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Abstrak
Tujuan umum penelitian ini adalah merancang bangun dan menguji alat sensor
berbasis teknologi near infrared (NIR) spectroscopy yang dapat digunakan
untuk memprediksi kadar lemak dan kadar air pada biji kakao utuh. Rancangan
alat terdiri dari rangkaian optic yang meliputi light source dan rangkaian
monochormator, serta rangkaian elektronik yang meliputi power supply,
sensor, dan controller. Pengujian alat dilakukan dengan mengakuisisi spektrum
biji kakao utuh pada panjang gelombang 1000-2500 nm dan optical gain 4x.
method development sampling (MDS) digunakan sebagai basic dalam
pengambilan data spektrum NIR biji kakao dalam bentuk diffuse reflectance
spectra. Kadar lemak actual dianalisa dengan metode Soxlet, model prediksi
kadar lemak dibangun dengan metode principal component regression (PCR).
Hasil prediksi kadar lemak biji kakao utuh dengan alat sensor portable NIR
menunjukkan hasil yang cukup bagus dimana hal ini dapat dilihat dari indikator
akurasi dan kehandalan statistic yakni koefisien korelasi sebesar 0.82 untuk
kalibrasi dan 0.80 untuk validasi, serta index residual predictive deviation
(RPD) sebesar 1.64. Lebih lanjut, untuk prediksi kadar air, koefisien korelasi
yang dihasilkan sebesar 0.84 untuk kalibrasi dan 0.83 untuk validasi, serta
index RPD sebesar 1.76. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat
disimpulkan bahwa sensor NIR portable dapat digunakan untuk prediksi cepat
kadar lemak biji kakao utuh meskipun secara keseluruhan, alat sensor yang
dibangun
masih
memerlukan
perbaikan
dan
penyempurnaan
guna
mendapatkan hasil prediksi yang lebih akurat.
Kata kunci: sensor, NIR, spectroscopy, kakao, kualitas.
Pendahuluan
Indonesia dikenal sebagai negara pengekspor biji kakao dunia dengan nilai devisa pada
tahun 2011 mencapai US$ 1.345 miliar. Biji kakao yang merupakan komoditi perkebunan
yang strategis dipakai sebagai bahan dasar untuk membuat coklat, diproduksi sekitar 550
ribu ton di Indonesia setiap tahunnya (Zulfahrizal et al., 2013). Namun demikian, nilai
ekspor kakao Indonesia ke negara tujuan ekspor di wilayah Eropa dan Amerika masih jauh
di bawah Negara pengekspor lainnya seperti Afrika Selatan dan Ghana. Oleh sebab itu,
Indonesia perlu menstandarkan biji kakao ekspornya sesuai dengan standar yang dipakai
oleh negara-negara industri pengolah kakao.
Berdasarkan hal tersebut di atas, penanganan pascapanen menjadi kunci keberhasilan
peningkatan mutu biji kakao Indonesia. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah kontrol
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mutu biji kakao mengingat selama ini konsistensi mutu produk pertanian Indonesia secara
umum masih rendah. Metode penentuan mutu secara cepat dan tepat diperlukan untuk
menghasilkan komoditas kakao standar mutu tinggi yang disyaratkan negara konsumen.
Pendugaan mutu kakao biasanya dilakukan melalui uji laboratorium (secara destruktif),
dimana biji kakao dihancurkan dan diambil sarinya yang kemudian dianalisis dengan
metode standar kimia yang umum di laboratorium. Faktanya, metode kimia ini
menghabiskan waktu yang cukup lama, mahal dan dapat menimbulkan pencemaran
lingkungan karena melibatkan penggunaan bahan kimia dalam proses analisanya.
Sehingga, tidak cocok diterapkan di industri yang memerlukan metode yang sangat cepat
dan tidak merusak (non-destruktif) untuk menganalisis mutu kakao.
Pendeteksian mutu pangan yang cepat dan efesien dapat diwujudkan melalui
pengembangan teknologi Near Infrared Reflectance Spectroscopy (NIRS). NIRS telah
menjadi salah satu metode non-destruktif yang paling menjanjikan dan dapat digunakan
untuk analisis dalam berbagai bidang, termasuk di bidang pertanian. Keuntungan yang
dapat diraih adalah persiapan sederhana untuk sampel, proses deteksi cepat, dan ramah
lingkungan karena tidak ada bahan kimia yang digunakan. Lebih penting lagi, NIRS memiliki
kemampuan potensial untuk menentukan beberapa parameter mutu secara bersamaan.
Melalui pengembangan metode chemometrics, kemampuan aplikasi teknik NIRS menjadi
lebih populer dan menarik banyak perhatian para peneliti dalam bidang pangan. Komponen
dengan prosentase konsentrasi 0.1% dapat dideteksi dan dievaluasi menggunakan NIRS
(Cen & He 2007; Munawar 2013).
Penelitian pendahuluan awal telah kami lakukan guna menguji penerapan teknologi NIRS
untuk mendeteksi kualitas mutu biji kakao utuh dan bubuk. Dalam penelitian pendahuluan
yang telah dilakukan, kami menerapkan metode NIRS untuk klasifikasi biji kakao
berdasarkan tingkat fermentasi. Pendekatan metode chemometrics yang dipakai untuk
analisa spektrum NIR adalah metode Principal Component Analysis (PCA). Selain itu,
teknologi NIRS kami uji untuk menduga parameter mutu kakao, yakni tingkat fermentasi,
kadar air dan kadar lemak. Metode chemometrics yang digunakan adalah regresi Partial
Least Square (PLS).
