebagai hasil utama 

yang dapat diolah menjadi cokelat. Kakao 
Indonesia mampu menyumbangkan devisa 

bagi negara sebesar US$ 668 juta per tahun 

atau nomor tiga dari sektor pertanian setelah 
kelapa sawit dan karet (Sugiharti, 2008). Hal 

ini karena kakao Indonesia juga mempunyai 
keunggulan yaitu memiliki titik leleh tinggi, 

mengandung lemak coklat dan dapat 
menghasilkan bubuk kakao yang baik (Hatmi 

dan Rustijarno, 2012). 

Penanganan pasca panen sangat 
menentukan mutu hasil produksi biji kakao. 

Mutu biji kakao merupakan hal yang sangat 
penting dalam produksi kakao dan olahannya. 

Jika biji kakao bermutu rendah, produk 

olahannya akan buruk. Pengawasan mutu 
menjadi hal yang perlu diperhatikan, yakni 

dengan adanya inspeksi dan peneraan Good 
Manufacturing Practice (GMP). Prinsip GMP 

adalah untuk memantapkan mutu yang baik, 
mulai dari aspek bahan tanam, agronomi, 

prapanen, pascapanen, penggudangan, 

pengiriman, hingga produk akhir (Sugiharti, 
2008). 

Persyaratan mutu yang diatur oleh 
pemerintah meliputi karakteristik fisik, 

pencemaran, dan organoleptik. Karakteristik 

fisik diperhatikan paling utama karena sangat 
berpengaruh terhadap hasil yang akan 

diterima konsumen serta mudah diukur 
dengan cepat. Salah satu karakteristik fisik 

yang diperhatikan adalah tingkat kadar air, 

berat biji, kadar kulit, dan kadar lemak. Hal ini 
akan mempengaruhi kualitas biji kakao 

sendiri. Kualitas biji kakao yang diekspor oleh 
Indonesia dikenal memiliki mutu yang sangat 

rendah, hal ini disebabkan oleh penanganan 
pasca panen kakao yang belum dilakukan 

dengan baik. Salah satu proses yang sangat 

penting dalam meningkatkan kualitas biji 
kakao adalah pengeringan (Wahyudi dkk., 

2008). 
Proses pengeringan adalah kelanjutan 

dari tahap oksidatif dari fermentasi yang 

berperan penting dalam mengurangi kelat dan 
pahit. Selain itu proses pengeringan dilakukan 

untuk menghasilkan biji kakao kering yang 
berkualitas, terutama dalam hal fisik, calon 

cita rasa, dan aroma yang baik. Jika 
pengeringan terlalu lambat, hal ini bisa 

menjadi berbahaya karena bisa menstimulan 

kehadiran jamur yang bekembang dan masuk 
ke dalam biji. Sementara itu, pengeringan 

yang terlalu cepat juga bisa mengganggu 
kesempurnaan reaksi oksidatif yang 

berlangsung dan dapat menyebabkan tingkat 
keasaman yang berlebih. Peningkatan suhu 

pengeringan akan meningkatkan kelat dan 

asamity sehingga suhu pengeringan tidak 
lebih dari 70℃  (Winarno, 1982). 

Biji kakao yang masuk ke dalam 
pengeringan adalah biji kakao yang sudah 

terfermentasi. Kadar air biji kakao setelah 

dipanen masih tinggi yaitu sekitar 51-60%, 
sehingga memberikan peluang yang besar 

terjadinya kebusukan biji akibat adanya 
pertumbuhan mikroorganisme. Adanya 

pengeringan, dapat mengurangi kadar air 
dalam biji. Kadar air biji yang diharapkan 

setelah pengeringan adalah  tidak  lebih dari 

7,5% yang bertujuan untuk memudahkan 
pelepasan nibs dari kulitnya, juga mencegah 

agar tidak ditumbuhi oleh mikroorganisme 
pembusuk sehingga dapat memperpanjang 

umur simpan (Amin,2005).  

Teknik pengeringan biji kakao ada 
tiga yaitu pengeringan dengan sinar matahari, 

menggunakan alat pengering, dan perpaduan 
keduanya. Pengeringan menggunakan sinar 

matahari memiliki sisi positif dan negatif. Sisi 

positifnya, akan diperoleh warna biji kakao 
coklat kemerahan dan tampak lebih 

cemerlang. Warna dan kenampakan yang 
demikian inilah yang diharapkan dari biji 

kakao, sehingga pengeringan di bawah sinar 
matahari lebih disarankan untuk biji kakao. 

Namun demikian, pengeringan sinar matahari 

memiliki kendala yang disebabkan kondisi 
cuaca terutama saat hujan. Metode 

pengeringan ini memerlukan waktu 5 hingga 
7 hari untuk mencapai kadar air di bawah 

7,5%. Kadar air biji kakao yang lebih dari 

7,5% tidak memenuhi persyaratan SNI (Hatmi 
dan Rustijarno, 2012). Beberapa 

permasalahan tersebut tentu saja 
membutuhkan penyelesaian yang lebih 

intensif yaitu dengan membutuhkan alat 
pengering biji kakao yang lebih cepat untuk 

menurunkan kadar air dan meningkatkan 

kualitas biji kakao. Salah satu alat yang dapat 
digunakan adalah cabinet dryer. 

Cabinet dryer merupakan alat 
pengering yang menggunakan udara panas 

dalam ruang tertutup (chamber). Ada dua tipe 

yaitu tray dryer dan vacuum dryer. Vacuum 
dryer menggunakan pompa dalam 

penghembusan udara, sedangkan pada tray 
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dryer tidak menggunakan pompa. Komponen 

cabinet dryer adalah tray, heater dan fan. 
Tray disesuaikan dengan kapasitas jumlah, 
berat dan ukuran produk pangan. Tray 

berfungsi sebagai wadah biji dalam proses 
pengeringan, yang disusun bertingkat, 

sedangkan boiler berfungsi sebagai pemanas 

udara atau pengering udara dan penghembus 
udara kering yang akan digunakan dalam 

pengeringan. Boiler memiliki medium 
pemanas berupa steam. Kualitas steam yang 

digunakan adalah 90% agar dapat 
mengeringkan udara secara optimal yang 

dapat memenuhi kebutuhan panas udara 

kering dalam pengeringan. Suhu steam yang 
digunakan adalah 120˚C. Suhu tersebut 

mampu menghasilkan kalor untuk 
mengeringkan udara secara optimal 

(Napitupulu dan Atmaja, 2011).  

