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THE EFFECT OF ADDITION OF RED YEAST
RICE EXTRACTS (Monascus Purpureus) ON THE
QUANTITY OF MICROORGANISMS BASED ON
THE TPC (TOTAL PLATE COUNT) AND COLOR

ANALYSIS OF PASTEURIZED MILK

Abstract

Nurris Silmi 1, Lilik Eka Radiati 2 dan Purwadi 3

This study aimed to determine the effect of red
yeast rice extract as antimicrobial and natural color in
pasteurized milk. This study used factorial experimental
method (5x4) using a completely randomized design
(CRD) by 3 replications. The treatment consists of the
concentration of red yeast rice extract that consists of 5
levels, they were 0 %, 4 %, 6 %, 8 %, and 10 % with 3
days of storage. The observations were conducted by
analyzing the quantity of the microorganism based on
TPC (Total Plate Count) variable and color analysis
using a Color Reader includes L (brightness), a+
(redness) and b+ (yellowness). The results of this study
showed that the addition of red yeast rice extracts did not
give a significant effect on total microorganisms but it
provided a significantly different effect on the quantity of
colors L (brightness), a+ (redness) and b+ (yellowness).

Keywords : pasteurized milk, red yeast rice extract,
antimicrobial, total microbial
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PENAMBAHAN ZAT WARNA ANGKAK
(Monascus purpureus) TERHADAP KUANTITAS
MIKROORGANISME SECARA TPC (Total Plate

Count) DAN ANALISIS WARNA SUSU
PASTEURISASI

RINGKASAN

Pengambilan data penelitian dilaksanakan di
Laboratorium Mikrobiologi Hasil Ternak Fakultas
Peternakan Universitas Brawijaya Malang tanggal 1 Juli
2012 sampai 30 September 2012 dan di Laboratorium
Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya, tanggal
8 – 29 Oktober 2012.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
konsentrasi zat pewarna angkak (Monascus purpureus)
yang tepat terhadap susu pasteurisasi ditinjau dari
kuantitas mikroorganisme secara TPC (Total Plate
Count) dan analisis warna. Manfaat penelitian ini sebagai
bahan informasi bagi produsen susu pasteurisasi tentang
adanya penambahan zat pewarna angkak kedalam susu
pasteurisasi. Di samping itu, sebagai bahan masukan dan
pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut terutama
tentang pengembangan susu pasteurisasi dengan
penambahan zat pewarna angkak.

Materi yang digunakan dalam penelitian ini
adalah susu pasteurisasi. Bahan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah ekstrak angkak, susu segar dan gula
yang di peroleh di Malang. Bahan untuk analisis yang
digunakan adalah Nutrien Agar (NA), aquades, etanol
dan larutan pepton.
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Metode penelitian adalah percobaan faktorial
(5x4) menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL).
Faktor pertama adalah penambahan ekstrak angkak
dengan perlakuan P0 : 0 %, P1 : 4 %, P2 : 6 %, P3 : 8 %
dan P4 : 10 %. Faktor kedua adalah waktu penyimpanan
suhu dingin 4 0C dengan perlakuan R1 : tanpa
penyimpanan, R2 : penyimpanan 1 hari, R3 : penyimpanan
2 hari, dan R4 : penyimpanan 3 hari. Masing-masing
perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Variable yang diukur
adalah kuantitas mikroorganisme secara TPC (Total
Plate Count) dan analisis warna dengan menggunakan
alat (Colour Reader).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penambahan ekstrak angkak dengan penyimpanan 4 0C
memberikan berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap total
mikroorganisme P0: 1,712b; P1: 1,619a; P2: 1,632a; P3:
dan 1,596a, tetapi tidak berpengaruh nyata pada P4:
1,646ab dan berpengruh nyata (P<0,05) terhadap analisis
warna susu pasteurisasi nilai kecerahan (L) P0: 61,975a;
P1: 54,792b; P2: 53,350c; P3: 51,458d dan P4: 50,200e.
Tingkat kemerahan (a+) P0: 15,242a; P1: 23,408b; P2:
24,808c; P3: 25,850d dan P4: 28,817e dan tingkat
kekuningan (b+) P0: 10,567a; P1: 11,075b; P2: 12,267cd;
P3: 12,650d dan P4: 12,667d.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah
penambahan konsentrasi angkak yang berbeda
menunjukkan total mikroorganisme yang berbeda
diantara perlakuan, tetapi zat pewarna angkak
memberikan efek warna yang menarik terhadap susu
pasteurisasi dengan konsentrasi 4 % dan pada suhu
penyimpanan 4 0C selama 3 hari. Disarankan kepada
peneliti angkak selanjutnya harus lebih mengetahui
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kualitas angkak yang baik, sehingga angkak dapat
berfungsi dengan baik sebagai antimikroorganisme pada
susu pasteurisasi dan untuk produsen susu pasteurisasi
agar menggunakan zat pewarna angkak terhadap susu
pateurisasi sebagai bahan pengawet dan pewarna alami
yang aman untuk dikonsumsi.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Susu merupakan bahan pangan alami dengan nilai

