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IV Hasil dan Pembahasan 

 

IV.1 Analisa Starter Angkak 

 Analisa starter angkak dilakukan untuk mengetahui jumlah starter 

Monascus purpureus yang ditambahkan pada media fermentasi beras. Metode 

yang dilakukan adalah perhitungan jumlah sel dengan haemocytometer. Hasil 

perhitungan starter angkak pada tiga ulangan dapat dilihat pada tabel 4.1 . 

Berdasarkan hasil perhitungan Monascus purpureus dapat diketahui bahwa tidak 

terdapat perbedaan jumlah yang signifikan pada ketiga ulangan. Jumlah sel yang 

diperoleh berkisar antara 2,10-2,20 x 107 sel/ml. Pada pembuatan angkak 

ditambahkan 8 ml starter angkak untuk tiap 40 gram media fermentasi, hal tersebut 

berarti tiap 40 gram ditambahkan 16,8-17,6 x 107 sel Monascus purpureus. 

Tabel 4.1 Jumlah sel Monascus purpureus pada media starter angkak 

 

 

 

  

 Penambahan inokulum dapat mempengaruhi proses fermentasi yang akan 

berlangsung. Penambahan yang terlalu sedikit dapat menyebabkan munculnya 

kontaminasi mikroorganisme lain yang dapat memanfaatkan sumber nutrisi yang 

sama. Sedangkan penambahan yang terlalu banyak dapat menyebabkan 

fermentasi berjalan tidak optimal karena jumlah nutrisi yang lebih sedikit daripada 

jumlah mikroorganisme yang ada, sehingga mikroorganisme akan mati karena 

kekurangan nutrisi. Menurut Dikshit dan Padmavathi (2011) penambahan jumlah 

inokulum media starter yang sesuai adalah pada kisaran 107-108 sel/ml. Jumlah 

tersebut didapatkan dengan menginkubasi 1 ose M. purpureus ke dalam 100 ml 

media dan diinkubasi selama 6 hari. Jumlah M. purpureus yang ditambahkan pada 

penelitian ini pada kisaran 16,8-17,6 x 107 sel/ml. hasil tersebut telah sesuai pada 

kisaran yang telah disebutkan oleh Dikshit dan Padmavathi (2011). 

 

 

Fermentasi angkak Jumlah starter (sel/ml) 

Ulangan 1 2,10 x 107 

Ulangan 2 2,10 x 107 

Ulangan 3 2,20 x 107 
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IV.2 Analisa Intensitas Pigmen Merah 

 Analisa intensitas pigmen merah dilakukan berdasarkan prosedur oleh 

Kasim (2005a). Serbuk angkak dilarutkan dalam pelarut methanol 96%. Pelarut 

methanol digunakan karena angkak mengandung pigmen merah yang memiliki 

kelarutan lebih baik dalam pelarut polar seperti methanol daripada di air (I Srianta, 

et al., 2014). Intensitas pigmen serbuk angkak berdasarkan penelitian memiliki 

nilai dari kisaran 2,383-4,067. Hasil rerata intensitas pigmen merah pada angkak 

dengan perlakuan ko-kultur bisa dilihat pada gambar 4.1. 

Gambar 4.1 Pengaruh Waktu dan Konsentrasi Saccharomyces cerevisiae pada 

Intensitas Pigmen Merah Serbuk Angkak 

 

 Hasil analisa intensitas pigmen pada gambar 4.1 menunjukkan bahwa 

pada penambahan Saccharomyces cerevisiae konsentrasi 104 dan 105 sel/ml 

memiliki hasil yang lebih tinggi daripada kontrol. Saccharomyces cerevisiae 

dengan konsentrasi 106 sel/ml menunjukkan hasil yang lebih rendah dari kontrol. 

Hasil intensitas pigmen tertinggi ditunjukan oleh serbuk angkak dengan perlakuan 

ko-kultur hari ke 12 konsentrasi 105 sel/ml dengan angka 4,067. Hasil intensitas 

pigmen terendah dengan angkak 2,383 ditunjukan oleh serbuk angkak perlakuan 

ko-kultur hari ke 8 dengan konsentrasi 106 sel/ml. Hasil analisa ragam 

menunjukkan bahwa perlakuan ko-kultur dengan waktu penambahan dan 

konsentrasi Saccharomyces cerevisiae memiliki pengaruh yang nyata ( = 0,05) 

pada angkak dan antar kedua faktor terdapat interaksi (lampiran IV). Hasil uji 

DMRT dari kedua faktor tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 Rerata Intensitas Pigmen Merah Serbuk Angkak dengan Perlakuan 

Waktu Penambahan dan Konsentrasi Saccharomyces cerevisiae 

Keterangan : 1. Setiap data merupakan rerata dari 3 ulangan 

           2. Huruf yang sama tidak berbeda nyata ( = 0,05) 

 