Pengeringan dipengaruhi oleh suhu 
dan lama pengeringan. Suhu tinggi dapat 

mengakibatkan biji kakao hangus dengan 
kadar air serendah mungkin. Selain itu suhu 

yang terlalu tinggi akan berpengaruh pada pH 
yang dihasilkan. Jika suhu pengeringan tinggi 

maka kulit biji akan mengalami pengerasan 

sehingga asam volatil tidak dapat keluar 
melewati kulit biji yang mengeras (Hii et al., 
2012). Dilain pihak, waktu pengeringan yang 
terlalu cepat menyebabkan kadar air masih 

tinggi. Kadar air lebih dari 9% akan 

memungkinkan pelapukan biji oleh jamur 
(Amin, 2005). Beberapa penelitian 

sebelumnya menunjukkan bahwa 
pengeringan menggunakan oven drying pada 

suhu 55℃  selama 19 jam menghasilkan biji 

kakao dengan kadar air 4,4%; pH 5,8; kadar 
lemak 55,21%; dan FFA 1,38% (Dina, 2013). 

Hal ini dirasa masih kurang baik untuk aroma 
biji kakao karena dari hasil pH yang 

ditunjukkan sebesar 5,8 dan ini tidak sesuai 
dengan Hii et al (2012) yang menyatakan 

bahwa pH untuk biji kakao terbaik adalah 5,5. 

Selain itu adalah hasil penelitian Sidabariba 
(2017) tentang uji variasi suhu pengeringan 

biji kakao dengan cabinet dryer menunjukkan 
hasil terbaik pada perlakuan dengan suhu 

60℃  selama 7 jam menghasilkan biji kakao 

dengan kadar air 3,13%; kadar lemak 
38,53%; warna 2,97 (cokelat), dan aroma 

1,57 (kurang disukai). Beberapa penelitian 
terdahulu belum melakukan penelitian 

tentang lama pengeringan pada biji kakao. 
Oleh karena itu, telah dilakukan pengkajian 

lebih lanjut terkait dengan lama pengeringan 

biji kakao menggunakan alat pengering 
cabinet dryer agar dapat menghasilkan mutu 

biji kakao yang lebih baik.  

    Bahan dan Metodologi 

Bahan dan Alat 

Adapun bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah biji kakao yang 
diperoleh dari petani kakao di desa 

Genggelang, Lombok Utara, biji kakao, kertas 

saring, 200 ml n-heksan, NaOH, air putih, 
buffer phosphate, aquades, kertas label, 

aquades, dan tissue. 
Adapun alat-alat yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah cabinet dryer, 
oven merk MEMMERT, desikator, timbangan 

digital merk KERN, tabung soklet, kondensor, 

baskom, blender merk MIYAKO, pH meter, 
magnetic stirrer, gelas piala, piring kecil, 

colorimeter (MSEZ User Manual), 
thermometer digital, pipet tetes, baskom, 

karung, pisau, erlenmeyer, nampan, sarung 
tangan, dan stopwatch. 

 

Metode  

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode eksperimental 
yang dilaksanakan di Laboratorium. 

Rancangan percobaan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah Rancangan Acak 
Kelompok (RAK). Rancangan percobaan 

menggunakan faktor tunggal, lama 
pengeringan yaitu 4 jam, 6 jam, 8 jam, 10 

jam, 12 jam dan 14 jam. Penelitian dilakukan 

pada suhu yang sama yairu 60oC. 
 Setiap perlakuan (T) yaitu 6 perlakuan 

diulang sebanyak 3 kali, sehingga diperoleh 
18 unit percobaan. Data hasil pengamatan 

dianalisis keragaman (Analysis of Variance) 
taraf 5% menggunakan software Co-stat. 

Apabila terdapat beda nyata, maka dilakukan 

uji lanjut menggunakan Uji Beda Nyata Jujur 
(BNJ) pada taraf nyata 5% (Hanafiah, 2002). 

Parameter yang dianalisa meliputi 
parameter kimia (kadar air, kadar lemak dan 

total asam), parameter fisik (rendemen, 

jumlah biji/100 gram, warna, dan pH), serta 
uji mutu organoleptik (aroma dan tekstur). 

 
Proses Pengeringan Biji Kakao  

1. Biji Kakao 
Biji kakao yang digunakan adalah biji 

kakao lindak yang sudah difermentasi selama 
4 hari oleh petani kakao di desa Genggelang, 

Lombok Utara. Biji kakao yang digunakan 

dalam penelitian ini sebanyak 19 kilogram. 
2. Fermentasi 

Fermentasi bertujuan unuk 
membebaskan biji kakao dari pulp, mencegah 
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pertumbuhan, memperbaiki kenampakan dan 

untuk memperoleh mutu biji kakao kering 

yang bermutu baik dan memiliki cita rasa dan 
aroma cokelat yang khas. Pada penelitian ini 

kakao yang diambil dari petani kakao di Desa 
Genggelang sudah langsung difermentasi, 

sehingga peneliti tidak perlu melakukan 

fermentasi lagi selama penelitian.  
3. Biji Kakao Terfermentasi 

Biji yang sudah difermentasi oleh 
petani kemudian akan menghasilkan biji 

kakao kering yang selanjutnya siap untuk 
diolah ke tahap berikutnya. 

4. Perendaman dan Pencucian Biji Kakao 

Perendaman dilakukan selama 2 jam, 
kemudian dilakukan pencucian. Tujuan dari 

perendaman dan pencucian biji adalah 
menghentikan proses fermentasi, 

memperbaiki penampakan biji, mengurangi 

asam cuka yang timbul, dan mengurangi 
warna hitam pada biji. 

