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LAMPIRAN 1 

 

Prosedur Analisis Fisik, Kimia dan Mikrobiologis 

1. Pembuatan Media Potato Dextrose Agar 

a. Disiapkan bubuk Potato Dextrose Agar. 

b. Ditimbang sebanyak 0,39 gram. 

c. Dimasukan ke dalam erlenmayer. 

d. Ditambahkan aquades sebanyak 10 mL. 

e. Dipanaskan hingga menddih. 

f. Dipindahkan ke dalam tabung reaksi. 

g. Ditutup dengan kapas dan kertas payung. 

h. Disterilisasi pada suhu 1210C selama 15 menit. 

i. Tabung reaksi dimiringkan hingga padat dan terbentuk agar miring. 

j. Media Potato Dextrose Agar. 

 

2. Analisis Kadar Air (Oven Kering) (AOAC, 1970) 

a. Cawan petri kosong dimasukkan ke dalam oven 1050C selama 24 

jam. 

b. Cawan petri kosong dimasukkan ke dalam desikator selama 15 menit 

kemudian ditimbang. 

c. Sampel berupa serbuk atau bahan yang telah dihaluskan, ditimbang 

sebanyak 1 - 2 gram dan dimasukkan ke dalam cawan petri kosong 

yang telah dioven dan diketahui beratnya. 

d. Sampel dikeringkan dalam oven dengan suhu 1050C selama 5 jam. 

e. Didinginkan dalam desikator. 

f. Sampel dan cawan petri ditimbang. 

g. Dimasukkan kembali ke dalam oven selama 30 menit, didinginkan 

dalam desikator dan ditimbang. 

h. Perlakuan diulang hingga sampel mencapai berat konstan (selisih 

penimbangan secara berturut – turut kurang dari 0,2 mg). 

i. Dihitung kadar air bahan dengan persamaan berikut : 

 

 

3. Prosedu\ 

% Kadar Air (db) = (berat awal sampel – berat akhir sampel) x 100% 

       Berat awal sampel  



58 
 

4. Analisa Intensitas Pigmen Merah (Kasim, 2005) 

a. Serbuk angkak ditimbang sebanyak 0,05 gram. 

b. Dimasukkan ke dalam tabung reaksi. 

c. Ditambahkan dengan 10 mL methanol. 

d. Digoyang dengan shaker 120 rpm selama 24 jam. 

e. Disaring dengan kertas saring. 

f. Diambil filtratnya. 

g. Diukur absorbansinya dengan spektrofotometer pada λ 500 nm. 

h. Dicatat hasil pembacaanya. 

 

5. Pembuatan Kurva Standar Lovastatin (Laksamanan dan Radha, 

2011) 

a. 5 tablet cholvastin (masing – masing mengandung 20 mg lovastatin) 

dihancurkan dengan mortar. 

b. Ditambahkan dengan 100 mL asetonitril. 

c. Digoyang dengan shaker 120 rpm selama 30 menit. 

d. Disaring dengan kertas saring. 

e. Diambil filtratnya. 

f. Dikonsentrasikan dengan gas nitrogen. 

g. Ditambahkan dengan 10 mL etanol dan akuades hingga volume 

mencapai 100 ml. 

h. Diencerkan hingga diperoleh larutan lovastatin 10mg/100mL, 

20mg/10mL, 40mg/100mL, 60mg/100mL, 80mg/100mL dan 

100mg/100mL. 

i. Diukur absorbansinya dengan spektro λ  237 nm. 

Sumbu x = konsentrasi larutan lovastatin 

Sumbu y = absorbansi 

j. Dihitung persamaan regresi dan nilai R2. 
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6. Analisa Lovastatin (Danuri, 2008) 

a. Serbuk angkak ditimbang sebanyak 1 mg. 

b. Ditambahkan dengan 9 mL etanol 75% dan divortex. 

c. Disentrifuge dengan kecepatan 9520 rpm selama 15 menit. 

d. Pellet yang diperoleh ditambahkan dengan 9 mL etanol 75%. 

e. Disentrifuge dengan kecepatan 9520 rpm selama 15 menit. 

f. Supernatan hasil 2x sentrifuge dicampur. 

g. Diukur absorbansinya pada λ 237 nm. 

h. Hasil pembacaan dicatat. 

i. Dikalibrasikan dengan kurva standar lovastatin. 

 

 

Konsentrasi Lovastatin (mg/100mL) Absorbansi 

10 0.261 

20 0.332 

40 0.508 
60 0.651 

80 0.766 

100 0.929 
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7. Analisa Warna dengan Color Reader (Yowono dan Susanto, 1998) 

a. Sampel disiapkan. 

b. Color reader dinyalakan. 

c. Hasil pembacaan dicatat. 