Hasil intensitas pigmen merah pada Tabel 4.2 menunjukkan hasil tertinggi 

pada penambahan Saccharomyces cerevisiae sebanyak 105 sel/ml. Hasil 

terendah ditunjukan pada konsentrasi sel 106 sel/ml. Perbedaan intensitas pigmen 

merah antar konsentrasi penambahan Saccharomyces cerevisiae bisa 

disebabkan oleh beberapa faktor seperti konsentrasi S. cerevisiae yang 

ditambahkan selama ko-kultur. Menurut Lim et al. (2000) produksi pigmen oleh M. 

purpureus dapat menurun jika waktu penambahan ko-kultur terlalu cepat atau 

jumlahnya terlalu besar. Pada penambahan hari ke 8 dan 12 dengan konsentrasi 

106 sel/ml dihasilkan intensitas pigmen yang paling rendah bahkan lebih rendah 

daripada kontrol (tanpa perlakuan ko-kultur). penambahan S. cerevisiae yang 

terlalu banyak diduga menyebabkan intensitas pigmen lebih rendah. M. purpureus 

akan kalah bersaing dengan S. cerevisiae dalam perebutan nutrisi sehingga 

produksi pigmen juga akan menurun. 

Faktor lain yang bisa berpengaruh terhadap peningkatan intensitas pigmen 

merah adalah adanya etanol yang dihasilkan S. cerevisiae. Etanol yang dihasilkan 

menyebabkan lingkungan fermentasi menjadi basa dan keadaan tersebut dapat 

membantu biosintesa pigmen orange menjadi pigmen merah. Dhale (2007) 

menyatakan bahwa perubahan warna orange menjadi merah disebabkan adanya 

pergantian atom oksigen piranoid pada pigmen orange oleh gugus –NH pada 

keadaan basa sehingga membentuk pigmen merah. M. purpureus dapat 

terhambat pertumbuhannya dengan andanya etanol berlebih, sehingga diduga 

Perlakuan Intensitas Pigmen 

Merah ( 500 nm) 
DMRT 5% Waktu 

Penambahan 
Konsentrasi 

Penambahan (sel/ml) 

Hari ke 8 

104 3,743 cd 0,726 

105 3,388 cd 0,719 

106 2,383 a 0,661 

Hari ke 12 

104 3,206 bc 0,708 

105 4,067 d 0,733 

106 2,668 ab 0,690 
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dengan penambahan ko-kultur pada konsentrasi 106 sel/ml terlalu banyak etanol 

yang dihasilkan sehingga justru menghambat biosintesa pigmen merah. 

S. cerevisiae yang ditambahkan selama ko-kultur akan menghasilkan 

enzim hidrolitik yang mampu menstimulai produksi pigmen merah dari M. 

purpureus. Enzim tersebut akan menyerang dinding sel M. purpureus sehingga M. 

purpureus harus mempertahankan diri dengan menyerang balik S. cerevisiae. M. 

purpureus akan mengeluarkan metabolit sekundernya seperti pigmen dan 

lovastatin sebagai pertahanan dirinya. Menurut Shin et al. (2005), S. cerevisiae 

mengsekresi enzim glukoamilase dan kitinase yang akan mendegradasi dinding 

sel M. purpureus. M. purpurues akan menahan serangan enzim tersebut dengan 

memproduksi senyawa hidrofobik seperti pigmen dan lovastatin agar bisa 

menahan serangan enzim hidrolitik.  

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa intensitas pigmen paling tinggi dihasilkan 

dengan perlakuan ko-kultur hari ke 12 pada konsentrasi penambahan 105 sel/ml. 

Metabolit sekunder seperti pigmen akan dihasilkan selama tahap pertumbuhan 

tetap (stasioner). Menurut Yongsmith et al. (2000), setelah fase pertumbuhan 

cepat Monascus sp. akan menggunakan hasil produk dari fase pertumbuhan cepat 

untuk memproduksi metabolit sekunder seperti pigmen, citrinin dan mevinolin. 

Diduga pada penambahan ko-kultur hari ke 12, M. purpureus telah masuk ke 

dalam fase stasioner sehingga bisa memanfaatkan produk dari metabolit primer 

seperti asetil-KoA untuk memproduksi pigmen. Konsentrasi ko-kultur 105 sel/ml 

juga diduga merupakan jumlah yang sesuai sehingga tidak terjadi perebutan nutrisi 

dengan M. purpureus. Metabolit yang dihasilkan S. cerevisiae seperti etanol dan 

enzim juga berada dalam jumlah yang sesuai sehingga dapat menstimulasi 

produksi pigmen merah dan menjadi sumber energi tambahan bagi M. purpureus 

untuk bermetabolisme (Temudo, Kleerebezem and Loosdrecht, 2007). 