5. Pengeringan Kakao 
Pengeringan bertujuan untuk 

menurunkan kadar air biji kakao sekitar 60% 
dan berperan penting dalam mengurangi kelat 

dan pahit. Pengeringan dilakukan 

menggunakan cabinet dryer dengan suhu 
pengeringan yaitu 60℃  dengan berbagai lama 

pengeringan mulai dari lama pengeringan 4 
jam, 6 jam, 8 jam, 10 jam, 12 jam dan 14 

jam.  

6. Penyangraian 
Biji kakao yang sudah kering 

disangrai menggunakan wajan dari tanah liat 
sebagai media penambah panas selama 

proses penyangraiangan. Lamanya 

penyangraian sekitar 10 menit dengan suhu 
120℃  (Ramlah, 2014).  

7. Analisis 
Analisis biji kakao meliputi rendemen, 

berat biji/100 gram, warna secara fisik, pH, 
kadar air, kadar lemak, total asam dan 

pengujian organoleptik meliputi aroma dan 

tekstur.  
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Data hasil penelitian meliputi 

parameter kimia, parameter fisik, dan 

parameter organoleptik.  
 

Parameter Kimia 

Parameter kimia terdiri dari kadar air, kadar 
lemak dan total asam. 

Tabel 1. Hasil Signifikansi Pengaruh Lama 

Pengeringan terhadap Parameter 

Kimia Biji Kakao 

Parameter Signifikansi 

Kadar Air S 

Kadar Lemak S 
Total Asam S 

Keterangan:   S   = Signifikan (berbeda nyata) 

                    NS = Non Signifikan (tidak berbeda nyata) 

1. Kadar Air 

Kadar air merupakan salah satu faktor 

yang sangat berpengaruh terhadap daya 
tahan bahan pangan. Semakin tinggi kadar air 

bahan pangan maka semakin cepa terjadi 

kerusakan, dan sebaliknya semakin rendah 
kadar air bahan pangan maka bahan pangan 

tersebut akan semakin bertahan lama 
(Andarwulan dkk, 2011). Hasil analisis 

keragaman (ANOVA) menunjukkan bahwa 

perlakuan lama pengeringan memberikan 
pengaruh yang berbeda nyata terhadap kadar 

air biji kakao yang dihasilkan. Adapun grafik 
pengaruh lama pengeringan terhadap kadar 

air biji kakao dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Pengaruh Lama Pengeringan 

terhadap Kadar Air Biji Kakao 

 
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari 

Gambar 1, perlakuan lama pengeringan 
memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap kadar air biji kakao. Semakin lama 

pengeringan yang dilakukan maka semakin 
rendah kadar air dari biji kakao yang 

dihasilkan. Hal ini terbukti pada perlakuan 
lama pengeringan 14 jam menghasilkan kadar 

air paling rendah yaitu 1,51% dibandingkan 

perlakuan yang lainnya, sedangkan jumlah 
kadar air paling tinggi yakni pada perlakuan 

lama pengeringan 4 jam menghasilkan kadar 
air sebesar 5,52%. Perbedaan ini diduga 

selama proses pengeringan terjadi penguapan 
air dari bahan menuju udara yang dapat 

menurunkan kadar air bahan tersebut. 

Menurut Karina (2008), penguapan terjadi 
karena perbedaan tekanan uap antara air 
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pada bahan dengan uap air di udara. Tekanan 

uap air bahan pada umumnya lebih besar 

dibandingkan dengan tekanan uap udara 
sehingga terjadi perpindahan massa air dari 

bahan ke udara. Hal ini berkaitan dengan 
semakin tinggi suhu selama proses 

pengeringan, maka semakin besar energi 

panas yang dibawa udara sehingga semakin 
banyak jumlah massa cairan yang diuapkan 

dari permukaan bahan yang dikeringkan. 
Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian 

yang diperoleh yakni dalam setiap perbedaan 
4 jam pengeringan menunjukkan nilai kadar 

air yang semakin menurun. 

Menurut Winarno (1997), semakin 
lama proses pengeringan yang dilakukan, 

maka panas yang diterima bahan akan lebih 
banyak sehingga jumlah air yang diuapkan 

dalam bahan pangan akan semakin banyak 

dan kadar air yang terukur menjadi rendah. 
Pernyataan ini sesuai dengan penelitian Guda 

(2017) yang menyatakan bahwa, kadar air 
pada biji kakao yang dikeringkan 

menggunakan tray dryer pada suhu 60℃   
menghasilkan nilai kadar air yang menurun 

yakni dari dari 49,35% menjadi 7,5% dengan 

lama pengeringan 8 jam. Berdasarkan standar 
pengujian SNI 2323-2008 kadar air biji kakao 

yang baik dan maksimal akan menghasilkan 
biji kering dengan kadar air kurang dari 7,5%. 

Ini menunjukkan bahwa perlakuan lama 

pengeringan yang dilakukan pada penelitian 
ini sudah memenuhi standar yang ditetapkan. 

 

2. Kadar Lemak 

Lemak merupakan komponen termahal 

dari biji kakao. Kandungan lemak kakao 
dipengaruhi oleh bahan tanam dan musim, 

juga perlakuan pengolahan  (Jumriah, 2012). 

Biji kakao yang berasal dari tanaman yang 
ditanam pada musim hujan pada umumnya 

memiliki kadar lemak tinggi. Karakter fisik biji 
kakao pasca pengolahan, seperti kadar air, 

tingkat fermentasi dan kadar kulit, 
berpengaruh pada rendemen lemak biji kakao 

(Mulato et al., 2005). Hasil analisis keragaman 

(ANOVA) menunjukkan bahwa perlakuan lama 
pengeringan memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap kadar lemak biji 
kakao yang dihasilkan (Tabel 1). Adapun 

grafik pengaruh lama pengeringan terhadap 

kadar lemak biji kakao dapat dilihat pada 
Gambar 2. 

