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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

II.1 Angkak 

 

 Angkak merupakan produk hasil olahan secara fermentasi oleh Monascus 

purpureus. Menurut Kasim, Suharna dan Nurhidayat (2005b), angkak merupakan 

beras yang difermentasi oleh kapang sehingga memiliki penampakan yang 

berwarna merah. Angkak juga biasa dikenal sebagai beras merah China karena 

telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat China, terutama sebagai pewarna 

makanan. Masyarakat Internasional memiliki sebutan masing-masing untuk 

angkak, misal masyarakat Jepang menyebut angkak sebagai “Beni Koji” dan di 

China angkak biasa disebut “Hong Qu”; “Hon chi”; “An-ka”; atau “Ang-kak”. 

Manfaat dari angkak yang sudah sering digunakan oleh masyarakat adalah 

sebagai bahan bumbu, pewarna maupun obat karena mengandung senyawa 

bioaktif yang berkhasiat.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Angkak juga memiliki khasiat sebagai obat. Hal tersebut dapat ditunjukkan 

oleh Pattanagul et al. (2007) yang menyatakan bahwa Angkak telah digunakan 

sejak dinasti Ming di China sebagai obat untuk meningkatkan sirkulasi darah, 

menurunkan kolesterol darah, mengatasi gejala diare, anthrax dan penyakit 

lainnya. Bahkan hingga saat ini, angkak masih digunakan sebagai obat tradisional 

oleh masyarakat Asia seperti China, Indonesia dan Thailand.  

Fermentasi angkak yang paling optimum dilakukan selama 14 hari (Lim et 

al., 2000 ; Panda et al., 2008a ; dan Padmavathi dan Tanvi, 2013). Mikroorganisme 

yang biasa digunakan adalah kapang golongan Monascus sp. Warna merah pada 

angkak merupakan salah satu metabolit sekunder yang dihasilkan oleh Monascus 

sp. Metabolit sekunder yang dihasilkan oleh Monascus sp. selain pigmen warna 

merah juga memiliki manfaat yang penting. Misalnya seperti lovastatin yang biasa 

Gambar 2.1 Angkak (Dokumentasi pribadi, 2014) 
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dimanfaatkan untuk hipokolesterol. Menurut Patakova (2013), lovastatin mampu 

bersifat hipokolesterol karena bisa menghambat aktifitas enzim HMGCoA 

reduktase penentu biosintesis kolesterol. Sifat tersebut yang banyak dimanfaatkan 

untuk mencegah atero-sklerosis, jantung koroner dan stroke. Beberapa penelitian 

juga menunjukkan bahwa penderita kolesterol yang diberi lovastatin mampu 

menurunkan kadar kolesterol hingga 30%. 

 

II.2 Monascus purpureus 

 

 Mikroorganisme yang berperan dalam fermentasi angkak adalah golongan 

kapang yaitu Monascus purpureus. Kapang dari genus Monascus sp. merupakan 

jamur berfilamen yang bereproduksi secara aseksual dengan memanfaatkan 

konidia dan menggunakan kleistothesium untuk reproduksi seksual. Monascus sp. 

memiliki dinding sel dengan penyusun utama kitin dan glukan. Monascus 

purpureus menghasilkan pigmen sebagai salah satu metabolit sekundernya. 

Pigmen yang dihasilkan adalah pigmen oranye yang biasa disebut Monascorubin 

dan Rubropunctatin, pigmen kuning yang biasa disebut ankaflavin serta pigmen 

merah yang biasa disebut Monascorubramin dan Rubropunctamin. Pigmen yang 

dihasilkan tersebut biasa dimanfaatkan sebagai pewarna alami makanan. Selain 

pigmen, metabolit sekunder yang dihasilkan adalah senyawa poliketida yaitu 

Mevinolin. Senyawa-senyawa yang termasuk golongan poliketida Mevinolin 

adalah Lovastatin, Monacolin dan Mevacor. Senyawa tersebut biasa digunakan 

sebagai obat untuk terapi hiperkolesterolimia (Erdogrul dan Azirak, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.2 Morfologi Monascus sp. (Wang dan Lin, 2007) 
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 Strain Monascus adalah golongan fungi homothallic. Monascus memiliki 

karakter yang khas karena kemampuannya yang bisa memproduksi golongan 

poliketida sebagai metabolit sekunder. Poliketida tersebut disintesa dengan 

proses yang mirip dengan sintesis asam lemak. Metabolit sekunder inilah yang 

memiliki efek positif dalam penghambatan hydroxymethylglutaryl coenzyme A 

(HMG-CoA) reduktase yang memiliki peran dalam sintesa kolesterol dalam tubuh 

kita. Monascus sp. juga menghasilkan pigmen sebagai metabolit sekunder yang 

dikategorikan dalam 3 warna yaitu kuning, oranye dan merah. Akan tetapi, 

Monascus sp. selain menghasilkan poliketida dan pigmen juga menghasilkan 

citrinin yang bersifat toksik bagi tubuh manusia. Monascidin A adalah metabolit 

yang dihasilkan oleh Monascus sp. dan dikategorikan sebagai citrinin (I Srianta et 

al., 2014). 

