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III METODOLOGI PENELITIAN 

 

III.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan selama bulan Desember 2013 sampai Mei 2014 di 

Laboratorium Bioteknolologi Pangan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas 

Teknologi Pertanian dan Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya 

Malang. 

 

III.2 Alat dan Bahan Penelitian 

III.2.1 Alat Penelitian 

 Alat yang digunakan untuk pembuatan starter dan proses fermentasi 

angkak adalah cawan petri, erlenmeyer, gelas ukur, tabung reaksi, gelas beaker, 

gelas arloji, spatula, neraca analitik merk oxaus, autoklaf, pH meter, laminar air 

flow (LAF), bunsen, ose, mikropipet fixed, mikropipet non-fixed, vortex, inkubator, 

autoklaf, kompor listrik, haemocytometer, mikroskop, korek api, kertas payung, 

plastik, kapas, plastic wrap dan aluminium foil. 

 Alat yang digunakan untuk analisa intensitas pigmen adalah 

spektrofotometer merk Jenway, tabung rekasi, pipet tetes, spatula, gelas arloji, 

neraca analitik merk Oxaus, shaker waterbath merk memmert dan kertas saring. 

Alat yang digunakan untuk analisa warna adalah color reader. Alat yang digunakan 

untuk analisa kadar lovastatin adalah spektrofotometer merk Jenway, mortar, 

kertas saring, sentrifuge merk Thermos Scientific, tabung reaksi, erlenmeyer dan 

neraca analitik. Alat yang digunakan untuk analisa kadar air adalah oven kering 

merk Memmert, cawan petri, timbangan analitik dan spatula. Alat yang digunakan 

untuk uji stabilitas terhadap suhu dan pH serta uji kelarutan dalam air adalah 

tabung reaksi, spatula, spektrofotometer merk Jenway kompor listrik merk 

maspion, oven merk memmert, kertas saring, pipet ukur dan bola hisap. 

 

III.2.2 Bahan Penelitian 

 Bahan yang digunakan untuk pembuatan starter adalah kultur Monascus 

purpureus yang diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi Pangan Jurusan 

Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, 

tepung beras, NH4NO3, KH2PO4, MgSO4.7H2O, 0,25 M KOH, 0,1 M HCl dan 

akuades. Bahan yang digunakan untuk untuk fermentasi angkak adalah beras 

IR36, tepung ubi kayu putih, NH4NO3, KH2PO4, MgSO4.7H2O, MSG, 0,25 M KOH, 
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0,1 M HCl dan akuades. Bahan yang digunakan untuk analisa intensitas pigmen 

adalah methanol 96% dan akuades. Bahan yang digunakan dalam analisa kadar 

lovastatin adalah tablet Cholvastin, asetonitril, etanol 96%, etanol 75% dan 

akuades. Bahan kimia diperoleh dari toko Makmur SEjati. 

 

III.3 Metodologi Penelitian 

 Rancangan percobaan yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 2 faktor. Faktor pertama adalah waktu 

pemberian inokulum ko-kultur yang terdiri dari 3 level dan faktor kedua terdiri dari 

2 level adalah konsentrasi inokulum ko-kultur yang ditambahkan. Dari kedua faktor 

tersebut didapat 6 kombinasi perlakuan dan masing-masing perlakuan diulang 

sebanyak 3 kali. Sehingga total didapatkan 18 satuan percobaan. 

Faktor I : Waktu penambahan Saccharomyces cerevisiae 

H-1 : hari ke-8 fermentasi 

H-2 : hari ke-12 fermentasi  

Faktor II : Konsentrasi Saccharomyces cerevisiae 

K-1 : 104 sel/ml 

K-2 : 105 sel/ml 

K-3 : 106 sel/ml 

 

Kombinasi dari kedua faktor tersebut adalah sebagai berikut : 

Waktu penambahan 

S. cereviciae 

Konsentrasi S. cereviciae 

K1 K2 K3 

H1 H1K1 H1K2 H1K3 

H2 H2K1 H2K2 H2K3 

Keterangan : 