Secara umum, tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini adalah mengembangkan aplikasi
teknologi NIRS dan merancang bangun alat sensor portable berbasis NIR sebagai metode
baru yang bersifat rapid, efisien, ramah lingkungan dan non-destruktif dalam penentuan
kandungan mutu pada biji kakao utuh dengan menggunakan NIRS.
Bahan dan Metode
Rancang bangun alat sensor NIR portable
Alat portable berbasis teknologi near infrared untuk prediksi kandungan lemak dan kadar air
akan dirancang dan dibangun setelah mendapatkan hasil database model terbaik untuk
metode koreksi spektrum dan metode regresi terbaik. Alat deteksi ini dibuat berdasarkan
hasil dari penelitian sebelumnya dengan model prediksi dan koreksi spektrum terbaik.
Desain alat ini terdiri dari rangkaian sistem optik dan rangkaian sistem elektronik serta
rangkaian sistem display. Sistem optik berfungsi sebagai sumber input sinar NIR. Lampu
halogen akan dijadikan sebagai sumber cahaya utama untuk sistem optik dimana pada
sistem ini juga akan dilengkapi dengan chopper yang berfungsi untuk memotong panjang
gelombang cahaya sesuai dengan rentang panjang gelombang NIR (1000-2500 nm).
Rangkaian elektronik terdiri dari rangkaian sensor (Gambar 1) untuk meng-capture
reflektan atau pantulan NIR pada sampel kakao. Selain itu, pada rangkaian elektronik juga
akan dibuat rangkaian controller yang juga meliputi analog to digital converter (ADC) untuk
pemrosesan data reflektan.
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Gambar 1. Rangkaian sensor yang dibangun
Pengaturan dan konfigurasi sensor NIRS
Method Development Sampling (MDS) digunakan sebagai basic instrument bekerja yang
dirancang. Kalibrasi background/reference dilakukan tiap jam. Pengendalian kerja alat
dilakukan dengan membuat perintah alur kerja (workflow command) dengan membangun
self modified software terintegrasi (Thermo Integration®). Workflow dibuat untuk mengatur
alat agar bekerja untuk mengakuisisi spektrum diffuse reflectance, scanning sampel
sebanyak 32 kali perproses lalu merata-ratakan hasilnya. Range panjang gelombang yang
dipilih adalah antara 1000-2500 nm dengan interval 0.2 nm. Optimasi frekuensi dan optical
gain 4x dilakukan sebelum pengukuran dengan melakukan optimize gain sebelum akuisisi
spektrum.
Pengukuran kadar lemak dan kadar air aktual pada kakao
Pengukuran kadar lemak mengunakan Metode Soxhlet (Vesela et. al 2007). Prosedur
pengukuran dimulai dengan mengeringkan labu takar bersama beberapa batu api selama 1
jam pada suhu 105 oC. Lalu didinginkan dalam exicator. Kemudian ditimbang, hasilnya
dicatat sebagai nilai L. Sampel sebanyak 10 gram dimasukkan dalam extration thimble
kemudian ditutup dengan kapas dan extration thimble ditempatkan dalam perangkat
soxhlet. Sedangkan kadar air dianalisa dengan metode gravimetry.
Model prediksi kadar lemak biji kakao
Data spektrum NIR yang diperoleh dari alat sensor NIR kemudian diregresikan dengan data
kadar lemak hasil pengkukuran actual. Metode regresi yang digunakan adalah metode
principal component regression (PCR). Data spektrum yang digunakan dalam proses
kalibrasi model adalah data tanpa perbaikan spektrum . Hal ini dilakukan untuk melihat
sejauh mana tingkat akurasi awal yang dihasilkan. Hasil akurasi prediksi dinilai berdasarkan
parameter statistik: koefisien korelasi (r), root mean square error (RMSE), serta residual
predictive deviation (RPD) index (Nicolai et al., 2007; Munawar et al., 2016).
Hasil dan Pembahasan
Optimasi frekuensi dan optical gain sensor portable
Step awal yang dilakukan dalam proses rancang bangun sensor portable adalah
mengoptimasi frekuensi dan kebutuhan energi yang diperlukan dalam proses akuisisi
spektrum. Hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil spectrum yang ideal dan meminimalisir
noise atau gangguan akibat interferensi cahaya. Sampai saat ini, sensor portable yang
dirancang bangun belum sepenuhnya sempurna, terutama dalam segi perangkat keras
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(hardware). Processor yang kami gunakan sementara ini adalah berbasis micro-processor
pada microcontroller dengan konfigurasi dan modifikasi yang kami lakukan pada bit slot
memori dan interrupt request (IRQ) agar sesuai dengan yang dibutuhkan untuk membaca
dan memproses data dari sensor yang dibangun.
Berdasarkan studi yang telah kami lakukan, spektrum near infrared aktual yang dihasilkan
dari rancangan sensor yang kami bangun adalah seperti terlihat pada Gambar 2. Dari
gambar tersebut terlihat bahawa spektrum near infrared yang dihasilkan secara umum
sudah sama dengan spektrum biji kakao, akan tetapi masih terlihat adanya noise atau
gangguan pada selang panjang gelombang tertentu. Hal ini diakibatkan karena frekuensi
dan kebutuhan energi (optical gain, number of scans dan resolution) yang belum optimum
atau tidak sesuai dengan kebutuhan sampel biologik.