 

II.3 Saccharomyces cereviciae 

  

 Saccharomyces cereviciae umum dikenal sebagai yeast roti yang 

merupakan spesies eukariotik bersel satu. Spesies yang termasuk dalam kingdom 

fungi ini sering dimanfaatkan dalam pembuatan produk pangan, seperti wine, bir 

dan roti. S. cereviciae merupakan golongan sel aerob fakultatif yang memiliki 2 

bentuk siklus hidup, yaitu haploid dan diploid. Sel haploid memiliki siklus hidup 

yang simple dan apabila berada dalam kondisi stress maka akan mati. Sedangkan 

sel diploid dapat bertahan dalam kondisi stress dengan melakukan meiosis dan 

memproduksi 4 spora haploid yang dapat bertahan (Pronk et al., 1996) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.3. Koloni Saccharomyces cereviciae (Pronk et al., 1996) 
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 Sel haploid S. cereviciae memiliki 16 kromosom di nucleus dengan total 

genom sebesar 12 Mb. Nutrisi utama yang dibutuhkan untuk tumbuh adalah 

glukosa, galaktosa maupun fruktosa. Metabolit yang dihasilkan oleh S.cereviciae 

tergantung apakah metabolisme yang dilakukan secara aerob ataupun anaerob. 

Menurut Scalcinati (2012), nutrisi yang sering digunakan adalah gula sederhana 

seperti glukosa, akan tetapi ada beberapa spesies yang mampu memanfaatkan 

sumber karbon lain seperti maltosa. Kebanyakan yeast juga mampu 

mengasimilasi nitrogen untuk biosintesis asam amino dan protein. Tabel berikut 

ini menunjukkan beberapa nutrisi yang bisa digunakan oleh S.cereviciae sebagai 

nutrisi serta produk yang dihasilkan. 

 Sumber : Scalcinati, 2012 

 

 Kemampuan S.cereviciae untuk menghasilkan alkohol yang sering 

dimanfaatkan dalam industri pangan. Hal tersebut yang dimanfaatkan untuk 

menggunakan yeast sebagai ko-kultur pada fermentasi angkak. Menurut Richard 

et al. (2003) adanya alkohol yang dihasilkan oleh S. cereviciae selama fermentasi 

dapat menginduksi pembentukan lovastatin lebih banyak dan dapat meningkatkan 

kelarutan lovastatin dalam medium. Sehingga dengan adanya penambahan S. 

cereviciae dalam media fermentasi angkak dapat meningkatkan kualitas dan 

kuantitas lovastatin.  

 S. cereviciae juga menghasilkan enzim hidrolitik seperti enzim kitinase dan 

glukoamilase. Enzim tersebut mampu mendegradasi dinding sel Monascus 

purpureus sehingga Monascus purpureus memberikan perlawanan terhadap S. 

cereviciae. Perlawanan tersebut berupa dihasilkannya senyawa yang bersifat 

Tabel 2.1 Nutrisi untuk Pertumbuhan Yeast 
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hidrofobik seperti pigmen maupun lovastatin yang mampu menahan serangan 

enzim dari S. cereviciae (Lim et al., 2000). 

 

II.4 Media Fermentasi Angkak 

 

 Media fermentasi yang paling baik untuk pembentukan pigmen merah oleh 

M. purpureus adalah bahan yang mengandung pati dan memiliki sumber karbon 

(C) yang tinggi. Monascus purpureus bisa difermentasi dengan menggunakan 

media cair (submerged fermentation) maupun media padat (solid state 

fermentation). Menurut Arunachalam dan Narmadhapriya (2011), media yang 

paling utama digunakan dalam fermentasi angkak adalah media padat (SSF), 

dikarenakan M. purpureus lebih mudah untuk tumbuh dan metabolit yang 

dihasilkan juga lebih maksimal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Zhang, Zhang dan Xu (2013) menyatakan bahwa masalah utama pada produksi 

Monacolin K dengan metode submerged fermentation (SmF) adalah tingkat 

produktivitasnya yang rendah.   

