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Abstrak. Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang memiliki tingkat produktivitas kakao 

yang cukup tinggi. Saat panen, petani hanya memanen biji kakao dan menghasilkan limbah kulit buah 

kakao yang belum dimanfaatkan secara optimal. Namun kulit buah kakao mengandung senyawa 

fitokimia yang berguna sebagai antibakteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

berbagai konsentrasi ekstrak kulit buah kakao terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans, 

mengetahui konsentrasi optimal ekstrak kulit buah kakao dalam menghambat pertumbuhan S. mutans 

dan  mengetahui jenis senyawa fitokimia yang terkandung dalam kulit buah kakao. Penelitian ini 

merupakan penelitian eksperimen menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 6 

macam perlakuan, yaitu kontrol positif (Amoxicillin 5%), kontrol negatif (Aquades), ekstrak kulit 

buah kakao konsentrasi 25%, 45%, 65% dan 85%. Setiap perlakuan terdiri dari 4 ulangan sehingga 

diperoleh 24 unit percobaan. Data dianalisis menggunakan sidik ragam (ANOVA) dan apabila 

terdapat pengaruh dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) pada taraf nyata 5%, 

sedangkan uji fitokimia dilihat berdasarkan perubahan warna yang terjadi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ekstrak kulit buah kakao berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri S. mutans.  

Kontrol positif (Amoxicillin 5%) merupakan zona hambat terbesar yaitu 25 mm, konsentrasi ekstrak 

25%, 45%, 65% dan 85%. Konsentrasi 85% dengan zona hambat sebesar 21 mm berbeda nyata 

dengan kontrol negatif, konsentrasi ekstrak 25%, 45%,65%. Konsentrasi 65% dengan zona hambat 

sebesar 18 mm berbeda nyata dengan kontrol negatif dan konsentrasi 25%, 45% dan konsentrasi 45% 

dengan zona hambat sebesar 15,25 mm berbeda nyata dengan konsentrasi 25% dengan zona hambat 

sebesar 12,25 dan kontrol negatif yang tidak memiliki zona hambat. Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa ekstrak kulit buah kakao berpengaruh terhadap pertumbuhan S. mutans, 

konsentrasi kulit buah kakao optimal dalam menghambat pertumbuhan S. mutans yaitu konsentrasi 

85%, senyawa fitokimia yang terkandung dalam kulit kakao yaitu alkaloid, flavonoid, steroid dan 

saponin. Dari hasil penelitian disarankan kulit buah kakao digunakan sebagai antibakteri dalam 

pengobatan tradisional, perlu dilakukan pengujian terhadap masing-masing senyawa fitokimia sebagai 

antibakteri, dan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaplikasian obat kumur yang 

mengandung ekstrak kulit buah kakao. 
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Abstract. Jambi Province is one of the provinces that have a high level of cocoa productivity. 

During harvest time, farmers only harvest cocoa beans and produce untapped cocoa peel 

waste optimally. However, cocoa peel contains phytochemical compounds that are useful as 

antibacterials. This study aims to determine the effect of various concentrations of cocoa peel 

extract on the growth of Streptococcus mutans bacteria, knowing the optimal concentration of 

cocoa peel extract in inhibiting the growth of S. mutans and knowing that the type of 

phytochemical compounds contained in the skin of cocoa. This research was an experimental 

research using Completely Randomized Design (CRD) which consists of 6 kinds of treatment 

which is positive control (Amoxicillin 5%), Negative control (Distillated water), and cacao 

peel extract concentration 25%, 45%, 65% and 85%. Each treatment consisted of 4 

replications so that 24 units of the experiment were obtained. The data were analyzed using 

variance (ANOVA) and if there was effect continued with Duncan Multiple Range Test 

(DMRT) test at 5% real level, while phytochemical test was seen based on the color change 

that occurred. The results showed that cocoa peel extract affects the growth of S. mutans 

bacteria. The positive control treatment (Amoxicillin 5%) was the largest inhibition zone of 