nutrisi yang lengkap dan telah dikonsumsi oleh hampir seluruh
lapisan masyarakat. Penyusun utama susu adalah air (87,9 %),
protein (3,5 %), lemak (3,5 - 4,2 %), vitamin dan mineral (0,85
%). Nilai pH susu antara 6,5 sampai 6,6 merupakan kondisi
yang sangat menguntungkan bagi mikroorganisme sebagai
media pertumbuhan, sehingga susu akan mudah rusak
(Estiasih dan Ahmadi, 2009). Kerusakan susu sebagian besar
disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme, terutama karena
terbentuknya asam laktat sebagai hasil dari fermentasi laktosa
oleh bakteri asam laktat dan koliform. Fermentasi oleh bakteri
ini akan menyebabkan perubahan aroma dan rasa susu,
sehingga dibutuhkan pengolahan dan pengawetan untuk
menambah pilihan bahan pangan dan memperpanjang masa
simpan produk susu (Saleh, 2004).

Penanganan dan pengolahan susu bertujuan untuk
menghasilkan produk yang siap dikonsumsi, menciptakan cita
rasa yang disukai oleh konsumen, memperpanjang masa
simpan, memudahkan penanganan dan distribusi. Salah satu
usaha dalam meningkatkan masa simpan dan daya jual susu
adalah mengolahnya menjadi susu pasteurisasi. Susu
pasteurisasi adalah susu segar yang mengalami proses
pemanasan pada suhu tertentu dan waktu tertentu, dimana
fungsi pemanasan tersebut adalah untuk membunuh semua
mikroorganisme patogen yang terdapat dalam susu, sehingga
aman dikonsumsi. Pasteurisasi juga dapat membunuh bakteri
penyebab pembusukan dan menginaktifkan enzim, akan tetapi
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masih terdapat mikroorganisme tahan panas yang dapat
tumbuh kembali dan membuat kerusakan pada susu. Susu
pasteurisasi harus disimpan pada suhu 4 oC untuk menghambat
total mikroorganisme yang masih hidup tersebut (Herudiyanto,
2008).

Susu pasteurisasi dapat ditambah pewarna agar lebih
menarik, pewarna susu pasteurisasi yang sering dipakai adalah
jenis pewarna sintetik (buatan). Pewarna sintetik mudah
diperoleh di pasaran dengan banyak pilihan, tetapi tidak aman
untuk dikonsumsi jika penggunaannya berlebihan.
Penambahan zat warna alami yaitu ekstrak angkak (Monascus
purpureus) yang perlu dilakukan penelitian agar susu
pasteurisasi lebih aman untuk dikonsumsi.

Angkak adalah beras yang difermentasi oleh kapang
sehingga penampakannya berwarna merah. Angkak sudah
lama digunakan sebagai bumbu, pewarna dan obat, karena
mengandung bahan bioaktif yang bermanfaat untuk tubuh.
Kapang menghasilkan pigmen warna bersifat konsisten dan
stabil, dapat bercampur dengan pigmen lainnya, tidak bersifat
beracun (toksik) dan tidak mengganggu sistem kekebalan
tubuh (Triyana dan Nurhidayat, 2009). Menurut Andreas dan
Sri, (2012) Angkak memiliki kemampuan sebagai
antimikroorganisme, khususnya untuk mikroorganisme
patogen.