 

8. Analisa Jumlah Sel Kapang dengan Haemocytometer 

a. Starter cair Monascus purpureus yang telah berumur 7 hari diambil 

sebanyak 10 µL dengan menggunakan mikropipet. 

b. Diletakkan diatas haemocytometer yang telah dibersihkan dengan 

alkohol. 

c. Ditutup dengan cover glass. 

d. Diamati dengan menggunakan mikroskop, dimulai dari perbesaran 

lemah untuk menemukan petak – petaknya kemudian perbesaran 

mikroskop diubah menjadi perbesaran sedang dan diatur fokusnya 

hingga sel kapang terlihat jelas. 

e. Dihitung jumlah sel tiap petak dan jumlah sel / mL dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus : 

Jumlah sel/ mL = Jumlah sel rata – rata tiap petak x 1000 x FP 

   Luas petak (mm2) x kedalaman petak 

 

9. Uji Kelarutan Pigmen Angkak dalam Air (Modifikasi Jenie et al., 1997) 

a. 4 tabung reaksi di isi dengan 10 mL air dan masing – masing 

dipanaskan pada suhu 250C, 600C, 800C dan 1000C. 

b. Masing – masing tabung reaksi ditambahkan dengan serbuk angkak 

60 mg dan divortex selama 30 detik. 

c. Larutan disaring dan filtrat yang diperoleh diukur absorbansinya 

dengan spektrofotometer λ 500 nm. 

d. Hasil pembacaan spektrofotometer dicatat. 

 

10.  Uji Kelarutan Pigmen Angkak terhadap Suhu (Modifikasi Jenie et al., 

1997) 

a. Serbuk angkak sebanyak 600 mg dilarutkan dalam 100 mL air. 

b. Disaring. 

c. Filtrat dipindahkan ke dalam 4 tabung reaksi, masing – masing berisi 

10 mL larutan. 
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e. Setiap larutan dalam tabung reaksi dipanaskan dalam oven bersuhu 

250C, 700C, 1210C dan 1800C selama 1 jam. 

d. Diukur absorbansinya pada λ 500 nm dan dicatat hasil 

pembacaannya. 

e. Dihitung % ketahanannya dengan persamaan : 

% ketahanan = Absorbansi akhir x 100% 

          Absorbansi awal 

 

11. Uji Stabilitas Pigmen Angkak terhadap pH (Modifikasi Jenie et al., 

1997) 

a. Serbuk angkak sebanyak 600 mg dilarutkan dalam 100 mL air. 

b. Disaring. 

c. Filtrat dipindahkan ke dalam 2 tabung reaksi masing – masing berisi 1 

mL larutan. 

d. Ditambahkan 9 mL buffer Na-sitrat pH 3 pada 1 tabung dan 9 mL 

buffer Na-fosfat pH 7 pada tabung lainnya dan di vortex. 

e. Diinkubasi pada suhu kamar selama 12 jam. 

f. Dilakukan pengukuran absorbansi pada λ 500 nm setiap interval 4 

jam. 

g. Dihitung % ketahanannya dengan persamaan : 

% ketahanan = Absorbansi jam ke x  

          Absorbansi jam ke 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 100% 
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LAMPIRAN 2 

 

Penentuan Perlakuan Terbaik (Zeleny, 1992) 

Penentuan perlakuan terbaik menggunakan metode multiple attribute 

dengan prosedur pembobotan sebagai berikut :  

1. Menentukan nilai ideal pada masing – masing parameter 

Nilai ideal merupakan nilai yang sesuai dengan pengharapan yaitu nilai 

minimal atau maksimal dari suatu parameter. Parameter dengan rerata 

semakin tinggi semakin baik, maka nilai terendah sebagai nilai terjelek dan 

tertinggi sebagai nilai terbaik. Berikut merupakan asumsi nilai ideal parameter 

pada penelitian ini. 

 

2. Menghitung derajat kerapatan (dk) 

Derajat kerapatan dihitung berdasarkan nilai ideal dari masing – masing 

parameter. 

Jika nilai ideal minimal, maka : 

dk = nilai kenyataan yang mendekati nilai ideal 

nilai ideal dari masing – masing alternatif 

Jika nilai ideal maksimal, maka : 

dk = nilai ideal dari masing – masing alternatif 

nilai kenyataan yang mendekati nilai ideal 

 

 

 

Parameter Asumsi Nilai Ideal 

Intensitas Pigmen Tertinggi 

Kadar Lovastatin Tertinggi 

Derajat Kemerahan Tertinggi 

Derajat Kecerahan Terendah 

Kadar Air Terendah 
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3. Menghitung jarak kerapatan (Lp) 

Diasumsikan bahwa semua parameter dianggap penting, jarak 

kerapatan (λ) dihitung berdasarkan jumlah parameter pada masing – masing 

perlakuan. 

λ = 1/∑ parameter 

L1 = 1 - ∑ (λ x dk) 

L2 = ∑ (λ2 x (1 – dk)) 

L∞ = nilai maksimal (λ x (1 – dk)) 

4. Parameter terbaik dipilih dari perlakuan yang mempunyai nilai L1, 

L2, dan L∞ minimal 

 