H1K1 : Waktu penambahan hari ke-8 dengan konsentrasi 104 sel/ml 

H1K2 : Waktu penambahan hari ke-8 dengan konsentrasi 105 sel/ml 

H1K3 : Waktu penambahan hari ke-8 dengan konsentrasi 106 sel/ml 

H2K1 : Waktu penambahan hari ke-12 dengan konsentrasi 104 sel/ml 

H2K2 : Waktu penambahan hari ke-12 dengan konsentrasi 105 sel/ml 

H2K3 : Waktu penambahan hari ke-12 dengan konsentrasi 106 sel/ml 
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III.4 Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian dilakukan dalam dua tahap, yaitu penelitian pendahuluan dan 

penelitian lanjutan. Penelitian pendahuluan dilakukan untuk mengetahui 

konsentrasi penambahan kacang hijau terbaik pada fermentasi angkak oleh 

Monascus purpureus. Penelitian selanjutnya dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh penambahan co-culture pada fermentasi angkak terhadap intensitas 

pigmen dan kadar lovastatin. 

 

III.4.1 Pembuatan Stok Kultur 

 Pembuatan stok kultur Monascus purpureus adalah sebagai berikut. 

 Media Potato Dextrose Agar (PDA) ditimbang sesuai kebutuhan. 

 Media dilarutkan dengan akuades dan dimasak hingga larut, kemudian 

dituang ke dalam tabung reaksi sebanyak 7 ml tiap tabung. 

 Disterilisasi dengan autoklaf pada suhu 121ºC selama 15 menit. 

 Media PDA steril dimiringkan dengan sudut 45º dan dibiarkan hingga dingin 

dan memadat. 

 Kultur awal Monascus purpureus diinokulasikan ke dalam agar miring PDA. 

 Kultur diinkubasi pada suhu 30ºC selama 1 minggu. 

 Kultur yang telah tumbuh disimpan di dalam lemari es bersuhu 4ºC. 

 

III.4.2 Pembuatan Starter Angkak 

 Langkah-langkah pembuatan starter angkak adalah sebagai berikut. 

 Larutan medium dibuat dengan campuran tepung beras 4% (b/v), NH4Cl 

0,15% (b/v), KH2PO4 0,25% (b/v), MgSO4.7H2O 0,1 % (b/v) dan ditambah 

100 ml akuades. 

 Medium diatur pH dengan 0,25 M KOH atau 0,1 M HCl hingga pH larutan 

medium 6,0. 

 Larutan medium disterilisasi dengan menggunakan autoklaf pada suhu 

121ºC selama 15 menit. 

 Larutan medium ditunggu hingga dingin. 

 Larutan medium diinokulasikan dengan 2 ose spora Monascus purpureus 

usia 1 minggu. 

 Campuran larutan medium dan kultur diinkubasi selama 7 hari. 
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III.4.3 Pembuatan Inokulum Saccharomyces cerevisiae 

 Pembuatan inokulum Saccharomyces cereviciae adalah sebagai berikut. 

 Media Pepton Glucose Yeast extract Agar (PGYA) ditimbang sesuai 

kebutuhan. 

 Media dilarutkan dengan akuades dan dimasak hingga larut, kemudian 

dituang ke dalam tabung reaksi sebanyak 7 ml tiap tabung. 

 Disterilisasi dengan autoklaf pada suhu 121ºC selama 15 menit. 

 Media PGYA steril dimiringkan dengan sudut 45º dan dibiarkan hingga 

dingin dan memadat. 

 Kultur awal Saccharomyces cereviciae diinokulasikan ke dalam agar miring 

PGYA. 

 Kultur diinkubasi pada suhu 30ºC selama 2 hari. 

 Kultur yang telah tumbuh disimpan di dalam lemari es bersuhu 4ºC. 

 

III.4.4 Pembuatan Angkak 

 Pembuatan angkak dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. 

 Beras IR36 direndam dengan akuades selama 8 jam dengan perbandingan 

1:1 (b/v). 

 Beras IR36 ditimbang sebanyak 40 gram. 

 Dilakukan penambahan kacang hijau dengan konsentrasi 5% (b/b) dari 

berat total. 

 Dilakukan pembuatan larutan nutrient dengan komposisi tepung beras 4% 

(b/v), NH4Cl 0,15% (b/v), KH2PO4 0,25% (b/v), MgSO4.7H2O 0,1 % (b/v), 

0,10% MSG (b/v) dan dilarutkan dalam 24 ml akuades. 