 

IV.3 Analisa Lovastatin  

Lovastatin adalah metabolit sekunder dari Monascus purpureus yang 

merupakan anggota kelompok statin (penghambat HMG-CoA reduktase) yang 

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

lovastatin dilakukan dengan melarutkan serbuk angkak pada pelarut etanol 75%. 
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Hasil rerata kadar lovastatin pada angkak dengan perlakuan ko-kultur bisa dilihat 

pada gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 Pengaruh Waktu dan Konsentrasi Saccharomyces cerevisiae pada 

Kadar Lovastatin Serbuk Angkak 

 

 Perlakuan ko-kultur diharapkan mampu meningkatakan kadar lovastatin 

karena keberadaan lovastatin pada angkak diharapkan. Kadar lovastatin pada 

hasil perlakuan di gambar 4.2 terlihat memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan 

kontrol (tanpa perlakuan ko-kultur). Kadar lovastatin tertinggi adalah 26,035 

mg/100 g angkak dari perlakuan ko-kultur dengan waktu penambahan hari ke 12 

konsentrasi sel 105 sel/ml. Hasil terendah ditunjukan pada perlakuan ko-kultur  hari 

ke 8 konsentrasi 105 sel/ml dengan nilai 20,121 mg/100g angkak. 

Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa perlakuan ko-kultur dengan 

waktu penambahan dan konsentrasi Saccharomyces cerevisiae memiliki 

pengaruh yang nyata ( = 0,05) pada angkak dan antar kedua faktor terdapat 

interaksi (lampiran V). Uji lanjut DMRT digunakan untuk mengetahui perlakuan 

mana yang memberikan pengaruh signifikan pada kadar lovastatin. Hasil dari uji 

DMRT dapat dilihat pada tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Rerata Kadar Lovastatin Serbuk Angkak pada Penambahan 

Saccharomyces cerevisiae dengan Perlakuan Waktu dan Konsentrasi Sel 

Perlakuan 
Kadar Lovastatin 

(mg/100 g angkak) 

DMRT 5% 

Waktu 
Penambahan 

Konsentrasi 
Penambahan (sel/ml) 

Hari ke 8 

104 23,242 b 2,012 

105 20,121 a 1,830 

106 21,531 ab 1,960 

Hari ke 12 

104 20,981 a 1,912 

105 26,035 c 2,025 

106 21,655 ab 1,992 

Keterangan : 1. Setiap data merupakan rerata dari 3 ulangan 

           2. Huruf yang sama tidak berbeda nyata ( = 0,05) 

 

Kadar lovastatin angkak pada penambahan ko-kultur hari ke 8 memiliki 

hasil yang tinggi dengan penambahan sel 104 dan 106 sel/ml. Hasil yang rendah 

ditunjukan pada penambahan ko-kultur hari ke 8 dengan konsentrasi 105 sel/ml. 

Kadar lovastatin angkak pada hari ke 12 memiliki hasil yang tinggi pada 

penambahan sel 105 dan 106 sel/ml. Perbedaan kadar lovastatin pada setiap 

perlakuan dipengaruhi oleh perlakuan ko-kultur yang diberikan. Stocking dan 

Williams (2003) menyatakan bahwa pigmen bisa mengindikasikan banyaknya 

lovastatin yang dihasilkan karena prekusor pigmen dan lovastatin adalah 

tetraketida (satu molekul asetil KoA dan 3 molekul malonil KoA). Adanya 

Saccharomyces cereviciae pada media angkak tersebut juga bisa membantu 

pembentukan asetil KoA sebagai bahan baku lovastatin dan pigmen merah. S. 

cereviciae akan membantu merombak glukosa pada media dan menghasilkan 

piruvat pada siklus glikolisis. Piruvat tersebut yang akan diubah menjadi asetil KoA 

sehingga lovastatin dan pigmen merah bisa diproduksi. 

Lovastatin tertinggi didapat pada perlakuan hari ke 12 dengan konsentrasi 

105 sel/ml. Pada hari ke 12 M. purpureus telah memasuki fase stasioner sehingga 

metabolit sekunder yang dihasilkan maksimal. Menurut Patakova (2013), 

lovastatin merupakan produk metabolit sekunder yang diproduksi selama fase 

pertumbuhan tetap (statis). Penambahan S. cereviciae sebanyak 105 sel/ml juga 

dapat memaksimalkan produksi lovastatin diduga karena S. cerevisiae dalam 

jumlah tersebut tidak bersifat kompetitif terhadap M. purpureus tetapi justru 
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menstimulasi M. purpureus untuk menghasilkan metabolit sekunder lovastatin 

yang lebih optimal. M. purpureus akan memanfaatkan etanol yang dihasilkan S. 

cerevisiae sebagai sumber energi dan karbon untuk melakukan metabolisme 

walaupun sumber nutrisi semakin berkurang (Triana dan Nurhidayat, 2009). 

Metabolit yang dihasilkan oleh S. cerevisiae akan mempengaruhi produksi 

lovastatin oleh M. purpureus sama seperti pada produksi pigmen merah. Adanya 

etanol dan enzim hidrolitik seperti enzim glukoamilase dan kitinase akan 

menstimulasi produksi lovastatin. Etanol yang dihasilkan akan dikonversi menjadi 

asetil KoA yang dapat dimanfaatkan oleh M. purpureus dalam pembentukan 

metabolit sekunder seperti lovastatin dan pigmen melalui jalur poliketida 

(Patakova, 2013). Enzim glukoamilase dan kitinase yang disekresi oleh S. 

cerevisiae akan mendorong M. purpureus untuk memproduksi metabolit sekunder 

seperti lovastatin dan pigmen untuk memblokade serangan enzim dari S. 

cerevisiae (Lim et al., 2000).  