25 mm. The 85% concentration with the inhibit zone of 21 mm was significantly different 

with the negative control, the concentration of extract 25%, 45%, 65%. The 65% 

concentration with 18 mm inhibitory zone was significantly different with negative control 

and 25%, 45% concentration and 45% concentration with inhibit zone of 15.25 mm 

significantly different with 25% concentration with 12.25 inhibition zone and negative 

control has no inhibit zone. Based on the research result, it can be concluded that cocoa peel 

extract has an effect on the growth of S. mutans, the optimal cocoa peel skin concentration in 

inhibiting the growth of S. mutans that is 85% concentration, phytochemical compound 

contained in cocoa skin namely alkaloids, flavonoids, steroids and saponins. From the results 

suggested that the peel of cocoa is used as an antibacterial in traditional medicine, it is 

necessary to test each phytochemical compound as antibacterial and further research on the 

application of mouthwash containing cocoa peel extract. 
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PENDAHULUAN 

 

Indonesia memiliki salah satu 

komoditas andalan nasional berupa 

tanaman kakao (Theobrema cacao L.) 

yang berperan penting bagi perekonomian 

masyarakat terutama dalam penyediaan 

lapangan kerja, sumber pendapatan petani 

dan sumber devisa bagi negara disamping 

mendorong berkembangnya agrobisnis 

kakao dan argoindustri. Keadaan iklim dan 

kondisi lahan yang sesuai untuk 

pertumbuhan kakao akan mendorong 

pengembangan pembangunan perkebunan 

kakao di Indonesia (Anonim, 2005:1). 

Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang 

memiliki tingkat produktivitas yang 

berbeda terhadap pertumbuhan kakao, 

salah satunya yaitu provinsi Jambi. 

Provinsi Jambi merupakan salah satu 

provinsi yang memiliki tingkat 

produktivitas kakao yang cukup tinggi dan 

tersebar di 10 kabupaten/kota.  

Mulyatni, dkk. (2012:78) 

menyatakan bahwa  saat panen, umumnya 

petani memanen biji kakao untuk diolah 

menjadi cokelat, dan menghasilkan  

limbah kulit buah kakao yang cukup 

banyak. Keberadaan limbah tersebut sering 

kali tidak dimanfaatkan secara baik dan 

kadang dibiarkan begitu saja menjadi 

sampah pertanian. Kulit buah kakao 

hingga saat ini belum dimanfaatkan secara 

optimal, hal ini akan menimbulkan 

masalah ketika produksi kakao  terus 

meningkat karena limbah kulit buah kakao 

juga akan semakin meningkat, maka 

dibutuhkan inovasi baru yang dapat 

memaksimalkan pengolahan kulit buah 

kakao. Namun, masyarakat umumnya 

seringkali menganggap bahwa hanya biji 

kakao yang memiliki manfaat dan kulit 

buah kakao hanya dapat digunakan sebagai 

bahan pakan ternak dan  bahan baku 

pembuatan pupuk kompos. 

Wahyudi dan Pujianto (2015:555) 

menyatakan bahwa pada kulit buah kakao 

(T. cacao L.) mengandung senyawa 

fitokimia berupa katekin jenis flavonoid, 

teobromin, tanin, dan saponin yang efektif 

digunakan sebagai penghambat 

pertumbuhan mikroba. Menurut Mulyatni, 

dkk. (2012:78) keberadaan senyawa 

tersebut di dalam kulit buah kakao diduga 

menjadi salah satu penyebab tidak 

ditemukannya penyakit pada tanaman 

kakao yang disebabkan oleh bakteri yang 

dapat menyebabkan penyakit dan bersifat 

merugikan. Selanjutnya penelitian 

Amaechi et al. (2013) melaporkan bahwa 

teobromin setara dengan pasta gigi 

komersial. Penggunaan teobromin juga 

menghambat pelepasan mineral dari gigi 

dan membuat gigi lebih keras. Polifenol 

dalam kakao juga bermanfaat dalam 

menjaga kesehatan mulut dari dampak 

negatif bakteri. 

Berdasarkan hasil penelitian 

Mulyatni, dkk. (2012:82) didapatkan 

bahwa flavonoid yang terkandung dalam 

kulit buah kakao memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap bakteri Escherichia 

coli, Bacillus subtilis dan Staphylococcus 

aureus dengan pemberian ekstrak yang 

masing-masing dengan konsentrasi 0%, 

1%, 2%, 4%, 8%, 16%, 32% dan 64% . 