 
 

 

 
Gambar 2. Pengaruh Lama Pengeringan 

terhadap Kadar Lemak Biji 

Kakao 

 
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari 

Gambar 2, perlakuan lama pengeringan 
memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap kadar lemak biji kakao. Semakin 
lama pengeringan yang dilakukan maka 

semakin tinggi kadar lemak dari biji kakao 

yang dihasilkan. Hal ini terbukti pada 
perlakuan lama pengeringan 14 jam 

menghasilkan kadar lemak paling tinggi yaitu 
56,23% dibandingkan perlakuan yang lainnya, 

sedangkan jumlah kadar lemak paling rendah 

yakni pada perlakuan lama pengeringan 4 jam 
menghasilkan kadar lemak sebesar 46,61%. 

Kadar lemak yang dihasilkan berbanding 
terbalik dengan kadar air, semakin tinggi 

kadar air menunjukkan kadar lemak yang 

semakin rendah, begitupun sebaliknya jika 
kadar air yang dihasilkan rendah maka 

kandungan lemak akan semakin tinggi. Hal ini 
diduga karena semakin lama pengeringan 

yang dilakukan akan menyebabkan kadar air 
semakin menurun, jika kadar air menurun 

maka berat bahan akhir akan semakin 

berkurang. Proses pengeringan hanya 
menguapkan air dan sejumlah senyawa volatil 

namun tidak menguapkan lemak, sehingga 
dengan keadaan ini semakin lama 

pengeringan akan menyebabkan nilai kadar 

lemak semakin meningkat.  
 Pernyataan yang sama menurut Buckle 

dkk., (1987) yang mengatakan bahwa selama 
proses pengeringan, air menguap dari 

permukaan dengan kecepatan tergantung 
pada suhu pengeringan, tetapi kemudian 

setelah kadar air titik kritis tercapai, air yang 

akan menguap harus berdifusi dari dalam 
bahan pangan. Inilah yang menyebabkan 

kadar lemak meningkat. Maka dapat diketahui 
semakin lama suhu pengeringan yang 

dilakukan yakni dengan perbedaan masing-

masing lama pengeringan 2 jam pada setiap 
perlakuan akan menghasilkan jumlah nilai 
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kadar lemak yang semakin meningkat dari 

pengeringan lama pengeringan 4 jam sampai 

14 jam. Berdasarkan hasil penelitian yang 
didapatkan yakni kisaran jumlah kadar lemak 

dari 46,61% hingga 56,23% termasuk jumlah 
kadar lemak tinggi, hal ini sesuai dengan 

Wahyudi (2008) yang mengatakan bahwa 

nilai kadar lemak yang baik pada umumnya 
berkisar antara 55-58%, sehingga dapat 

dikatakan bahwa penelitian ini sudah 
termasuk dalam kisaran yang menghasilkan 

nilai kadar lemak tinggi sesuai standar. 

 

3. Total Asam 

Asam diartikan sebagai senyawa 

kimia yang bila dilarutkan dalam air 
menghasilkan larutan dengan pH di bawah 7 

atau senyawa yang menyebabkan rasa 
masam pada bahan. Beberapa contoh asam 

yang banyak ditemukan pada bahan pangan 

seperti asam tartarat, asam sitrat, asam setat, 
asam laktat dan lain sebagainya. Pengujian 

total asam pada bahan biasanya 
menggunakan Total Asam Tertitrasi (TAT), 

TAT merupakan penduga pengaruh keasaman 
yang lebih baik dibandingkan dengan pH 

(Sadler dan Murphy, 1998). Hasil analisis 

keragaman (ANOVA) menunjukkan bahwa 
perlakuan lama pengeringan memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap nilai 
total asam biji kakao yang dihasilkan (Tabel 

1). Adapun grafik pengaruh lama pengeringan 

terhadap total asam dari biji kakao dapat 
dilihat pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Pengaruh Lama Pengeringan 

Terhadap Nilai Total Asam Biji  
Kakao 

 
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari 

Gambar 3, perlakuan lama pengeringan 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 
terhadap nilai total asam biji kakao. Semakin 

lama pengeringan yang dilakukan maka 
semakin rendah nilai total asam yang 

dihasilkan. Hal ini terbukti pada perlakuan 
lama pengeringan 14 jam menghasilkan nilai 

total asam paling rendah yaitu 0,54 mg/g 

dibandingkan perlakuan yang lainnya, 

sedangkan jumlah total asam paling tinggi 
yakni pada perlakuan lama pengeringan 4 jam 

menghasilkan nilai total asam yaitu 0,9 mg/g.  
Nilai total asam berbanding terbalik 

dengan nilai pH. Semakin tinggi nilai total 

asam suatu bahan akan menunjukkan nilai pH 
yang rendah. Terbukti pada penelitian ini 

terlihat pada setiap perlakuan, pada 
perlakuan pengeringan 4 jam menghasilkan 

nilai pH terendah yakni sebesar 4,95 dengan 
nilai total asam tertinggi yaitu sebesar 0,9 

mg/gram, begitupun hasil perlakuan yang 

lainnya. Hal ini  disebabkan karena 
kandungan kadar air pada bahan selama 

proses fermentasi dan pengeringan menurun 
sehingga menyebabkan komponen-komponen 

lain seperti komponen asam pada bahan 

menjadi meningkat. Hal ini didukung oleh 
pernyataan Hadipermata dkk., (2006) yang 

menyatakan bahwa selama proses 
pengeringan terjadi penguraian komponen 

ikatan molekul air (H2O) dan meningkatkan 
kandungan gula, protein, mineral dan 

komponen lain. Pernyataan lain didukung oleh 

Jinap dan Zeslinda (1995) yang menyatakan 
bahwa, citarasa asam yang timbul pada 

produk cokelat disebabkan karena adanya 
asam yang tidak seluruhnya menguap pada 

saat proses pengolahan cokelat. Senyawa 

asam dalam biji kakao adalah asam-asam 
organik yang terbagi dalam kelompok asam 

organik yang mudah menguap seperti asam 
asetat dan asam yang tidak mudah menguap 

seperti asam laktat, suksinik, malik /malat, 

oksalat dan tartarat (Jinap dan Dimick, 1991). 