 Dilakukan penambahan larutan nutrient ditambahkan ke dalam medium. 

 Dilakukan pengaturan pH medium fermentasi dengan 0,25 M KOH atau 0,1 

M HCl hingga pH larutan medium 6,0. 

 Medium fermentasi disterilisasi dengan autoklaf pada suhu 121ºC selama 

15 menit.  

 Ditambahkan starter kultur sebanyak 8 ml ke dalam medium fermentasi. 

 Ditambah dengan inokulum ko-kultur Saccharomyces cerevisiae sesuai 

dengan konsentrasi dan waktu penambahan yang telah ditentukan. 

 Medium fermentasi diinkubasi pada suhu 30ºC selama 14 hari. 

 Angkak hasil fermentasi dikeringkan dengan oven 70ºC selama 24 jam. 
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 Angkak yang telah kering dihancurkan dengan mortar hingga menjadi 

serbuk. 

 Serbuk angkak dianalisa kadar air, intensitas pigmen, warna dan kadar 

lovastatin. 

 

III.5 Pengujian dan Analisa Data 

 Pengujian dan analisa yang dilakukan adalah analisa kadar air, kadar 

lovastatin, intensitas pigmen merah dan analisa warna. Analisa yang dilakukan 

untuk angkak dengan perlakuan terbaik adalah uji kelarutan pigmen dalam air, uji 

stabilitas pigmen terhadap suhu dan pH. Data yang diperoleh dari pengujian 

tersebut akan dianalisa dengan metode analysis of variance (ANOVA) dan 

dilakukan uji lanjut untuk menunjukkan beda nyata dengan uji Duncan’s Multiple 

Range Test (DMRT). Pemilihan perlakuan terbaik dengan metode Zeleny. 

 

III.6 Diagram Alir Penelitian 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 g tepung beras + 0,15 g NH4Cl + 0,25 g KH2PO4 + 0,1 g MgSO4.7H2O 

Penambahan 100 ml akuades 

Pengaturan pH 6,0 dengan 0,25 M KOH atau 0,1 M HCL 

Sterilisasi 121ºC selama 15 menit 

Pendinginan sampai suhu + 35ºC 

Inkubasi pada suhu 30ºC selama 7 hari 

2 ose M. purpureus 

Starter kultur 
Analisa : 

Jumlah sel dengan 

haemocytometer 

Gambar 3.1. Diagram Alir Pembuatan Starter Angkak (modifikasi Danuri,2008) 
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Beras IR36 

Perendaman dengan akuades perbandingan 1:1 (b/v) selama 8 jam 

Penirisan  Air sisa rendaman 

Ditimbang sebanyak 40 gram 

Kacang hijau 5% (b/b) 

tepung beras 4% (b/v) 

NH4Cl 0,15% (b/v) 

KH2PO4 0,25% (b/v) 

MgSO4.7H2O 0,1 % (b/v) 

dilarutkan dalam 24 ml akuades 

Pengaturan pH 6,0 dengan 0,25 M KOH atau 0,1 M HCL 

Sterilisasi 121ºC selama 15 menit 

Pendinginan sampai suhu + 35ºC 

Diinkubasi pada suhu 30ºC 

Inokulasi 8 ml starter M. purpureus 

Diinokulasi S. cereviciae 

sebanyak 2,5 ml dengan 

konsentrasi 104, 105 dan 

106 sel/ml pada 

fermentasi hari ke 8 dan 

12 
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Dioven pada suhu 70ºC selama 12-24 jam 

Dihancurkan dengan mortar 

Serbuk angkak 

Angkak perlakuan terbaik 

Analisa : 

Kadar air 

Kadar lovastatin 

Intensitas pigmen merah 

Analisa warna 

Analisa : 

Kelarutan dalam air 

Kestabilan terhadap suhu 

Kestabilan terhadap pH 

Diinkubasi pada suhu 30ºC selama 14 hari 

Gambar 3.2 Diagram Alir Pembuatan Serbuk Angkak (Modifikasi Jenie, dkk 
1997) 