Konsentrasi S. cerevisiae yang ditambahkan juga akan berpengaruh 

terhadap produksi lovastatin. Semakin tinggi konsentrasi yang ditambahkan maka 

semakin tinggi pula metabolit yang dihasilkan S. cerevisiae dan metabolit tersebut 

bisa dimanfaatkan oleh M. purpureus. Akan tetapi, adanya etanol dan enzim 

hidrolitik yang berlebih juga dapat menghambat M. purpureus. Etanol dan enzim 

hidrolitik yang tinggi dapat menekan pertumbuhan M. purpureus dan dapat 

menyebabkan lisisnya sel. Jumlah yang terlalu sedikit juga menyebabkan 

kurangnya sumber energi dan nutrisi yang bisa dimanfaatkan oleh M. purpureus 

(Juzlova, 1994 dan Lim et al., 2000). Sehingga penambahan ko-kultur sebanyak 

105 sel/ml pada hari ke 12 memiliki hasil lovastatin yang paling tinggi karena diduga 

konsentrasi tersebut paling sesuai untuk mengimbangi M. purpureus sehingga 

metabolit sekunder yang dihasilkan selama fase stasioner dapat maksimal. 

Penambahan ko-kultur pada hari ke 8 kadar lovastatin yang dihasilkan kurang 

maksimal karena pada hari tersebut diduga M. purpureus belum memasuki fase 

stasioner, sehingga pemanfaatan metabolit dari S. cerevisiae kurang maksimal 

serta dimungkinkan terjadinya kompetisi nutrisi. Menurut Suharna (2009) metabolit 

sekunder tinggi dihasilkan saat fermentasi lebih dari 8 hari, hal tersebut bisa 

ditandai dengan terbentuknya pigmen berwarna orange.  
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IV.4 Analisa Warna dengan Color Reader 

IV.4.1 Derajat Kecerahan (L*) 

 Derajat kecerahan (L*) pada color reader dinyatakan dengan angka pada 

kisaran 0-100, dimana semakin rendah angka maka tingkat kecerahan semakin 

rendah dan semakin tinggi angka maka tingkat kecerahan semakin tinggi (Yuwono 

dan Susanto, 1998). Analisa derajat kecerahan pada angkak dengan perlakuan 

ko-kultur memiliki kisaran nilai dari 40.93-43.47. Hasil rerata tiga ulangan derajat 

kecerahan (L*) pada angkak dengan perlakuan ko-kultur dapat dilihat pada 

gambar 4.3. 

 

 

 

Derajat kecerahan (L*) pada angkak diharapkan memiliki hasil yang 

rendah, karena dapat menghasilkan angkak dengan warna yang semakin gelap. 

Menurut Andreas dan Sri (2012), selama fermentasi angkak menghasilkan 

berbagai macam pigmen seperti pigmen kuning, merah dan jingga. Adanya 

pigmen tersebut menyebabkan angkak cenderung berwarna kemerahan dan 

menyebabkan tingkat kecerahannya semakin menurun. Hasil analisa 

menunjukkan serbuk angkak yang memiliki derajat kecerahan (L*) paling rendah 

adalah angkak dengan perlakuan ko-kultur pada hari ke 12 konsentrasi kultur 105 
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sel/ml yaitu 40,40 . Sedangkan serbuk angkak yang memiliki derajat kecerahan 

(L*) paling tinggi dengan angka 43,47 diperoleh pada serbuk angkak pada 

perlakuan ko-kultur hari ke 12 konsentrasi kultur 106 sel/ml.  

 Berdasarkan hasil analisa ragam tersebut dapat disimpulkan bahwa 

perlakuan ko-kultur dengan waktu penambahan dan konsentrasi Saccharomyces 

cerevisiae memiliki pengaruh yang nyata ( = 0,05) pada angkak dan antar kedua 

faktor terdapat interaksi (lampiran II). Uji lanjut DMRT digunakan untuk mengetahui 

perlakuan mana yang memberikan pengaruh signifikan pada derajat kecerahan 

(L*). Hasil dari uji DMRT dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut. 

 

Tabel 4.4 Rerata Derajat Kecerahan (L*) Serbuk Angkak pada Penambahan   

dengan Perlakuan Waktu dan Konsentrasi Sel 

Keterangan : 1. Setiap data merupakan rerata dari 3 ulangan 

           2. Huruf yang sama tidak berbeda nyata ( = 0,05) 

 

 Derajat kecerahan (L*) angkak pada penambahan ko-kultur hari ke 8 

memiliki hasil yang tinggi dengan penambahan sel 104 dan 106 sel/ml. Hasil yang 

rendah ditunjukan pada penambahan ko-kultur hari ke 8 dengan konsentrasi 105 

sel/ml. Derajat kecerahan (L*) angkak pada hari ke 12 mengalami peningkatan 

seiring dengan meningkatnya konsentrasi sel yang ditambahkan. Perbedaan 

derajat kecerahan (L*) pada setiap perlakuan dipengaruhi oleh intensitas pigmen 

yang dihasilkan. Semakin tinggi intensitas pigmen angkak maka diharapkan 

derajat kecerahannya semakin rendah. Menurut Mardhatila (2010), tingkat 

kecerahan produk dipengaruhi oleh kepekatan produk sehingga semakin tinggi 

kepekatannya maka akan semakin rendah derajat kecerahannya.  