Gambar 2. Perbandingan spektrum aktual NIR biji kakao yang dihasilkan dari sensor yang
telah dirancang bangun dan spektrum idealnya.
Setiap bahan biologik memiliki karakteristik elektro-optik yang berbeda-beda sehingga
kebutuhan energy dan frekuensi optimum yang dibutuhkan juga berbeda-beda. Saat ini
kami telah menemukan algoritma dan konfigurasi optimum untuk menghasilkan spektrum
biji kakao yang ideal dengan hasil sebagai berikut: optical gain: 4x, resolution: 2 cm-1,
frekuensi minimum 633 Hz dengan attenuator tipe C dengan parameter atenuasi sebesar
0.62.
Prediksi kadar lemak dan kadar air biji kakao
Hasil kalibrasi dan prediksi kedua parameter kualitas kakao tersebut di atas dirangkum
pada Tabel 1.
Tabel 1. Kalibrasi dan validasi model prediksi berdasarkan metode PCR
Parameter
KL
KA

LVs
5
4

Kalibrasi
R
RMSEC
1.23
0.82
0.68
0.84

Validasi
r
RMSECV
0.80
1.30
0.83
0.71

RPD
1.64
1.76

KL: kadar lemak, KA: kadar air, LVs: number of latent variables, r: coefficient of correlation, RMSEC:
root mean square error calibration, RMSECV: root mean square error cross validation, RPD: residual
predictive deviation.