Konsentrasi optimal pada ekstrak tersebut 

dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

E. coli, B.subtilis dan  S. aureus adalah 

konsentrasi 64%. Selanjutnya penelitian 

Tanumihardja, dkk. (2013) yaitu aktivitas 

antibakteri ekstrak terstandar ekstrak 

sidaguri (S. rhombifolia) terhadap 

Enterococcus faecalis dan Actinomyces 

spp.  menggunakan kontrol positif dengan 

pemberian Amoxicillin 5%. Tujuan 

pemberian kontrol positif pada suatu 

penelitian adalah untuk membandingkan 

hasil zona hambat yang terbentuk dengan 

konsentrasi ekstrak yang digunakan. 

 Kurangnya informasi mengenai 

khasiat tanaman ini menyebabkan 

masyarakat kurang memahami 

pemanfaatan terhadap tanaman tersebut 

yang diduga memiliki sifat antibakteri. 

Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Berbagai 

Konsentrasi Ekstrak Kulit Buah Kakao 

(Theobrema cacao L.) Terhadap 

Pertumbuhan Bakteri Streptococcus 
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mutans Sebagai Bahan Pengayaan 

Praktikum Mikrobiologi”. 
Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui pengaruh berbagai konsentrasi 

ekstrak kulit buah kakao terhadap 

pertumbuhan bakteri Streptococcus 

mutans, mengetahui konsentrasi optimal 

ekstrak kulit buah kakao dalam 

menghambat pertumbuhan S. mutans dan  

mengetahui jenis senyawa fitokimia yang 

terkandung dalam kulit buah kakao. 

METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian ini adalah 

eksperimen yang menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

6 perlakuan dan pengulangan sebanyak 4 

kali pada masing-masing perlakuan yang  

terdiri dari: P1 kontrol positif (diberi 

Amoxicillin), P2 kontrol negatif (diberi 

Aquades), P3 (ekstrak kulit kakao 25%), 

P4 (ekstrak kulit kakao 45%), P5 (ekstrak 

kulit kakao 65%), P6 (ekstrak kulit kakao 

85%). 

 

1. Sterilisasi Alat dan Bahan 

Semua alat dan bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini harus 

dalam keadaan steril agar tidak 

terkontaminasi oleh mikroorganisme yang 

tidak diinginkan, baik yang dapat  merusak 

media  maupun yang dapat  mengganggu 

proses penelitian yang sedang dikerjakan. 

Salah satu alat  yang digunakan dalam 

proses sterilisasi adalah autoklaf dengan 

tekanan 15 lbs dan suhu 121º C selama 15-

30 menit (Pelczar dan Chan, 1988:466). 

2. Pembuatan Ekstrak Kulit Buah 

Kakao (Theobrema cacao L.) 

Pembuatan ekstrak kulit buah kakao 

berasal dari 13 kg kulit kakao yang diiris 

tipis-tipis dan dikeringkan sehingga 

didapat 1 kg kulit kakao kering yang 

kemudian dihaluskan menggunakan 

grinder. Serbuk kulit kakao ini dimaserasi 

dengan metanol selama 3 hari dengan 

pengadukan setiap harinya kemudian 

dilakukan penyaringan sehingga 

didapatkan filtrat kulit kakao. Hasil 

penyaringan kemudian diuapkan 

menggunakan Rotary Evaporator pada 

suhu 50ºC. Hasil yang didapatkan adalah 

ekstrak 100% semi solid. Selanjtnya dibuat 

larutan stock 100% yang kemudian 

diencerkan dengan pelarut aquades untuk 

mendapatkan ekstrak kulit kakao pada 

konsentrasi 25%, 45%, 65%, dan 85%. 

 

3. Pembuatan Media 

Media yang digunakan adalah media 

NA yang merupakan suatu medium yang 

berbentuk padat perpaduan antara bahan 

alamiah dan bahan kimiawi. Pembuatan 

media ini dapat dilakukan dengan cara: 

sebanyak 10 g NA dilarutkan dalam 500 

ml aquades pada erlemeyer dan 

dipanaskan diatas kompor listrik sambil 

diaduk hingga mendidih dan media larut 

sempurna. Kemudian kompor dimatikan 

dan media didinginkan dan ditutup 

menggunakan kapas dan kain kassa. 