 

Parameter Fisik 

Parameter fisik terdiri dari rendemen, 

jumlah biji/100 gram, warna dan derajat 

keasaman (pH) 

Tabel 2. Hasil Signifikansi Pengaruh Lama 

Pengeringan terhadap Parameter 

Fisik 

Parameter Signifikansi 

Rendemen S 

Warna S 

pH S 

Keterangan:   S  = Signifikan (berbeda nyata) 

                   NS = Non Signifikan (tidak berbeda nyata) 
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4. Rendemen 

 Rendemen merupakan persentase 

perbandingan berat produk yang dihasilkan 
dengan berat awal bahan (Wijana dkk, 2012).  

Menghitung rendemen bertujuan untuk 

mengetahui efisiensi proses yang 
dilaksanakan. Semakin banyak komponen 

bahan yang hilang selama proses maka 
rendemen akan semakin kecil. Hasil analisis 

keragaman (ANOVA) menunjukkan bahwa 

perlakuan lama pengeringan memberikan 
pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

rendemen biji kakao kering yang dihasilkan 
(Tabel 4.1). Adapun grafik pengaruh lama 

pengeringan terhadap nilai rendemen biji 

kakao dapat dilihat pada Gambar 4. 
 

 

Gambar 4. Pengaruh Lama Pengeringan 
Terhadap Nilai Rendemen Biji 

Kakao 

Berdasarkan hasil yang diperoleh 

pada Gambar 4, terlihat bahwa perlakuan 
lama pengeringan memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata terhadap nilai rendemen 

biji kakao. Nilai rendemen pada biji kakao 
yang tertinggi dihasilkan pada perlakuan lama 

pengeringan 4 jam yaitu 38,47%, sedangkan 
nilai rendemen yang terendah dihasilkan pada 

perlakuan lama pengeringan 14 jam yaitu 

33,20%. Hal ini dikarenakan semakin lama 
proses pengeringan dengan cabinet dryer 
maka kandungan air bebas yang menguap 
akan semakin besar sehingga masa bahan 

kering yang dihasilkan juga akan semakin 
menurun. 

Menurut Muchtadi (1989), rendemen 

produk pangan berbanding lurus dengan 
kadar air, jika semakin kecil kadar air maka 

rendemen akan semakin kecil pula. Pada hasil 
penelitian ini, semakin lama pengeringan 

menunjukkan jumlah kandungan kadar air 

pada biji kakao akan semakin  berkurang, 
hasil yang sama juga diperoleh dalam nilai 

rendemen yaitu semakin lama pengeringan 
maka berat bahan semakin menurun. 

Penurunan rendemen disebabkan karena 

terjadi penguapan air pada proses 

pengeringan biji kakao. 

5. Jumlah Biji/100 gram 

Analisis jumlah biji bertujuan untuk 

mengetahui mutu biji kakao yang dihasilkan 
dari proses pengolahan biji kakao. Adapun 

hasil jumlah biji kakao kering dalam penelitian 
ini dapat dilihat pada Tabel 3.  

 

Tabel 3. Jumlah biji kakao kering/100 gram 

Lama  

Pengeringan 
Jumlah Biji Grade 

4 jam 97 A 

6 jam 94 A 

8 jam 97 A 

10 jam  98 A 

12 jam 99 A 

14 jam 102 B 

Hasil penentuan jumlah biji kakao 

menunjukkan rata-rata jumlah biji kakao 
berkisar antara 94-102 biji per 100 gram 

sampel. Hal ini menunjukkan bahwa biji kakao 

dengan lama pengeringan 4 jam hingga 12 
jam menghasilkan biji dengan mutu A karena 

jumlah biji berkisar antara 86-100 biji/100 
gram (BSN, 2008), sedangkan untuk lama 

pengeringan 14 jam menghasilkan mutu B. 
Berdasarkan data tersebut dapat 

diklasifikasikan menjadi beberapa golongan 

menurut SNI 2323:2008, mutu biji kakao yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dapat 

diklasifikasikan ke dalam golongan grade A. 
Pemilihan biji buah terbaik selama 

pascapanen berperan penting dalam 

penentuan grade akhir mutu biji kakao. 
Selama pascapanen diperlukan adanya sortasi 

buah kakao dengan biji besar, berat dan 
sehat yang akan meningkatkan grade mutu 

biji kakao yang dihasilkan, sedangkan untuk 
nilai ekonomis dari biji kakao bergrade A 

menurut SNI 2323:2008 masih memiliki 

peluang pasar yang baik. 
Jumlah biji pada semua perlakuan 

menunjukkan ketidakseragaman biji (Tabel 
4.5). Jumlah biji per 100 gram berkaitan 

dengan kadar air yang terkandung dalam biji. 

Semakin banyak jumlah biji per 100 gram, 
menunjukkan kadar air dalam biji semakin 

kecil. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi 
nilai kadar air pada bahan maka jumlah biji 

per 100 gram akan lebih sedikit. Hal ini dapat 
dilihat pada hasil penelitian pada perlakuan 
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lama pengeringan 14 jam menunjukkan 

jumlah biji paling banyak sebanyak 102 biji 

per 100 gram, diduga karena nilai kadar air 
pada perlakuan pengeringan 14 jam 

menunjukkan nilai kadar air yang paling 
rendah dibandingkan perlakuan yang lainnya. 

Hal ini tentu saja akan mempengaruhi jumlah 

nilai biji per 100 gram sampel yang 
menunjukkan nilai tertinggi dibandingkan 

semua perlakuan. Selain kadar air, jumlah biji 
per 100 gram juga dipengaruhi oleh tekstur 

atau kekompakan biji. Tekstur biji yang 
berongga akan mempengaruhi berat biji. 

Semakin berongga tekstur biji maka jumlah 

biji per 100 gram akan semakin banyak dan 
sebaliknya bila biji semakin kompak atau pejal 

(massive) maka akan memiliki jumlah biji 
yang sedikit (Amin, 2005). 