Metode pendekatan regresi PCR memberikan hasil yang cukup bagus dan cukup
menjanjikan, namun masih memerlukan perbaikan dan penyemprunaan. Koefisien korelasi
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pada tahap kalibrasi dan validasi maksimum (0.80 – 0.85) dan indeks residual predictive
deviation (RPD) berkisar dari 1.64 dan 1.76. Scatter plot kadar air dan kadar lemak aktual
versus kadar air dan kadar lemak yang diprediksi dengan pendekatan metode regresi PCR
dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Kadar air dan kadar lemak aktual vs. Prediksi dengan menggunakan metode
principal component regression (PCR)
Metode PCR mampu secara baik memprediksi kedua parameter kualitas kakao dengan
koefisien korelasi tertinggi 0.84 dan index RPD 1.76. pada proses prediksinya, model PCR
memerlukan maksimum 5 latent variables (LVs) untuk menghasilkan model prediksi dengan
tingkat kehandalan dan akurasi seperti tersebut di atas.
Berdasarkan spektrum diffuse reflectance biji kakao yang dihasilkan, terlihat bahwa fitur
spektrum mengindikasikan keberadaan bahan organik dan kandungan nutrisi dari kakao
akibat interaksi ikatan molekul O-H, C-H, C-O dan N-H. Bentuk spektrum diffuse reflectance
untuk sampel kakao ini terjadi akibat adanya perubahan vibrasi energi dalam bentuk
overtone, bending dan stretching (Munawar et al., 2016). Berdasarkan spektrum ini,
serapan yang mengindikasikan adanya kandungan kadar air terjadi pada panjang
gelombang 1460 dan 1940 nm.
Overtone pertama molekul O-H terlihat jelas pada rentang panjang gelombang ini sehingga
dapat dikatakan bahwa band untuk serapan air terjadi pada kisaran panjang gelombang
1400 dan 1900 nm. Hasil ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Workman dan Weyer
(2008) yang menyatakan bahwa serapan air terjadi pada panjang gelombang 1420 – 1490
nm dan 1900 – 1980 nm. Lebih jauh, berdasarkan hasil studi ini, ditemukan bahwa struktur
C-H-O bervibrasi (overtone pertama - kedua) pada rentang panjang gelombang 2200 –
2300 nm.
Unsur C-H-O berkenaan dengan kandungan nutrisi karbohidrat, kadar gula pada kakao,
sehingga dapat disimpulkan bahwa kadar gula ataupun kadar total padatan terlarut dapat
diprediksi oleh metode NIR sebagai metode baru yang bersifat rapid, efektif, bebas bahan
kima, tanpa polusi dan tanpa merusak bahan. Sedangkan struktur molekul N-H bervibrasi
(overtone pertama) pada kisaran panjang gelombang 1500 – 1600 nm; dan struktur
molekul asam organik bervibrasi (overtone pertama dan bending) pada kisaran panjang
gelombang 1400, 1800 dan 2100 nm (Cen dan He, 2007; Cozzolino et al., 2011).
Kesimpulan
Hasil prediksi kadar lemak biji kakao utuh dengan alat sensor portable NIR menunjukkan
hasil yang cukup bagus dimana hal ini dapat dilihat dari indikator akurasi dan kehandalan
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statistic yakni koefisien korelasi sebesar 0.82 untuk kalibrasi dan 0.80 untuk validasi, serta
index residual predictive deviation (RPD) sebesar 1.64. Lebih lanjut, untuk prediksi kadar
air, koefisien korelasi yang dihasilkan sebesar 0.84 untuk kalibrasi dan 0.83 untuk validasi,
serta index RPD sebesar 1.76. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat
disimpulkan bahwa sensor NIR portable dapat digunakan untuk prediksi cepat kadar lemak
biji kakao utuh meskipun secara keseluruhan, alat sensor yang dibangun masih
memerlukan perbaikan dan penyempurnaan guna mendapatkan hasil prediksi yang lebih
akurat.
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