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1.1 Latar Belakang

Kakao merupakan produk nabati yang berasal dari tanaman Theobroma

cocoa L. yang tumbuh di Indonesia. Secara umum, bagian kakao yang

dimanfaatkan dalam industri adalah bagian biji (Shahidi dan Naczk, 2004). Tidak

hanya memiliki tekstur, rasa, serta flavor yang digemari oleh masyarakat, hasil

olahan kakao juga memiliki potensi sebagai sumber antioksidan pada minuman

coklat. Hasil olahan dari kakao tersebut adalah kakao bubuk (cocoa powder).

Kakao bubuk umumnya dikaitkan dengan produk confectionary berbasis coklat

yang tinggi lemak dan kalori, namun tanpa disertai dari kandungan nutrisi

esensial. Kakao bubuk (cocoa powder) memiliki kandungan antioksidan seperti

polifenol, flavan-3-ols, flavonol, dan antosianin dalam jumlah sedikit (Niemenak

et al., 2006).

Kakao bubuk umumnya memiliki kandungan lemak dengan kisaran 22-

23% (Ranken et al., 1997). Kakao bubuk merupakan partikel halus yang berasal

dari cocoa press cake yang mengandung kadar air kurang dari 9% dan cocoa

butter tidak lebih dari 20%. Penentuan jenis kakao bubuk yang digunakan tidak

hanya berpengaruh terhadap kandungan lemak kakao serta penerimaan terhadap

panelis, namun juga berpengaruh terhadap kandungan antioksidan pada kakao

bubuk (Jalil dan Ismail, 2008). Jenis kakao bubuk dapat dibedakan atas

kandungan lemak dan pH pada masing-masing kakao bubuk. Deffated atau fat-

reduced cocoa powder merupakan kakao bubuk dengan kandungan air kurang

 



dari 9%, serta memiliki kandungan lemak tidak lebih dari 10%. Penghilangan

lemak dilakukan dengan menambahkan pelarut tertentu pada kakao bubuk agar

lemak pada kakao dapat larut bersamaan dengan pelarut yang digunakan (Ranken

et al., 1997).

Kayu manis merupakan salah satu jenis produk rempah-rempah yang

banyak digunakan sebagai campuran obat herbal dan sumber flavor pada produk

pangan. Kayu manis memiliki aroma dan flavor yang manis (fruity-like), serta

mengandung komponen aktif yang bersifat anti-diarrhoeal, antimikroba,

antioksidan, dan anti-allergenic (Prasad et al., 2009). Kandungan antioksidan

pada kayu manis tidak hanya berfungsi untuk menangkal radikal bebas, namun

juga dapat meningkatkan umur simpan dan meminimalisasi kehilangan nutrisi

akibat adanya reaksi oksidasi (Matthew dan Abraham, 2004). Beberapa

kandungan antioksidan yang terdapat pada kayu manis adalah cinnamaldehdyde,

cinnamyl acetate, caryophyllene, cinnamyl acetate, caryophyllene, linalool, dan

eugenol (Parthasarathy, 2008).

Kakao bubuk dan kayu manis merupakan bahan dasar utama dalam

pembuatan minuman fungsional coklat. Kandungan antioksidan pada minuman

coklat diharapkan dapat meningkat dengan adanya penambahan kayu manis,

sehingga minuman coklat tidak selalu berkaitan dengan produk coklat berkalori

tinggi, namun juga dapat menjadi sumber produk berantioksidan yang dapat

digunakan untuk menangkal radikal bebas pada tubuh. Penambahan kayu manis

tidak hanya dapat digunakan pada berbagai produk herbal dan makanan penutup

saja, namun juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan konsumen terhadap

minuman coklat.

 



1.2 Perumusan Masalah

Kayu manis merupakan salah satu rempah-rempah Indonesia yang masih

belum banyak dikembangkan, khususnya pada minuman. Kayu manis memiliki

potensi sebagai sumber antioksidan alami, namun belum lazim digunakan sebagai

salah satu bahan dalam pembuatan minuman. Kayu manis umumnya digunakan

sebagai bahan tambahan pada makanan, sehingga penggunaannya masih sangat

sedikit. Minuman coklat merupakan minuman yang banyak digemari oleh

masyarakat, karena dapat dikonsumsi oleh segala usia. Penambahan kayu manis

pada minuman coklat tidak hanya diharapkan dapat diterima oleh konsumen,

namun juga dapat menjadi salah satu minuman fungsional yang memiliki aktivitas

antioksidan yang cukup tinggi.

1.3 Tujuan

1.1.1 Tujuan Umum

Membuat minuman fungsional campuran kakao bubuk dan kayu manis

yang memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi dan dapat diterima oleh secara

organoleptik.

1.1.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui pengaruh penghilangan lemak terhadap kandungan

antioksidan pada kakao bubuk.

2. Menentukan jenis kakao bubuk terbaik dalam pembuatan minuman

fungsional coklat dengan kayu manis.

 



3. Menentukan persentase jumlah kakao bubuk, kayu manis, serta sukrosa

pada minuman fungsional coklat dengan kayu manis berdasarkan

kandungan antioksidan tertinggi dan didukung dengan hasil organoleptik.

 