Perlakuan 
Derajat Kecerahan 

(L*) 
DMRT 5% Waktu 

Penambahan 
Konsentrasi 

Penambahan (sel/ml) 

Hari ke 8 104 42,533 c 0,711 

  105 41,533 b 0,752 

  106 42,500 c 0,764 

Hari ke 12 104 40,933 ab 0,733 

  105 40,400 a 0,701 

  106 43,467 d 0,777 
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Perlakuan ko-kultur pada hari ke 12 dengan konsentrasi penambahan 105 

sel/ml memiliki nilai derajat kecerahan yang paling rendah. Hal tersebut sesuai 

dengan hasil intensitas pigmen merahnya yang paling tinggi dibanding perlakuan 

lainnya (4,067). Konsentrasi penambahan S. cereviciae sebanyak 106 sel/ml 

memiliki derajat kecerahan yang tinggi dibanding perlakuan lainnya diduga karena 

intensitas pigmen merah yang dihasilkan rendah sehingga kepekatan produk juga 

rendah. Hal tersebut diduga karena jumlah konsentrasi yang ditambahkan terlalu 

banyak sehingga metabolit yang dihasilkan S. cerevisiae terlalu banyak dan 

menyebabkan lisisnya sel M. purpureus. Sel M. purpureus yang telah lisis tersebut 

menyebabkan metabolisme terhenti sehingga produksi metabolit ikut terhenti (Lim 

et al., 2000). 

Pada penambahan hari ke 8 menunjukkan derajat kecerahan yang lebih 

tinggi dibanding penambahan hari ke 12. Hasil tersebut sesuai dengan intensitas 

pigmen merah hari ke 12 yang cenderung lebih tinggi daripada hari ke 8. 

Perbedaan tersebut dikarenakan pigmen merah yang dihasilkan pada hari ke 12 

lebih banyak karena diduga M. purpureus telah masuk fase stasioner sehingga 

metabolit sekunder seperti pigmen dapat diproduksi dengan optimal. Menurut 

Suharna (2009) metabolit sekunder tinggi dihasilkan saat fermentasi lebih dari 8 

hari, hal tersebut bisa ditandai dengan terbentuknya pigmen berwarna orange. 

 

IV.4.2 Derajat Kemerahan (a*) 

 Derajat kemerahan (a*) pada color reader memiliki kisaran nilai -100 

sampai +100. Nilai positif menunjukkan kecenderungan warna merah dan nilai 

negatif menunjukkan kecenderungan warna hijau (Yuwono dan Susanto, 1998). 

Serbuk angkak yang dihasilkan diharapkan memiliki warna merah yang ditandai 

dengan nilai derajat kemerahan (a*) yang tinggi. Analisa derajat kemerahan (a*) 

pada angkak dengan perlakuan ko-kultur memiliki kisaran nilai dari 14,00-19,83. 

Hasil rerata tiga ulangan derajat kemerahan (a*) pada angkak dengan perlakuan 

ko-kultur dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut. 
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Gambar 4.4 Pengaruh Waktu dan Konsentrasi Saccharomyces cerevisiae pada 

Derajat Kemerahan (a*) Serbuk Angkak 

 

 Hasil analisa derajat kemerahan (a*) dengan perlakuan ko-kultur 

menunjukkan hasil yang lebih baik daripada kontrol tanpa perlakuan ko-kultur. 

Derajat kemerahan (a*) tertinggi ditunjukan oleh serbuk angkak pada perlakuan 

ko-kultur hari ke 12 konsentrasi 105 sel/ml dengan angka 19,83. Derajat 

kemerahan (a*) terendah dengan angka 14,00 ditunjukan oleh serbuk angkak 

perlakuan ko-kultur hari ke 12 konsentrasi 104 sel/ml.  

 Berdasarkan hasil analisa ragam dapat disimpulkan bahwa perlakuan ko-

kultur dengan waktu penambahan dan konsentrasi Saccharomyces cerevisiae 

memiliki pengaruh yang nyata ( = 0,05) pada angkak dan antar kedua faktor tidak 

terdapat interaksi (lampiran III). Pengaruh nyata ( = 0,05) ditunjukan pada 

perlakuan konsentrasi sel Saccharomyces cerevisiae. Hasil uji BNT pengaruh 

konsentrasi sel terhadap derajat kemerahan (a*) dapat dilihat pada tabel 4.5 

berikut. 