Selanjutnya, disterilkan dalam autoklaf 

pada suhu 121ºC selama 15 menit. Media 

didinginkan kemudian dituang kedalam 

cawan petri steril dan dibiarkan membeku 

(Anisa, 2015:6). 

 

4. Uji Ekstrak Kulit Buah Kakao 

(Theobrema cacao L.) Terhadap 

Pertumbuhan Streptococcus mutans 

Bakteri S. mutans dibiakkan dalam 

media miring NA. Kemudian suspensi 

bakteri dari media ini diambil dan 

digoreskan dengan metode streak plate 

menggunakan cotton swab di atas media 

NA yang sebelumnya dibiarkan memadat. 

Disiapkan kertas cakram dengan diameter 

6 mm yang telah dicelupkan pada tube 

berisi berbagai konsentrasi ekstrak kulit 

buah kakao dan larutan amoxicillin 

sebagai kontrol positif dan aquades 

sebagai kontrol negatif lalu dibiarkan 

selama 1 menit dan diletakkan di atas 

permukaan media agar secara aseptis pada 

setiap cawan sesuai dengan perlakuan dan 

ulangan.  

Setiap kertas cakram ditekan secara 

perlahan dengan menggunakan batang 

steril untuk memastikan kertas cakram 

tersebut melekat pada permukaan agar. 
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Selanjutnya ditutup dengan menggunakan 

plastik wrap dan alumunium foil. Inkubasi 

semua lempeng agar dengan posisi terbalik 

selama ± 16 jam pada suhu 37°C , 

kemudian diukur diameter zona hambat  

dengan menggunakan kertas milimeter. 

Besarnya diameter dari aktivitas 

antibakteri oleh bahan aktif 

dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu 

aktivitas lemah (<5 mm), sedang (5-10 

mm), kuat (>10-20 mm), dan sangat kuat 

(>20-30 mm) (Cappuccino dan Sherman, 

2013:291). 

 

5. Uji Fitokimia 

a. Uji Flavonoid 

Kulit kakao dihaluskan sebanyak 20 

mg dengan menggunakan mortar, 

kemudian ditambahkan dengan 5 ml 

metanol dan dipanaskan selama 5 menit di 

dalam tabung reaksi. Kemudian ditambah 

beberapa tetes HCL pekat dan 0,2 g bubuk 

Mg. Adanya flavonoid ditandai dengan 

timbulnya warna merah yang kuat 

(Wardhani dan Supartono, 2015:48). 

b. Uji Saponin 

Kulit kakao dihaluskan sebanyak 3 g 

dengan menggunakan mortar dan 

dimasukkan ke dalam tabung reaksi,  

ditambahkan akuades hingga seluruh 

sampel terendam, dididihkan selama 2-3 

menit, dan selanjutnya didinginkan, 

kemudian dikocok selama 1-2 menit. 

Adanya saponin ditunjukkan dengan 

adanya busa yang tidak hilang selama 5 

menit (Wardhani dan Supartono, 2015:48). 

c. Uji Alkaloid 

Kulit kakao dihaluskan sebanyak 2 g 

dengan menggunakan mortar, kemudian 

ditambahkan dengan 10 ml kloroform. 

Campuran dilarutkan dan ditambahkan 5 

ml amoniak. Larutan disaring ke dalam 

tabung reaksi dan filtrat ditambahkan 10-

20 tetes H2SO4 2N. Kemudian dikocok 

dengan teratur selama 2-3 menit, dibiarkan 

beberapa hingga membentuk 2 lapisan. 

Lapisan atas diambil dan dimasukkan ke 

dalam tiga tabung reaksi masing-masing 

sebanyak 1 ml. Kemudian setiap tabung 

tersebut ditambahkan beberapa tetes 

pereaksi Mayer, Wagner dan Dragendorff. 