Beras merupakan medium pertumbuhan M. purpureus utama pada 

fermentasi angkak. Hasil yang paling optimal ditunjukkan dengan penggunaan 

beras yang memiliki kandungan amilosa tinggi, yaitu 25-30%. Beras IR 36 atau 

biasa disebut beras pera, menurut Purwanto (2011) memiliki kadar amilosa 27% 

dengan indeks glikemik 45. Selain itu, beras IR 36 juga mengandung vitamin B1, 

fosfat, kalium, asam amino, garam dan Zn yang bisa mempengaruhi produksi 

pigmen merah pada angkak. Penelitian yang dilakukan oleh Santoso (1985) 

menunjukkan hasil fermentasi angkak dengan varietas beras Cisadane, IR 64 dan 

IR 36. Hasil yang paling tinggi ditunjukkan pada varietas beras IR 36. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa beras IR 36 merupakan substrat yang cocok untuk fermentasi 

angkak oleh M. purpureus.   

Sumber nitrogen pada fermentasi angkak didapatkan dari penambahan 

ammonium dari luar. Ammonium diketahui sebagai sumber nitrogen yang paling 

cocok untuk pertumbuhan dan pembentukan pigmen oleh Monascus purpureus 

(Padmavathi dan Prabhudessai, 2013). Nutrisi lain yang bisa ditambahkan untuk 

mengoptimalkan pertumbuhan serta produksi metabolit oleh Monascus purpureus 

adalah vitamin B1 dan zinc. Menurut Danuri (2008) adanya penambahan nutrisi 

lain seperti vitamin B1 dan zinc mampu menstimulasi pembentukan metabolit 
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karena kedua nutrisi tersebut bertindak sebagai koenzim dalam biosintesa pigmen 

maupun lovastatin. 

Kacang hijau merupakan salah satu sumber protein nabati tinggi serta 

mineral. Kacang hijau memiliki kandungan protein sebesar 22%. Kandungan 

protein yang tinggi ini mengandung banyak asam amino esensial seperti isoleusin 

dan methionine. Kedua asam amino ini yang berperan dalam mendukung 

pertumbuhan Monascus purpureus sebagai kultur utama dalam fermentasi 

angkak. Selain itu, kacang hijau juga mengandung vitamin B1 sebesar 0,64 

mg/100 gram dan zinc  sebesar 0,8 mg/100 gram (Prawiranegara, 1989). Selain 

zinc dan vitamin B1 kacang hijau juga tinggi akan kandungan asam glutamat yang 

mencapai 17%. Asam glutamat yang terkandung di dalam kacang hijau tersaji 

dalam jumlah tinggi diharapkan mampu meningkatkan produksi metabolit 

sekunder pada angkak. 

 

II.5 Faktor yang Mempengaruhi 

 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi angkak oleh Monascus 

purpureus diantaranya adalah sumber nutrisi, pH, temperatur, kadar O2 dan CO2, 

nutrisi tambahan serta jumlah inokulum starter yang diberikan. Menurut Joshi et 

al. (2003), media yang mengandung sumber C tinggi seperti pati mampu 

mengotimalkan pertumbuhan M. purpureus. Keberadaan nitrogen anorganik juga 

sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produksi pigmen. Penelitian yang 

dilakukan oleh Srianta (2014) menunjukkan adanya perbedaan yang nyata dengan 

media yang ditambah MSG sebagai sumber nitrogen tambahan memiliki produksi 

pigmen yang lebih tinggi dibandingkan media yang tidak diberi tambahan sumber 

nitrogen. Penambahan nutrisi lain seperti vitamin dan mineral juga penting saat 

fermentasi. Menurut Purwanto (2011), vitamin B1 dan mineral Zinc yang 

terkandung di dalam beras bisa mengoptimalkan pembentukan pigmen dan 

lovastatin. Sehingga bisa dilakukan penambahan sumber B1 dan Zinc untuk 

optimasi hasil fermentasi. 