Tabel 4.5 Rerata Derajat Kemerahan (a*) Serbuk Angkak Akibat Perlakuan 

Konsentrasi Saccharomyces cerevisiae 

Konsentrasi S. cerevisiae (sel/ml) Derajat Kemerahan (a*) BNT (5%) 

104 15,217 a 

2,3209 105 17,483 b 

106 14,333 a 

Keterangan : 1. Setiap data merupakan rerata dari 3 ulangan 

           2. Huruf yang sama tidak berbeda nyata ( = 0,05) 
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 Hasil derajat kemerahan (a*) tertinggi diperoleh dari penambahan 

Saccharomyces cerevisiae sebanyak 105 sel/ml (Tabel 4.5). Sedangkan hasil 

terendah ditunjukan pada penambahan Saccharomyces cereviciae konsentrasi sel 

104 sel/ml. Perbedaan derajat kemerahan (a*) antar konsentrasi penambahan 

Saccharomyces cerevisiae disebabkan oleh kadar pigmen merah dari masing-

masing sampel. Kondisi ini menunjukkan bahwa intensitas pigmen merah memiliki 

nilai yang berbanding lurus dengan derajat kemerahan. Angkak dengan perlakuan 

penambahan ko-kultur hari ke 12 konsentrasi 105 sel/ml memiliki derajat 

kemerahan yang paling tinggi hal ini berbanding lurus dengan hasil intensitas 

pigmen merahnya (4,067). 

 Penambahan ko-kultur pada hari ke 8 memiliki nilai derajat kemerahan 

yang lebih rendah dibanding hari ke 12. Hal tersebut diduga karena pigmen merah 

yang dihasilkan lebih tinggi pada hari ke 12. Pigmen merah sebagai metabolit 

sekunder angkak banyak dihasilkan saat fase stasioner dan pada hari ke 8 diduga 

M. purpureus belum memasuki fase stasioner. Menurut Suharna (2009) metabolit 

sekunder tinggi dihasilkan saat fermentasi lebih dari 8 hari, hal tersebut bisa 

ditandai dengan terbentuknya pigmen berwarna orange. 

 Penambahan ko-kultur S. cereviciae dengan konsentrasi 105 sel/ml 

memiliki nilai derajat kemerahan yang lebih tinggi dibanding penambahan 

konsentrasi 104 dan 106 sel/ml. Penambahan konsentrasi 106 sel/ml diduga terlalu 

banyak sehingga justru metabolit yang dihasilkan oleh S. cereviciae akan 

menurunkan produksi pigmen dari M. purpureus. Adanya etanol dan enzim 

hidrolitik seperti kitinase dan glukoamilase yang terlalu tinggi justru akan melisikan 

sel M. purpureus sehingga tidak ada metabolit yang dihasilkan. Menurut Lim et al. 

(2000) produksi pigmen dapat menurun jika pertumbuhan M. purpureus berhenti 

akibat jumlah S. cereviciae yang ditambahkan terlalu banyak.  

 

IV.5 Kadar Air 

 Kadar air merupakan salah satu parameter penting pada produk yang 

berbentuk serbuk. Hal tersebut akan berpengaruh pada tingkat kelarutan produk 

dalam air. Kadar air yang semakin tinggi akan menyebabkan tingkat kelarutan 

semakin rendah.  Hasil rerata kadar lovastatin pada angkak dengan perlakuan ko-

kultur bisa dilihat pada gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 Pengaruh Waktu dan Konsentrasi Saccharomyces cerevisiae pada 

Kadar Air Serbuk Angkak 

 

 Kadar air serbuk angkak pada gambar 4.5 tidak terlihat adanya perbedaan 

yang cukup signifikan antara kadar air serbuk angkak kontrol (tanpa perlakuan ko-

kultur) dengan kadar air serbuk angkak perlakuan ko-kultur. Kadar air tertinggi 

pada penelitian ini adalah 5,677% yang diperoleh dari serbuk angkak perlakuan 

ko-kultur hari ke 8 dengan konsentrasi 106 sel/ml. Kadar air terendah diperoleh 

dari serbuk angkak hari ke 12 konsentrasi 104 sel/ml dengan nilai 5,260%. Hasil 

analisa ragam menunjukkan bahwa perlakuan ko-kultur dengan perlakuan waktu 

penambahan dan konsentrasi inokulum tidak berbeda nyata ( = 0,05) (Lampiran 

VI ). Antar perlakuan juga tidak didapatkan interaksi.  

 Kadar air serbuk angkak yang dihasilkan pada penelitian ini tidak berbeda 

jauh dengan kadar air serbuk angkak yang diteliti oleh Indrawati et al. (2010) yaitu 

sebesar 5,620 %. Sedangkan pada penelitian ini kadar air yang dihasilkan paling 

tinggi adalah 5,677%, hanya terpaut 0,057 dari literatur. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa perlakuan ko-kultur yang diberikan tidak memberikan 

pengaruh yang nyata pada kadar air serbuk angkak. Menurut Wiryadi (2007) 

selama fermentasi kadar air dapat meningkat karena dihasilkannya uap air selama 

fermentasi. Akan tetapi pada penelitian ini angkak dikeringkan pada suhu dan 

waktu yang sama, selain itu juga karena pada pembuatan angkak ini digunakan 

bahan yang sama pada setiap perlakuan sehingga tidak ada perbedaan kadar air 

yang signifikan.  
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IV.6 Perlakuan Terbaik 