Hasil positif ditandai dengan terbentuknya 

endapan putih terhadap pereaksi Mayer, 

endapan coklat terhadap pereaksi Wagner, 

dan endapan jingga merah terhadap 

pereaksi Dragendorff (Wardhani dan 

Supartono, 2015:47). 

d. Uji Triterpenoid/Steroid 

Kulit kakao sebanyak 50-100 mg 

dihaluskan dengan menggunakan mortar, 

kemudian ditambahkan asam asetat glasial 

sampai semua sampel terendam. 

Campuran dibiarkan selama 15 menit, 

kemudian 6 tetes larutan dimasukkan ke 

dalam tabung reaksi dan ditambahkan 2-3 

tetes asam sulfat pekat. Adanya terpenoid 

ditunjukkan oleh terjadinya warna merah 

atau merah ungu, sedangkan jika warna 

yang ditunjukkan adalah hijau dan hijau 

biru menandakan adanya steroid 

(Wardhani dan Supartono, 2015:48). 

e. Uji Tanin 

Kulit kakao sebanyak 20 mg 

dihaluskan dengan menggunakan mortar 

dan ditambah metanol hingga sampel 

terendam. Kemudian ditambahkan 2-3 

tetes larutan FeCl3 1%. Hasil positif 

ditandai dengan terbentuknya warna hitam 

atau hijau biru (Wardhani dan Supartono, 

2015:48). 

 

6. Pengamatan 

a. Pengamatan didasarkan atas 

diameter zona hambat  yang 

terbentuk pada 16 jam pertama 

diukur dengan menggunakan kertas 

milimeter.  

b. Uji fitokimia berdasarkan atas 

perubahan warna yang terbentuk. 

Apabila (-)  tidak terjadi perubahan 

warna dan (+)  terjadi perubahan 

warna. 

 

7. Analisis Data 

Pengaruh masing-masing perlakuan 

diameter zona hambat terhadap 

pertumbuhan S. mutans diketahui dengan 

menganalisis secara statistik menggunakan 

sidik ragam (ANOVA), apabila 

berpengaruh maka dilanjutkan dengan uji 
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Duncan Multiple Range Test (DMRT) 

pada taraf nyata 5% (Sastrosupadi, 

2005:57). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Diameter Zona Hambat 

Hasil penelitian dengan pemberian 

berbagai konsentrasi ekstrak kulit buah 

kakao (Theobrema cacao L.) terhadap 

pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans 

menunjukkan hasil bahwa F hitung > F 

tabel pada α = 5% sesuai dengan hasil 

analisis sidik ragam (Lampiran 6). Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa terdapat 

pengaruh ekstrak kulit buah kakao (T. 

cacao L.) terhadap pertumbuhan bakteri S. 

mutans. Hasil ini menunjukkan bahwa 

hipotesis diterima. Rata-rata diameter zona 

hambat ekstrak kulit buah kakao terhadap 

pertumbuhan bakteri S. mutans setelah 

dilakukan uji lanjut DMRT dapat dilihat 

pada Tabel 4.1 berikut ini: 
Tabel 4.1 Rata-rata diameter zona hambat ekstrak 

kulit buah kakao (Theobrema cacao L.) 

terhadap pertumbuhan bakteri 

Streptococcus mutans 

 

No. 
Konsentrasi 

(%) 

Rata-rata 

Diameter 

Zona 

Hambat 

(mm) 

Aktivitas 

Antibakteri 

1. 

Kontrol 

Negatif 

(Aquades) 

0
a
 - 

2. 25 12, 25
b
 Kuat 

3. 45 15, 25
c
 Kuat 

4. 65 18
d
 Kuat 

5. 85 21
e
 Sangat Kuat 

6. 

Kontrol Positif 

(Amoxicillin 

5%) 

25
f
 Sangat Kuat 

 

Data pada Tabel 4.1 diketahui 

diameter zona hambat ekstrak kulit buah 

kakao terhadap pertumbuhan bakteri S. 

mutans menunjukkan hasil yang bervariasi 

antara 12,25 mm sampai 25 mm setelah 

dilakukan  uji lanjut DMRT pada taraf 5%. 