 

6. Warna 

Warna merupakan karakteristik yang 

menentukan penerimaan atau penolakan 

suatu produk oleh konsumen. Menurut Kartika 
(1990) warna atau kenampakan merupakan 

atribut mutu yang ditangkap oleh mata 
konsumen sebelum penilaian atribut mutu 

yang lain dari produk. Peranan warna sangat 

nyata karena umumnya konsumen akan 
mendapatkan kesan pertama, baik suka atau 

tidak suka terhadap suatu produk pangan dari 
warnanya (Andarwulan dkk, 2011). Hasil 

analisis keragaman (ANOVA) menunjukkan 
bahwa perlakuan lama pengeringan 

memberikan pengaruh yang tidak berbeda 

nyata terhadap Warna biji kakao yang 
dihasilkan (Tabel 2). Adapun grafik pengaruh 

lama pengeringan terhadap kadar air biji 
kakao dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 
 

Gambar 5. Pengaruh Lama Pengeringan 

Terhadap Nilai oHue dan Nilai L 
Biji Kakao  

 
Berdasarkan Gambar 5, nilai °HUE 

yang dihasilkan oleh semua perlakuan pada 
biji kakao berkisar 16,22 sampai 17,83 yang 

menunjukkan warna red purple (cokelat). Nilai 

tertinggi yakni pada perlakuan lama 

pengeringan 4 jam sebesar 17,83; sedangkan 

nilai terendah pada perlakuan lama 
pengeringan 14 jam dengan nilai sebesar 

16,22. Adapun untuk nilai L atau tingkat 
kecerahan diperoleh nilai tertinggi pada 

perlakuan lama pengeringan 4 jam dengan 

nilai 23,01 dan nilai terendah pada perlakuan 
lama pengeringan 14 jam dengan nilai 14,64. 

Untuk nilai °HUE tidak menunjukkan 
perbedaan warn ayang signifikan, akan tetapi 

pada nilai L (tingkat kecerahan) menunjukkan 
perbedaan yang signifikan. Perbedaan ini 

terjadi dikarenakan pada proses pengeringan, 

semakin lama perlakuan pengeringannya, 
maka semakin banyak pigmen dari bahan 

yang berubah (Hernani dan Nurdjannah, 
2004). Waktu pengeringan yang terlalu lama 

dapat menyebabkan pigmen-pigmen pada 

bahan mengalami oksidasi sehingga 
memucatkan pigmen. Waktu pengeringan 

yang terlalu lama menyebabkan terjadinya 
perubahan warna bahan serta terjadinya 

penurunan mutu bahan (Lidiasari dkk., 2006).  
Faktor yang berperan dalam 

pembentukan warna yaitu waktu fermentasi 

dan lama pengeringan (Rahman, 1989). Pada 
proses fermentasi dan pengeringan terjadi 

penguraian senyawa polifenol. Hal ini 
berhubungan dengan semakin tinggi 

kandungan polifenol dalam biji akan 

mendorong terjadi reaksi maillard, dengan 
bantuan polifinol oksidase menghasilkan 

warna kakao (Puziah, 2005). Perubahan-
perubahan komposisi polifenol selama 

fermentasi ditandai pengurangan warna ungu 

biji dan meningkatnya intensitas warna kakao. 
Pada saat yang bersamaan terjadi 

pengurangan konsentrasi polifenol dalam biji 
melalui oksidasi senyawa polifenol keluar dari 

biji (Benard, 1989). 
Warna biji kakao terutama terbentuk 

dari hasil oksidasi senyawa polifenol dan 

pencoklatan non-enzimatis yang terjadi 
selama pengeringan dan penyangraian. 

Polifenol kakao, dalam hal ini katekin dan 
prosianidin, sebagian teroksidasi secara 

enzimatik oleh enzim polifenol oksidase 

selama proses fermentasi dan awal 
pengeringan (Misnawi et al., 2002). Senyawa 

hasil oksidasi selanjutnya berpolimerisasi 
bersama asam-asam amino membentuk 

senyawa melanin yang berwarna coklat 
kekuningan. Selama penyangraian, melalui 

pencoklatan non-enzimatis yang dipacu oleh 

suhu dan ketersediaan oksigen, senyawa-
senyawa tersebut dan senyawa-senyawa lain 

seperti sisa flavonoid, antosianin, asam 
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amino, protein dan karbohidrat membentuk 

senyawa komplek yang memiliki warna yang 

berbeda-beda. Peningkatan intensitas sangrai 
biji kakao biasanya diikuti dengan 

pembentukan warna gelap bubuk yang 
dihasilkan. Menurut Bonvehi & Coll (2002), 

senyawa tanin seperti flavon dan flavan-3-ol 

bertanggung jawab terhadap pembentukan 
berbagai warna bubuk kakao selama proses 

pengeringan dan penyangraian. 
 

7. Derajat Keasaman (pH) 

Derajat keasaman (pH) digunakan 
untuk menyatakan tingkat keasaman atau 

kebasaan yang dimiliki oleh suatu bahan. 

Kualitas biji kakao hasil fermentasi ditentukan 
terutama oleh keasaman (pH) dan keasaman 

biji selama fermentasi. Antara pH dan 
keasaman biji saling berhubungan, jika pH 

menunjukkan nilai yang rendah maka nilai 
keasaman biji meningkat. Pengolahan kakao 

menghendaki pH biji antara 5,2–5,8 untuk 

menghasilkan cocoa butter yang berkualitas 
(Wood dan Lass, 2001). Hasil analisis 

keragaman (ANOVA) menunjukkan bahwa 
perlakuan lama pengeringan memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap nilai 

pH kakao yang dihasilkan (Tabel 2). Adapun 
grafik pengaruh lama pengeringan terhadap 

kadar air biji kakao dapat dilihat pada Gambar 
6. 

 

Gambar 6. Pengaruh Lama Pengeringan 
Terhadap Nilai pH Biji Kakao 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari 
Gambar 6, perlakuan lama pengeringan 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 
terhadap pH biji kakao. Semakin lama 

pengeringan yang dilakukan maka semakin 
tinggi pH biji kakao yang dihasilkan. Hal ini 

terbukti pada perlakuan lama pengeringan 14 

jam menghasilkan pH paling tinggi yaitu 6,18 
dibandingkan perlakuan yang lainnya, 

sedangkan jumlah pH paling rendah yakni 
pada perlakuan lama pengeringan 4 jam 

menghasilkan pH dengan nilai 4,95. 