 Perlakuan terbaik ditentukan melaui metode multiple artribute (Zeleny, 

1992). Metode ini menggunakan prosedur pembobotan dengan menentukan nilai 

ideal pada masing-masing parameter. Pembobotan pada penelitian ini meliputi 

parameter kadar air, derajat kecerahan (L*), derajat kemerahan (a*), intensitas 

pigmen merah dan kadar lovastatin. Nilai ideal yang diharapkan untuk parameter 

kadar air dan derajat kecerahan (L*) adalah nilai minimal. Parameter derajat 

kemerahan (a*), intensitas pigmen merah dan kadar lovastatin diharapkan nilai 

maksimal. 

 Kombinasi perlakuan terbaik pada penelitian ini dengan metode multiple 

artribute didapatkan pada perlakuan penambahan Saccharomyces cerevisiae 

dengan waktu penambahan hari ke 12 dan konsentrasi 105 sel/ml (Lampiran VII). 

Nilai masing-masing parameter untuk perlakuan terbaik dapat dilihat pada tabel 

4.6 berikut. Kombinasi perlakuan terbaik tersebut memiliki derajat kemerahan (a*) 

dan kadar lovastatin yang paling tinggi diantara kombinasi perlakuan lainnya. 

 

 Tabel 4.6 Karakteristik Angkak Perlakuan Terbaik 

 

Angkak perlakuan terbaik dibandingkan dengan angkak kontrol untuk 

mengetahui perbedaan nyata (= 0,05) dengan menggunakan uji t (Lampiran VIII).  

Hasil dari uji t dapat dilihat pada tabel 4.7. 

 

 

 

 

 

Parameter Perlakuan Terbaik 

Kadar air 5,42% 

Derajat kecerahan (L*) 40,4 

Derajat kemerahan (a*) 19,8333 

Intensitas pigmen merah 4,067 

Kadar lovastatin 26,0350 mg/100 ml 
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Tabel 4.7 Perbandingan Karakteristik Angkak Perlakuan Terbaik dan Kontrol 

  

Hasil uji t pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa angkak perlakuan terbaik 

memiliki perbedaan yang nyata dengan angkak kontrol pada parameter derajat 

kecerahan, derajat kemerahan, intensitas pigmen merah dan lovastatin. 

Perbedaan yang nyata tersebut terjadi akibat adanya perlakuan ko-kultur S. 

cereviciae pada angkak perlakuan terbaik. S. cereviciae akan menyerang M. 

purpureus sehingga M. purpureus melakukan pertahan diri dengan memproduksi 

metabolit sekunder seperti pigmen merah dan lovastatin (Lim et al., 2000).  Adanya 

etanol yang dihasilkan S. cereviciae juga bisa dimanfaatkan oleh M. purpureus 

sebagai energi tambahan untuk metabolisme (Temudo, Kleerebezem and 

Loosdrecht, 2007).  

  

IV.7 Kelarutan Pigmen Merah Serbuk Angkak dalam Air 

 Serbuk angkak perlakuan terbaik dengan kombinasi perlakuan hari ke 12 

dan konsentrasi sel Saccharomyces cerevisiae 105 sel/ml akan diuji kelarutannya 

dalam air dengan kondisi suhu pelarut yang berbeda. Uji kelarutan air ini 

menggunakan prosedur yang disadur dari Jenie et al. (1997). Air digunakan 

sebagai pelarut karena dalam proses pencampuran pewarna makanan ke dalam  

 

 

Parameter 
Angkak 

Notasi 
Perlakuan terbaik Kontrol 

Kadar air (%) 5,423 5,443 tn 

Derajat kecerahan 40,4 43,633 * 

Derajat kemerahan 19,833 13,233 * 

Intensitas pigmen merah 4,067 2,801 * 

Lovastatin (mg/100 g) 26,035 18,685 * 
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produk pangan menggunakan air untuk melarutkan warnanya. Hasil uji kelarutan 

pigmen merah angkak dapat dilihat pada gambar 4.6. 

  

Tingkat kelarutan pigmen merah angkak dari gambar 4.6 dapat terlihat 

bahwa tingkat kelarutannya meningkat seiring dengan meningkatnya suhu pelarut. 

Nilai absorbansi tertinggi didapat pada suhu air 100⁰C sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pigmen merah angkak dapat larut dengan baik jika menggunakan pelarut 

dengan suhu yang tinggi pada kisaran 80-100⁰C. Pigmen merah angkak memiliki 

kelarutan yang lebih bagus pada suhu tinggi diduga karena adanya energi kinetik 

dari panas. Energi tersebut menyebabkan pigmen merah lebih cepat terurai dan 

larut dalam air (Jenie et al., 1994). 