Perlakuan kontrol positif (amoxicillin) 

memiliki zona hambat terbesar yaitu 25 

mm berbeda nyata dengan perlakuan 

menggunakan ekstrak kulit buah kakao 

pada konsentrasi 85%, 65%, 45%, 25% 

dan kontrol negatif (aquades). Sedangkan 

zona hambat tertinggi pada perlakuan 

ekstrak kulit buah kakao yaitu pada 

konsentrasi 85% memiliki zona hambat 21 

mm yang berbeda nyata dengan 

konsentrasi 65%, 45%, 25%  kontrol 

positif (amoxicillin), dan kontrol negatif 

(aquades). Zona hambat terendah yaitu 

perlakuan pada konsentrasi 25% yang 

memiliki zona hambat 12,25 mm yang  

juga berbeda nyata dengan perlakuan 45% 

dan 65%  serta kontrol negatif yang tidak 

memiliki zona hambat dengan diameter 

kertas cakram sebesar 0 mm. Rata-rata 

diameter zona hambat yang terbentuk dari 

perlakuan kontrol positif, kontrol negatif 

dan ekstrak kulit buah kakao pada 

konsentrasi 25%, 45%, 65%, 85% dapat 

dilihat pada Gambar 4.1 berikut: 

 
(a) (b)  

 
(c)  (d) 

 
(e)  (f) 

Gambar 4.1 Zona hambat yang terbentuk dari 

perlakuan konsentrasi ekstrak kulit 

buah kakao  (Theobrema cacao L.) 

(a) kontrol + (b) kontrol - (c) 25% (d) 

45% (e) 65% (f) 85%  



Fathonah Tarwiyah (A1C413012) Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jambi  8 

 

2. Uji Fitokimia 

Berdasarkan hasil uji fitokimia, 

golongan senyawa kimia yang terkandung 

dalam ekstrak kulit buah kakao (T. cacao 

L.) ditunjukkan dengan terjadinya 

perubahan warna dapat dilihat pada Tabel 

4.2 berikut: 
Tabel 4.2 Hasil uji fitokimia ekstrak kulit buah 

kakao (Theobrema cacao L.) 

No. Senyawa Warna Hasil 

1 Alkaloid 
Endapan putih + 

Endapan cokelat + 

2 Triterpenoid 
Merah/merah 

ungu 
- 

3 Steroid Hijau/hijau biru + 

4 Tanin Hitam - 

5 Flavonoid Merah tua + 

6 Saponin 
Busa stabil (5 

menit) 
+ 

Keterangan:  +   = terjadi perubahan warna 

- = tidak terjadi perubahan warna 

Hasil uji fitokimia senyawa 

golongan Alkaloid, Triterpenoid atau 

Steroid, Tanin, Flavonoid dan Saponin 

yang terkandung dalam ekstrak kulit buah 

kakao (T. cacao L.) dapat dilihat pada 

Gambar 4.2 berikut: 

 
     Wagner    (a)    Mayer       (b) 

 
(c)          (d)                       (e) 

Gambar 4.2 Hasil Uji Fitokimia Kulit Buah Kakao 

(Theobrema cacao L.) 

(a) Alkaloid (b) Steroid/Triterpenoid 

(c) Tanin (d) Flavonoid (e) Saponin 

 

PENUTUP 

 Ekstrak kulit buah kakao (T. cacao 

L.) berpengaruh terhadap pertumbuhan 

bakteri S. mutans. Konsentrasi kulit buah 

kakao (T. cacao L.) yang optimal dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri 

S.mutans adalah konsentrasi 85%. 

Terdapat senyawa kimia yang terkandung 

dalam kulit buah kakao yaitu alkaloid, 

flavonoid, steroid dan saponin sebagai 

antibakteri. 

 

Saran Pemanfaatan 

1. Ekstrak kulit buah kakao (T.cacao L.) 

digunakan sebagai antibakteri dalam 

pengobatan secara tradisional. 

2. Perlu dilakukan pengujian terhadap 

masing-masing kandungan senyawa 

alkaloid, flavonoid, steroid dan saponin 

di dalam kulit buah kakao (T. cacao L.) 

sebagai antibakteri. 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai pengaplikasian obat kumur 

yang mengandung ekstrak kulit buah 

kakao (T. cacao L.). 
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