Pigmen angkak mempunyai sifat membunuh
(bakterisidal) terhadap Bacillus cereus. Konsentrasi angkak
sebesar 0,5 %  (b/v)  mulai dapat  menghambat  laju
pertumbuhan Bacillus  cereus setelah diinkubasi  selama  24
jam.  Pigmen angkak menunjukkan sifat menghambat
pertumbuhan (bakteriostatik) terhadap Pseudomonas sp. pada
konsentrasi 1,5 % (b/v) dengan waktu efektif 48 jam. Fungsi
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angkak sebagai pengawet diperoleh dari senyawa monascidin
A yang diketahui dapat menghambat pertumbuhan bakteri dari
genus Bacillus, Streptococcus dan Pseudomonas, juga dari
pigmen kuning Monascin dan Ankaflavin yang mampu
menghambat genus Bacillus subtilis dan Streptococcus aureus
(Kasim, Suharna dan Nurhidayat, 2005).

Susu pasteurisasi dengan penambahan zat
pewarna angkak memberikan keuntungan sebagai zat
warna alami, kestabilan warna dan diduga dapat
menghambat total mikroorganisme sehingga memberikan
sifat fungsional pada susu pasteurisasi.
1.2 Rumusan Masalah

Apakah ada perbedaan tingkat penambahan zat
pewarna angkak dan lama simpan terhadap kuantitas total
mikroorganisme secara TPC (Total Plate Count) dan
kestabilan warna susu pasteurisasi.

1.3 Tujuan Penelitian
Mengetahui konsentrasi yang tepat dalam

penambahan zat pewarna angkak kedalam susu
pasteurisasi ditinjau dari kuantitas total mikroorganisme
secara TPC (Total Plate Count) dan analisis warna.
1.4 Kegunaan penelitian
Kegunaan penelitian ini sebagai:

1. Bahan informasi bagi produsen susu pasteurisasi
tentang adanya penambahan zat pewarna angkak
kedalam susu pasteurisasi.

2. Bahan masukan dan pertimbangan untuk penelitian
lebih lanjut terutama tentang pengembangan susu
pasteurisasi dengan penambahan zat pewarna angkak.



4

1.5 Kerangka Pikir
Permintaan susu pasteurisasi semakin hari

semakin meningkat karena susu pasteurisasi ini
mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi
dibandingkan minuman-minuman yang lain, selain itu
harganya mudah dijangkau oleh semua kalangan
masyarakat. Kuantitas susu pasteurisasi tidak jauh
berbeda dengan susu segar hanya saja susu pasteurisasi
diawetkan agar kuantitas susu masih terjaga dan
membunuh bakteri patogen yang berbahaya. Komposisi
susu yaitu air 87,90 % dan bahan kering 12,10 % terdiri
dari lemak 3,45 %, bahan kering tanpa lemak 8,65 %,
albumin 0,5 %, laktosa 4,6 %, vitamin, enzim, gas 0,85
%, casein 3,7 %, dan protein 3,2 % Saleh (2004). Susu
pasteurisasi dapat ditambahkan warna, baik warna alami
maupun tambahan, warna makanan sering menjadi
indikator flavour dan rasa dari makanan tersebut.
Berkembangnya industri pengolahan pangan khususnya
susu pasteurisasi menyebabkan pemakaian pewarna juga
semakin meningkat, pada saat ini pewarna yang sering
dipakai untuk susu pasteurisasi adalah jenis pewarna
sintetik (buatan). Pewarna sintetik mudah diperoleh di
pasaran dalam banyak pilihan, tetapi kurang aman untuk
dikonsumsi. Penambahan zat warna alami yang perlu
ditambahkan kedalam susu pasteurisasi agar lebih aman
untuk dikonsumsi. Salah satu diantaranya adalah angkak.
Angkak merupakan produk hasil fermentasi dengan
substrat beras yang menghasilkan warna merah karena
aktivitas kapang Monascus purpureus sebagai metabolit
sekunder. Warna angkak bersifat konsisten dan stabil,
dapat bercampur dengan pigmen lainnya dan tidak
bersifat beracun (toksik).
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Penambahan zat pewarna angkak pada susu
pasteurisasi akan mengakibatkan perubahan yang
berbeda karena komposisi ektrak angkak mempunyai zat
warna yang bersifat konsisiten dan stabil, dapat
bercampur dengan pigmen lainnya dan tidak bersifat
tidak beracun (toksik) pada susu pasteurisasi. Diduga
dengan penambahan ekstrak angkak dapat menghambat
total mikroorganisme pada susu pasteurisasi.