 Faktor eksternal lain yang juga sangat mempengaruhi adalah kondisi pH 

dan temperatur lingkungan. Monascus purpureus optimal tumbuh pada kisaran pH 

5-6 dan temperatur 30ºC. Kondisi seperti itu juga cocok untuk pembentukan 

metabolit oleh M. purpureus. Hal tersebut disebabkan oleh aktivitas enzim yang 

bekerja optimal pada kisaran temperatur dan pH tersebut (Arunachalam dan 
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Narmadhapriya, 2011). Selain pH dan temperatur, keberadaan oksigen di udara 

lingkungan fermentasi juga berpengaruh. Menurut Vargaz dan Lopez (2003), 

konsentrasi CO2 yang lebih tinggi dibanding konsentrasi O2 pada lingkungan yang 

sama dapat menyebabkan penurunan hasil fermentasi. 

 Jumlah inokulum yang ditambahkan juga akan mempengaruhi proses 

fermentasi. Inokulum yang terlalu sedikit dapat menyebabkan substrat tidak 

digunakan secara maksimal sehingga hasil fermentasi juga kurang serta dapat 

menyebabkan munculnya kontaminasi mikroorganisme lain yang mampu 

memanfaatkan substrat. Jumlah inokulum yang ditambahkan pada media 

fermentasi beras menurut Dikshit dan Padmavathi (2011) adalah kisaran 107-108 

sel/ml. Sedangkan menurut Gonzales dan Meija (1996), jumlah inokulum yang 

ditambahkan pada media fermentasi berbasis SSF adalah 106-108 sel/ml.  

 

II.6 Pigmen Angkak 

 

 Angkak memiliki warna merah sebagai ciri utamanya. Warna tersebut 

merupakan hasil dari metabolit Monascus sp. sebagai mikroorganisme yang 

berperan pada fermentasi angkak. Pigmen tersebut menurut Wang dan Lin (2007) 

disintesis dari jalur metabolism poliketida pada Monascus sp.. Pigmen yang 

dihasilkan oleh Monascus sp. dibagi dalam 3 kelompok. Pertama adalah 

rubropunctatin (C21H22O5) dan monascorubrin (C23H26O5) yang memberikan warna 

oranye. Kedua adalah rubropunctamine (C21H23NO4) dan monascorubramine 

(C23H27NO4) yang memberikan warna merah. Ketiga monascin (C21H26O5) dan 

ankaflavin (C23H30O5) yang memberikan warna kuning. 

Gambar 2.4 Struktur Kimia Pigmen oleh Monascus sp. (Permana et al., 2003) 
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 Pigmen angkak diproduksi dari senyawa tetraketida yang terdiri dari satu 

molekul asetil-KoA dan tiga molekul malonyl-KoA. Asam piruvat akan mengalami 

dekarboksilasi oksidatif dengan bantuan enzim piruvat dehydrogenase dan 

koenzim A membentuk asetik koA dan malonil koA yang kemudian membentuk 

gugus poliketida yang digunakan dalam biosintesa pigmen (Turner, 2000). Skema 

pembentukan dapat dilihat di gambar 2.5. Pigmen yang dihasilkan oleh Monascus 

sp. merupakan pigmen yang stabil pada kisaran pH 4-8 dan juga stabil pada suhu 

tinggi, sehingga bisa di autoklaf. Biosintesis pigmen oleh Monascus sp. juga akan 

dipengaruhi oleh medium. Rasio C/N dalam medium yang lebih tinggi dapat 

meningkatkan produksi pigmen karena secara efektif mampu mendorong 

metabolisme ammonium nitrat. Pigmen merah yang dihasilkan pada angkak 

merupakan biosintesis lanjutan dari pigmen oranye yang telah terbentuk 

sebelumnya. Pigmen oranye akan bereaksi dengan asam amino sehingga 

menghasilkan pigmen merah yang larut dalam air (Permana et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pigmen angkak merupakan produk metabolit sekunder yang dihasilkan 

oleh M. purpureus. metabolit ini dihasilkan selama fase pertumbuhan tetap (statis). 

Menurut Yongsmith et al. (2000), setelah fase pertumbuhan cepat Monascus sp. 

akan menggunakan hasil produk dari fase pertumbuhan cepat untuk memproduksi 

Gambar 2.5 Pembentukan Metabolit Sekunder Pigmen (Turner, 2000) 
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metabolit sekunder seperti pigmen, citrinin dan mevinolin. Pigmen yang dibentuk 

pada awal produksi adalah pigmen oranye dan dilanjutkan dengan pigmen merah. 

Oleh karena itu menurut Suharna (2009), metabolit sekunder tinggi dihasilkan saat 

fermentasi lebih dari 8 hari yang ditandai dengan terbentuknya pigmen berwarna 

orange.  