Perubahan ini terlihat dari semakin cepatnya 

waktu pengeringan, maka pH yang terjadi 

menunjukkan tingkat keasaman yang tinggi 
atau pH rendah. Hal ini sesuai dengan Amin 

(2005) yang mengatakan bahwa nilai pH biji 
kakao selama dikeringkan cenderung 

meningkat karena senyawa asam yang 

terbentuk selama proses fermentasi sebagian 
dapat diuapkan bersama uap air. Hal tersebut 

sesuai dengan Apriyanto (2009), bahwa 
perbaikan mutu kakao Indonesia diarahkan 

untuk memperbaiki sifat khasnya, salah 
satunya nilai pH biji kakao yang diinginkan 

adalah 5,20-5,60; karena biji dengan 

keasaman tinggi dapat menghilangkan cita 
rasa dan aroma biji kakao. Berdasarkan data 

tersebut maka dapat diketahui hasil nilai pH 
pada penelitian ini sudah dapat masuk 

kategori nilai pH yang baik yakni pada 

perlakuan lama pengeringan 6 jam, 8 jam, 10 
jam, dan 12 jam. 

 

Mutu Organoleptik 

Mutu organoleptik pada penelitian ini 

meliputi aroma dan tekstur baik uji hedok 

maupun skoring. 
 

Tabel 3. Hasil Signifikansi Pengaruh Lama 
Pengeringan terhadap Parameter 

Mutu Organoleptik Biji Kakao 

Parameter  Signifikansi 

Aroma (Hedonik) S 
Aroma (Skoring) S 

Tekstur (Hedonik) S 
Tekstur (Skoring) S 

Keterangan:   S     = Signifikan (berbeda nyata) 

                   NS    =Non Signifikan (tidak berbeda nyata)  

 

8. Aroma 

Aroma merupakan salah satu 
parameter dalam penentuan kualitas suatu 

produk makanan. Aroma yang khas dapat 

dirasakan oleh indera penciuman tergantung 
dari bahan penyusun dan bahan yang 

ditambahkan pada makanan tersebut. Dengan 
demikian aroma dapat berpengaruh langsung 

terhadap minat konsumen untuk mencoba 

suatu produk makanan (Rijal, 2016). Hasil 
analisis keragaman (ANOVA) menunjukkan 

bahwa perlakuan lama pengeringan 
memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap parameter aroma biji kakao untuk 

uji hedonik maupun skoring (Tabel 3). 
Adapun grafik pengaruh lama pengeringan 
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terhadap aroma biji kakao dapat dilihat pada 

Gambar 7. 

 

 
Gambar 7. Pengaruh Lama Pengeringan 

   terhadap Aroma Biji Kakao 

 

 Berdasarkan Gambar 7 menunjukkan 

bahwa perlakuan lama pengeringan 
memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap aroma biji kakao pada uji hedonik 

dan uji skoring. Pada penilaian karakteristik 
aroma biji kakao dengan uji hedonik, panelis 

memberikan penilaian agak suka, suka dan 
mendekati suka. Dari uji hedonik terlihat nilai 

tertinggi dihasilkan pada perlakuan dengan 

lama pengeringan 8 jam yaitu 5,9 dengan 
kriteria suka dan terendah pada perlakuan 

lama pengeringan 4 jam yaitu 5,0 dengan 
kriteria agak suka. Berdasarkan uji skoring, 

panelis memberikan nilai aroma biji kakao 

yaitu aroma biji kakao netral mendekati agak 
kuat, aroma biji kakao agak kuat, aroma biji 

kakao agak kuat mendekati kuat dan aroma 
biji kakao kuat. Berdasarkan penilaian uji 

skoring terlihat nilai tertinggi terdapat pada 
perlakuan lama pengeringan 14 jam yaitu 6,0 

dengan kriteria aroma biji kakao kuat dan 

terendah pada lama pengeringan 4 jam yaitu 
4,95 dengan kriteria aroma biji kakao netral 

mendekati aroma biji kakao agak kuat. Aroma 
biji kakao yang paling disukai oleh panelis 

adalah dengan perlakuan lama pengeringan 8 

jam yaitu suka dan aroma biji kakao kuat.  
Perlakuan lama pengeringan dengan 

waktu yang tidak terlalu lama (pengeringan 
cepat), aroma khas biji kakao yang terbentuk 

masih rendah dan ada kecenderungan 
menghasilkan aroma yang semakin kurang 

disukai. Selain pembentukan aroma khas biji 

kakao yang terbatas, pada suhu tersebut 
massa kakao diduga dikontaminasi oleh zat-

zat volatil hasil penguapan bahan-bahan 
organik, khususnya asam yang terbentuk 

selama fermentasi dan pengeringan. Akan 

tetapi, jika pengeringan terlalu lama, dapat 
menyebabkan biji kakao menjadi gosong, 

sehingga menimbulkan aroma yang tidak 

disukai panelis. 

Komponen aroma biji kakao terdiri 
dari senyawa-senyawa volatil, yang terutama 

terbentuk dari reaksi antara gugus amina dan 
karboksil. Kedua senyawa terakhir adalah 

hasil perombakan peptida dan karbohidrat 

yang berlangsung selama fermentasi (Biehl et 
al., 1982). Voigt et al. (1994) menambahkan 

bahwa senyawa calon pembentuk aroma khas 
biji kakao terdiri dari asam-asam amino 

hidrofobik, peptida hidrofilik dan gula 
pereduksi. Reaksi Maillard yang berlangsung 

intensif selama pengeringan biji kakao 

menghasilkan senyawa-senyawa volatil yang 
terdiri dari kelompok alkohol, eter, furan, 

tiazol, piron, asam, ester, aldehida, imina, 
amina, oksazol, pirazin dan pirol. Aroma khas 

biji kakao ternyata tidak ditentukan secara 

tunggal oleh senyawa-senyawa tersebut, 
walaupun senyawa 2-fenil-5-metil-2-heksanal 

disebut sebagai senyawa yang mencirikan 
aroma cokelat (Jinap et al., 1998). Senyawa 

yang dianggap besar kontribusinya terhadap 
aroma maupun cita rasa cokelat, karena 

sifatnya yang tidak volatil sepenuhnya adalah 

pirazin. Jinap et al. (1994) dan Reineccius et 
al. (1972) mendapatkan bahwa 2,5-dimetil-, 

2, 3, 5- trimetil-danand 2, 3, 5, 6-
tetrametilpirazin sebagai senyawa pirazin 

yang menonjol dan memberikan kekhasan 

perisa cokelat. 
  