Penelitian tentang penambahan zat pewarna
angkak kedalam susu pasteurisasi masih belum banyak
dilakukan, padahal penambahan angkak diduga dapat
meningkatkan kuantitas susu pasteurisasi di tinjau dari
kulitas mikroorganisme secara TPC (Total Plate Count)
dan kestabilan warna susu pasteurisasi.
1.6 Hipotesis

Tingkat penambahan zat pewarna angkak dalam
pembuatan susu pasteurisasi akan memberikan pengaruh
penurunan yang berbeda nyata terhadap kuantitas
mikroorganisme secara TPC (Total Plate Count) dan
analisis warna susu pasteurisasi.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Susu Pasteurisasi
Susu segar merupakan bahan makanan yang

bergizi tinggi karena mengandung zat-zat makanan yang
lengkap dan seimbang seperti protein, lemak,
karbohidrat, mineral, dan vitamin yang sangat
dibutuhkan oleh manusia. Nilai gizinya yang tinggi juga
menyebabkan susu merupakan medium yang sangat
disukai oleh mikrooganisme untuk pertumbuhan dan
perkembangannya sehingga dalam waktu yang sangat
singkat susu menjadi tidak layak dikonsumsi bila tidak
ditangani secara benar (Saleh, 2004).

Susu merupakan media pertumbuhan yang sangat
baik bagi mikroorganisme dan dapat menjadi sarana
potensial bagi penyebaran mikroorganisme patogen yang
mudah tercemar, sepanjang penanganannya tidak
memperhatikan kebersihan. Pencemaran pada susu
terjadi sejak proses pemerahan, dapat berasal dari
berbagai sumber seperti kulit sapi, ambing, air, tanah,
debu, manusia, peralatan, dan udara (Rombaut, 2005).

Proses pasteurisasiberfungsi untuk menekan
jumlah mikroorganisme dalam susu tanpa mengurangi
nilai gizinya. Proses pasteurisasi susu bertujuan untuk
membunuh mikroorganisme patogen yang tidak berspora
dan sebagian besar bakteri asam laktat. Proses
pasteurisasi umumnya dikombinasikan dengan proses
pengawetan lainnya seperti penyimpanan pada suhu
rendah. Susu pasteurisasi mempunyai masa simpan tidak
lebih dari 7-10 hari pada suhu 7 oC (Yulistiani, Ulya dan
Veronoka, 2004). Susilorini dan Sawitri (2007)
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menjelaskan bahwa kandungan gizi susu pasteurisasi
tidak berbeda jauh dibandingkan dengan susu segar.
Proses pemanasan susu pasteurisasi tidak mengakibatkan
kerusakan gizi yang signifikan.

Menurut Herudiyanto (2008) Pasteurisasi juga
dapat membunuh bakteri penyebab pembusukan dan
menginaktifkan enzim, akan tetapi masih terdapat
mikroorganisme tahan panas yang dapat tumbuh kembali
dan membuat kerusakan pada susu. Susu pasteurisasi
harus disimpan pada suhu 4 oC untuk menghambat total
mikroorganisme yang masih hidup tersebut. Manfaat
proses pasteurisasi untuk memberikan perlindungan
maksimum bagi manusia terhadap  penyakit yang dibawa
oleh susu dan meminimalisir kerusakan susu, serta
mempertahankan citarasa susu segar (Manab, 2009).

Ada dua metode yang digunakan untuk
pasteurisasi, yaitu sistem Low Temperature Long Time
(LTLT) dan sistem High Temperature Short Time
(HTST) (Anne, 2010).

a. Low Temperature Long Time (LTLT)
Metode LTLT disebut juga sebagai holding

system atau batch system, dilakukan dengan memanaskan
susu pada suhu 143 oF atau 61,6 oC yang dipertahankan
selama 30 menit, diikuti pendinginan dengan segera.
Kombinasi waktu dan suhu ini harus dikontrol dengan
cermat.