 

II.7 Lovastatin 

 

Hasil metabolisme poliketida lain oleh Monascus sp. adalah senyawa 

monakolin yang secara struktural diidentifikasi sebagai lovastatin. Lovastatin 

berbentuk Kristal putih dan larut pada pelarut polar seperti etanil. Methanol dan 

asetonitril. Lovastatin dihasilkan oleh beberapa mikroorganisme seperti Monascus 

sp., Penicillium breviconpactum dan Aspergillus terreus (Asadayanti, 2011).   

Pigmen yang dihasilkan Monascus dan lovastatin diproduksi dari senyawa 

poliketida yang sama, sehingga kemampuan produksi lovastatin bisa diperidksi 

berdasarkan warna miselium Monascus. Ada 6 jenis senyawa monakolin yang 

telah diidentifikasi dari Monascus sp., yaitu monakolin J, K, L, dan X, 

dihydromonacolin K dan dihydromonacolin L. Lovastatin disusun oleh 2 rantai 

poliketida yang berbeda bergabung melalui ikatan suatu ester. Lovastatin 

merupakan anggota kelompok statin (penghambat HMG-CoA reduktase) 

digunakan untuk menurunkan kolesterol (Wang dan Lin, 2007). 

Lovastatin atau mevinolin merupakan obat hipokolesterolemik pertama 

yang disetujui oleh FDA pada tahun 1987. Lovastatin merupakan inhibitor 

kompetitif dari enzim hydroxymethylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA). Lovastatin 

bisa menurunkan kadar kolesterol karena lovastatin akan berikatan dengan sisi 

aktif enzim HMG-CoA reduktase. Sehingga pembentukan asam mevalonat 

terhambat dan pembentukan kolesterol tidak terjadi. Lovastatin bisa terikat dengan 

sisi aktif enzim HMG-CoA reduktase jika mampu berkompetisi dengan HMG-CoA. 

Kompetisi dapat dimenangkan jika lovastatin berada dalam jumlah yang cukup. 

Jika jumah lovastatin terlalu sedikit, maka HMG CoA yang akan berikatan dengan 

sisi aktif enzim HMG CoA reduktase (RS Upendra et al., 2013). 



13 
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.8 Metode Ko-kultur 

 

Monascus sp. memiliki peran penting dalam pembentukan pigmen merah 

maupun senyawa statin. Oleh karena itu beberapa tahun belakangan ini muncul 

penelitian-penelitian yang berkaitan dengan optimasi faktor eksternal maupun 

internal dari Monascus sp. sehingga produksi pigmen merah dan senyawa statin 

bisa lebih optimal. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengoptimasi 

produksi pigmen maupun statin, salah satunya adalah dengan memanfaatkan 

metode ko-kultur saat fermentasi. Ko-kultur merupakan metode yang dilakukan 

dengan menambahkan mikroorganisme atau kultur tertentu yang mampu 

menstimulasi pertumbuhan kapang utama, Monascus purpureus serta 

meningkatkan produksi dan kualitas pigmen maupun lovastatin (Panda et al. 

2008a). Fermentasi secara ko-kultur akan membantu peningkatan metabolit 

Gambar 2.6  Jalur metabolisme Kolesterol (Venkateswaran, 2011) 
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sekunder yang dihasilkan. Menurut Panda et al. (2008a), ko-kultur selama 

fermentasi dapat membantu pemanfaatan substrat lebih baik. Adanya kultur lain 

yang terdapat pada media fermentasi dapat membantu Monascus purpureus 

untuk memecah substrat utama pati sehingga metabolisme dapat berjalan lebih 

maksimal. 

Ko-kultur biasanya menggunakan mikroorganisme dari golongan kapang 

dan khamir. Penelitian dari Panda et al. pada tahun 2008 menggunakan kapang 

Monascus purpureus dan Monascus ruber sebagai ko-kultur. Sedangkan 

penelitian dari Lim et al. pada tahun 2000 serta Triana dan Nurhidayat pada tahun 

2009, menggunakan khamir Saccharomyces cerevisiae sebagai ko-kultur. 

Pemilihan tersebut didasarkan pada hipotesa apakah kultur yang ditambahkan 

mampu menstimulus metabolisme M. purpureus. Pertumbuhan M. purpureus 

biasanya didukung dengan adanya metabolit yang dihasilkan oleh ko-kultur.  