 

IV.8 Stabilitas Pigmen Merah Serbuk Angkak terhadap Suhu 

 Uji stabilitas pigmen merah terhadap suhu menggunakan metode dari 

Jenie, et al. (1997). Pemberian perlakuan tersebut bertujuan untuk mengetahui 

kestabilan pigmen merah angkak pada suhu tinggi sehingga bisa diaplikasikan 

pada produk pangan dengan prosedur yang tepat. Hasil uji stabilitas pigmen 

merah angkak terhdap suhu dapat dilihat pada gambar 4.7. 

Gambar 4.6 Kelarutan Pigmen Merah Angkak dalam Air dengan Variasi Suhu Air 
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Hasil uji stabilitas pigmen dari gambar 4.7 dapat dilihat bahwa kestabilan 

pigmen menurun seiring dengan meningkatnya suhu pemanasan. Penurunan 

yang signifikan terlihat pada pemanasan suhu 121⁰C dan 180⁰C. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pigmen merah angkak cenderung stabil hingga suhu 100⁰C. 

Pigmen merah angkak mengalami penurunan intensitas seiring dengan semakin 

tingginya suhu diduga karena pigmen mengalami dekomposisi gugus kromofor 

dari pigmen akibat adanya energi kinetik dari panas. Penelitian yang dilakukan 

oleh Fabre et al. (1993) menunjukkan bahwa pigmen merah yang dihasilkan oleh 

Monascus ruber mengalami penurunan intensitas pigmen sebanyak 55% saat 

dipanaskan pada suhu 100⁰C selama 8 jam.  Penurunan intensitas warna akibat 

pemanasan disebabkan karena terajdinya kerusakan gugus kromofor pigmen 

akibat terlepasnya gugus fungsional atau terbukanya gugus fungsional yang 

menyusun gugus khromofor sehingga terjadi penurunan intensitas pigmen merah 

(Asadayanti, 2011). 

Pigmen merah yang dihasilkan angkak cenderung lebih stabil pada 

pemanasan suhu tinggi dibanding pewarna alami lainnya. Beberapa pigmen 

diketahui mengalami kerusakan saat diberi pemanasan diatas 60⁰C seperti 

antosianin dan pigmen heme (Fabre et al., 1993). Kemampuan pigmen merah 

angkak yang bisa stabil hingga suhu 100⁰C ini dapat dimanfaatkan dalam 

pengolahan pangan yang menggunakan suhu tinggi seperti pada pembuatan sirup 

ataupun makanan yang biasa diolah dengan dikukus atau dioven.  

4.020 4.020 4.020 4.020 4.0204.020

3.540 3.460

2.695

2.145

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

25 70 100 121 180

A
b
s
o
rb

a
n
s
i 
(

5
0
0
 n

m
)

Suhu pemanasan (⁰C)

Sebelum pemanasan Sesudah pemanasan

Gambar 4.7 Stabilitas Pigmen Merah Angkak terhadap Suhu 



41 
 

IV.9 Stabilitas Pigmen Merah Serbuk Angkak Perlakuan Terbaik terhadap pH 

 Uji stabilitas pigmen merah angkak terhadap pH menggunakan metode 

Jenie et al. (1997). pH 3 dan pH 7 dipilih karena kebanyakan produk makanan 

memiliki basis pH netral atau asam, sehingga bisa lebih mudah mengaplikasikan 

serbuk angkak dalam produk pangan. Hasil dari uji stabilitas pH bisa dilihat pada 

gambar 4.8. 

 

 

 Hasil uji stabilitas pigmen merah angkak pada gambar 4.8 menunjukkan 

bahwa pigmen merah angkak lebih stabil pada kondisi pH 7 (netral). Stabilitas 

pigmen merah angkak pada pH 3 mengalami penurunan yang signifikan setelah 

diinkubasi jam ke 3. pH asam mengandung lebih banyak electron (H+) dibanding 

pada pH 7, sehingga pH asam akan lebih kuat menyerang gugus kromofor pada 

pigmen dan penurunan intensitas pigmen pada pengaruh pH 3 lebih besar (Nurika, 

2011). Hasil penelitian ini sesuai dengan Jenie et al. (1997), bahwa zat warna 

angkak pada kondisi pH alkali lebih stabil dan pada kondisi asam stabilitasnya 

makin rendah. Menurut Fabre et al. (1993) menyatakan bahwa pigmen angkak 

paling sensitif terhadap pH asam dan lebih stabil pada kondisi alkali atau netral, 

dimana semakin rendah pH maka penurunan warna akan semakin tinggi karena 

dengan pH yang relatif rendah akan terjadi kerusakan gugus kromofor.  
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 Kestabilan pigmen merah angkak pada kondisi alkali atau netral ini dapat 

dimanfaatkan dalam proses pengolahan pangan seperti pada proses curing 

daging dengan garam nitrit. Angkak bisa digunakan sebagai pewarna daging, 

sosis maupun produk berbasis alkali lainnya karena terbukti memiliki kestabilan 

yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh Fabre et al. (1993) menunjukkan bahwa 

daging yang diwarnai dengan angkak dan disimpan selama 3 bulan pada suhu 4⁰C 

mengalami penurunan warna + 5%.  