Metode LTLT sesuai untuk melakukan
pasteurisasi dalam skala kecil, yaitu kurang dari 3000
atau 5000 liter, karena biaya investasi dan biaya
perawatan relatif rendah. Kekurangan metode ini adalah
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udara ruangan yang panas dan lembab karena terjadinya
penguapan.

b. High Temperature Short Time (HTST)
Metode HTST sering disebut juga dengan

continuous method atau flash method.Pemanasan dengan
metode ini menggunakan suhu 160 oF atau 72 oC dalam
waktu 15 detik dan diikuti dengan pendinginan dengan
segera.Penggunaan HTST mempunyai keuntungan yaitu
proses lebih dapat dikontrol, menghemat waktu dan
tempat dan meningkatkan kapasitas(Estiasih dan
Ahmadi, 2009).

Alat yang digunakan untuk sistem HTST disebut
plate hate exchanger (PHE), yakni suatu alat yang
tersusun atas serangkaian plat-plat tipis bergelombang
yang direkayasa sedemikian rupa, sehingga susu dapat
mengalir bersebelahan dengan media pemanas (berupa
uap) atau media pendingin (berupa es) dengan arah yang
berlawanan.

2.2 Bahan Tambahan Pangan
Bahan tambahan pangan (BTP) adalah bahan atau

campuran bahan yang secara alami bukan merupakan
bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke
dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk
bahan pangan. Bahan tambahan pangan ditambahkan
untuk memperbaiki karakter pangan agar kualitasnya
meningkat.Pemakaian BTP merupakan salah satu
langkah teknologi yang diterapkan oleh industri pangan
berbagai skala. Risiko dan kesalahan tidak dapat
dihindari, sehingga sama dengan langkah teknologi lain.
Bahan tambahan pangan umumnya merupakan bahan
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kimia yang telah diteliti dan diuji lama sesuai dengan
kaidah ilmiah.

Pemerintah telah mengeluarkan aturan-aturan
pemakaian BTP secara optimal.Berdasarkan fungsinya,
menurut peraturan Menkes No. 235 tahun 1979, BTP
dapat dikelompokan menjadi 14 yaitu : Antioksidan;
Antikempal; Pengasam, Penetral danPendapar; Enzim;
Pemanis buatan; Pemutih dan Pematang; Penambah gizi;
Pengawet;Pengemulsi, Pemantap dan Pengental;
Pengeras; Pewarna sintetis dan alami; Penyedap rasa
danAroma, Sekuestran; dll. Bahan tambahan pangan
dikelompokan berdasarkan tujuan penggunaanya di
dalam pangan. Pengelompokkan BTP yang diizinkan
digunakan pada makanan dapat digolongkan sebagai:
Pewarna; Pemanis  buatan; Pengawet; Antioksidan;
Antikempal;  Penyedap dan Penguat rasa serta  aroma;
Pengatur keasaman; Pemutih dan Pamatang tepung;
Pengemulsi; Pemantap dan Pengental; Pengeras,
Sekuestran, Humektan, Enzim dan Penambah gizi
(BPOM, 2009).

2.2.1 Pewarna
Penambahan bahan pewarna pada makanan

dilakukan untuk memberi kesan menarik bagi konsumen,
menyeragamkan warna makanan, menstabilkan warna,
menutupi perubahan warna selama proses pengolahan,
dan mengatasi perubahan warna selama penyimpanan.
Pemerintah telah mengatur penggunaan pewarna ini,
namun masih banyak produsen pangan yang
menggunakan bahan-bahan pewarna yang berbahaya bagi
kesehatan, misalnya pewarna untuk tekstil atau cat yang
umumnya mempunyai warna lebih cerah, lebih stabil
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selama penyimpanan, dan harga lebih murah. Alternatif
lain untuk menggantikan penggunaan pewarna sintetis
adalah dengan menggunakan pewarna alami seperti
ekstrak daun pandan atau daun suji, kunyit, dan ekstrak
buah-buahan yang lebih aman. Beberapa pewarna alami
yang diizinkan digunakan dalam makanan diantaranya
adalah : Karamel, Beta-karoten, Klorofil, dan Kurkumin
(Wijaya dan Mulyono, 2009).