9. Tekstur 

Tekstur merupakan ciri suatu bahan 
sebagai akibat perpaduan dari beberapa sifat 

fisik yang meliputi ukuran, bentuk, jumlah dan 
unsur-unsur pembentukan bahan yang dapat 

dirasakan oleh indera peraba dan perasa, 

termasuk indera mulut dan penglihatan. 
Produk pangan dibuat dan diolah tidak 

semata-mata untuk tujuan peningkatan nilai 
gizi, tetapi juga untuk mendapatkan 

karakteristik fungsional yang menuruti selera 
organoleptik bagi konsumen. Karakteristik 

fungsional tersebut diantaranya berhubungan 

dengan sifat tekstural produk pangan olahan 
seperti kerenyahan, keliatan, dan sifat 

lainnya. Hasil analisis keragaman (ANOVA) 
menunjukkan bahwa perlakuan lama 

pengeringan memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap parameter tekstur biji 
kakao untuk uji hedonik maupun skoring 

(Tabel 3). Adapun grafik pengaruh lama 
pengeringan terhadap tekstur biji kakao dapat 

dilihat pada Gambar 8. 
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Gambar 8. Pengaruh Lama Pengeringan 
     terhadap Tekstur Biji Kakao 

 

 Berdasarkan Gambar 8 menunjukkan 

bahwa perlakuan lama pengeringan 
memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap tekstur biji kakao pada uji hedonik 

dan uji skoring. Pada penilaian karakteristik 
tekstur biji kakao dengan uji hedonik, panelis 

memberikan penilaian netral, mendekati agak 
suka, agak suka, dan  mendekati suka. Dari 

uji hedonik terlihat nilai tertinggi dihasilkan 

pada perlakuan dengan lama pengeringan 10 
jam yaitu 5,5 dengan kriteria mendekati suka 

dan terendah pada perlakuan lama 
pengeringan 4 jam yaitu 4,0 dengan kriteria 

netral. Berdasarkan uji skoring, panelis 
memberikan nilai tekstur biji kakao yaitu 

tekstur biji kakao keras, mendekati agak 

keras, dan mendekati agak liat. Dari penilaian 
uji skoring terlihat nilai tertinggi terdapat pada 

perlakuan lama pengeringan 4 jam yaitu 4,45 
dengan kriteria tekstur biji kakao mendekati 

agak liat dan terendah pada lama 

pengeringan 14 jam yaitu 2,40 dengan kriteria 
tekstur biji kakao keras. Tekstur biji kakao 

yang paling disukai oleh panelis adalah 
dengan perlakuan lama pengeringan 6 jam 

dan 8 jam dengan tekstur biji kakao keras.  
Berdasarkan hasil pengamatan tersebut maka 

dapat diketahui bahwa semakin lama 

pengeringan menunjukkan tekstur biji kakao 
semakin keras. Hal ini tentu saja dipengaruhi 

oleh tingkat kadar air yang terkandung di 
dalam bahan. Semakin besar nilai kadar air 

yang dihasilkan, maka tekstur yang dihasilkan 

akan semakin liat. Hal ini sesuai dengan hasil 
yang diperoleh selama pengeringan biji kakao 

pada penelitian ini yakni pada perlakuan lama 
pengeringan selama 4 jam dengan kadar air 

yang paling tinggi menunjukkan tingkat 

tekstur dengan skor 4,45 (netral mendekati 
agak liat, sedangkan untuk perlakuan lama 

pengeringan terlalu lama akan menyebabkan 
tekstur yang terlalu keras sehingga 

menghasilkan biji kakao yang mudah rapuh. 
Pernyataan ini sesuai dengan Wahyudi (2008) 

yang menyatakan bahwa tingkat kerapuhan 

biji kakao dapat disebabkan karena 

kandungan kadar air yang terlalu rendah, 
sehingga biji kakao yang dihasilkan akan 

sangat mudah rapuh. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan, 
analisis keragaman dan uraian pembahasan 

yang terbatas pada lingkup penelitian ini 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Perlakuan lama pengeringan memberikan 
pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

parameter kimia (kadar air, kadar lemak, 
dan total asam), parameter fisik 

(rendemen, dan pH), dan parameter 

organoleptik (aroma dan tekstur) biji 
kakao.  

2. Semakin lama pengeringan, kadar air, 
rendemen dan total asam semakin 

menurun, sedangkan kadar lemak dan pH 
biji kakao semakin meningkat. 

3. Perlakuan terbaik biji kakao diperoleh pada 

lama pengeringan 8 jam. Pada perlakuan 
tersebut diperoleh biji kakao dengan 

karakteristik rendemen (36,40%),  jumlah 
biji/100 gram dengan kategori mutu A, 

warna (17,79), pH (5,24), kadar air 

(2,61%), kadar lemak (54,43%), total 
asam (0,65 mg/gram), aroma (suka dan 

aroma biji kakao kuat) dan tekstur (suka 
dan agak keras).  

 

2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilaksanakan, maka dapat dikemukakan 

saran sebagai berikut : 
1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai waktu dan lama perendaman biji 
kakao sebelum dilakukan pengeringan 

agar diperoleh tekstur yang baik. 
2. Perlu dilakukan pengujian kadar asam 

lemak bebas (FFA) agar dapat diketahui 

seberapa besar tingkat kerusakan pada 
lemak kakao. 
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