Penelitian ko-kultur yang dilakukan oleh Panda et al. (2008) menggunakan 

metode fermentasi SSF (Solid State Fermentation) dengan membandingkan 

fermentasi ko-kultur menggunakan M. purpureus  dan M. ruber. SSF merupakan 

metode fermentasi kapang dengan menggunakan media fermentasi dalam bentuk 

padat, sehingga diharapkan kapang mampu tumbuh optimal.  Penggunaan ko-

kultur itu diharapakan bisa menghasilkan kadar pigmen dan lovastatin yang 

optimal. Kadar lovastatin maksimal yang dihasilkan sebesar 2,80 mg/gram dan 

hasil tersebut lebih tinggi daripada tanpa penggunaan ko-kultur. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa lovastatin dihasilkan maksimal jika menggunakan 2 kultur. 

Satu sebagai kultur utama dan satu kultur sebagai kultur penunjang. Penggunaan 

dua jenis ko-kultur tersebut diharapkan mampu meningkatkan konsumsi substrat 

dan nutrisi pada media fermentasi. 

Penelitian ko-kultur yang dilakukan oleh Triana dan Nurhidayat (2009) 

bertujuan untuk mengetahui apakah lovastatin dapat meningkat jika dilakukan ko-

kultur M. purpureus dengan S. cerevisiae. Metode fermentasi yang digunakan 

adalah metode fermentasi SSF. Pada penelitian ini diberi perlakuan penambahan 

ko-kultur pada lama fermentasi yang berbeda, yaitu hari ke-0, 4, 8 dan 12. Hasil 

paling maksimal ditunjukkan pada penambahan ko-kultur di hari fermentasi ke-8 

dan 12. Hal tersebut terjadi karena alkohol yang dihasilkan oleh S. cerevisiae 

digunakan sebagai sumber karbon dan energi untuk M. purpureus.  

Penelitian yang dilakukan Lim et al. (2000) menggunakan ko-kultur M. 

purpureus dengan S. cerevisiae rekombinan untuk meningkatkan produksi pigmen 
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merah. Pada penelitian ini, S. cerevisiae telah direkayasa dengan gen yang 

mengkode glukoamylase dari Aspergillus niger. Hasil yang didapat menunjukkan 

bahwa pigmen merah yang dihasilkan oleh ko-kultur rekombinan lebih tinggi 

dibanding tidak menggunakan metode ko-kultur dengan kultur rekombinan. 

Adanya enzim glukoamilase dan kitin tersebut akan mendorong M. purpureus 

untuk menghasilkan pigmen dan lovastatin lebih banyak (Lim et al., 2000). 

Saccharomyces cerevisiae bisa dimanfaatkan sebagai ko-kultur karena 

memiliki beberapa keunggulan. Menurut Shin et al. (2005) S. cerevisiae 

menghasilkan enzim kitinase dan glukoamilase yang disekresikan keluar sel. 

Enzim tersebut merupakan enzim hidrolitik yang mampu mendegradasi dinding sel 

M. purpureus. Adanya serangan dari luar tersebut mendorong M. purpureus untuk 

mempertahankan diri dengan menghasilkan senyawa hidrofobik keluar sel seperti 

pigmen merah dan lovastatin. Senyawa yang disekresikan keluar tersebut 

diharapkan bisa mengurangi serangan enzim hidrolitik oleh S. cerevisiae. 

Sehingga dengan penambahan S. cerevisiae sebagai ko-kultur dapat 

meningkatkan terbentuknya pigmen dan lovastatin. 

Ko-kultur dengan menggunakan S. cerevisiae selain memanfaatkan enzim 

yang dihasilkan juga memanfaatkan etanol yang dihasilkan oleh S. cereviciae. 

Menurut Triana dan Nurhidayat (2009) M. purpureus akan memanfaatkan etanol 

yang dihasilkan S. cerevisiae sebagai sumber energi dan karbon untuk melakukan 

metabolisme walaupun sumber nutrisi semakin berkurang. Etanol tersebut 

menurut Patakova (2013) juga akan dikonversi menjadi asetil KoA yang dapat 

dimanfaatkan oleh M. purpureus sebagai bahan baku biosintesa metabolisme 

sekunder seperti lovastatin dan pigmen merah.  

Dari beberapa penelitian yang dilakukan di atas dapat dilihat bahwa 

fermentasi angkak dengan menggunakan metode ko-kultur mampu meningkatkan 

kadar pigmen dan lovastatin yang dihasilkan. Hal tersebut terjadi karena adanya 

dukungan sumber energi dari ko-kultur yang digunakan sehingga metabolit yang 

dihasilkan terutama metabolit sekunder seperti lovastatin dan pigmen bisa 

maksimal. 

 