Pewarna sintetik mudah diperoleh di pasaran
dalam banyak pilihan, tetapi kurang aman untuk
dikonsumsi. Pencarian alternatif yang umumnya lebih
aman dalam bahan pangan yaitu zat pewarna alami.
Selain yang disebutkan di atas salah satu diantaranya
adalah ekstrak angkak.

2.2.2 Pengawet
Bahan pengawet umumnya digunakan untuk

memperpanjang masa simpan bahan makanan yang
mempunyai sifat mudah rusak. Bahan ini dapat
menghambat atau memperlambat proses degradasi bahan
pangan terutama yang disebabkan oleh faktor biologi.
Penggunaan pengawet dalam makanan harus tepat, jenis
dan dosisnya. Bahan pengawet mungkin efektif untuk
mengawetkan makanan tertentu, tetapi tidak efektif untuk
mengawetkan makanan lainnya karena makanan
mempunyai sifat yang berbeda-beda sehingga
mikroorganisme perusak yang akan dihambat
pertumbuhannya juga berbeda. Beberapa bahan pengawet
yang umum digunakan adalah benzoat, propionat, nitrit,
nitrat, sorbat dan sulfit(Anonim, 2006). Menurut Andreas
dan Sri, (2012) Angkak memiliki kemampuan sebagai
antimikroorganisme, khususnya untuk mikroorganisme
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patogen. Pigmen angkak mempunyai sifat membunuh
(bakterisidal) terhadap Bacillus cereus. Konsentrasi
angkak  sebesar 0,5%  (b/v)  mulai dapat  menghambat
laju  pertumbuhan Bacillus  cereus setelah diinkubasi
selama  24  jam.  Pigmen angkak menunjukkan sifat
menghambat pertumbuhan(bakteriostatik) terhadap
Pseudomonas sp. pada konsentrasi 1,5% (b/v) dengan
waktu efektif 48 jam.

2.3 Ektrak Angkak (Monascus purpureus)
Angkak adalah hasil fermentasi beras oleh kapang

(Monascus purpureus), sehingga berwarna
merah.Pembuatan serbuk  angkak  diawali  dengan
fermentasi  kapang M.  purpureuspada  media beras.
Beras  direndam dalam  larutan  glukosa  0,3  %  dan
Na-asetat 0,2 % dengan perbandingan 1:1 (beras : air)
selama 24  jam,ditiriskan. Beras ± 100 gram dimasukkan
kedalam botol  selai  ditertutup,  setelah  itu
disterilisasikan menggunakan dandang selama  2  jam.
Media  beras  steril didinginkan,  lalu  diinokulasi
dengan  2 ml  inokulum  cair M.  purpureus, lalu
diinkubasi  selama  14 hari  pada suhu  kamar
(Indrawati, dkk., 2010). Angkak sudah lama digunakan
sebagai bumbu, pewarna dan obat karena mengandung
bahan yang bermanfaat untuk tubuh manusia. Kapang
menghasilkan pigmen yang tidak beracun (toksik) dan
tidak mengganggu sistem kekebalan tubuh (Nurika,
2000). Menurut Triyana dan Nurhidayat (2009),
komponen pigmen yang dihasilkan oleh kapang adalah
rubropunktatin (merah), monaskorubin (merah),
monaskin (kuning), ankaflavin (kuning), rubropunktamin
(ungu), dan monaskorubramin (ungu). Pembentukan
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pigmen ini dipengaruhi konsentrasi glukosa dan etanol.
Konsentrasi etanol di atas 4 % (w/w) akan menghambat
pembentukan pigmen pada beras. Intensitas pigmen
merah yang dihasilkan kapang Monascus sp tergantung
pada nutrisi dan kondisi lingkungannya. Hasil penelitian
Kyu-Lee, Park, Piao dan Kiem., (2001), menunjukkan
bahwa glukosa dan monosodium glutamat (MSG)
merupakan sumber karbon dan nitrogen terbaik untuk
produksi pigmen merah.

2.3.1 Ekstraksi bubuk angkak dengan air
Bubuk angkak diekstraksi secara terpisah

menggunakan air1:2 (b/v). Perbandingan ini didasarkan pada
hasil penelitian Mardatillah (2007), yang menyebutkan pada
ekstraksi tanaman kedawung perbandingan bahan dan pelarut
(air) paling baik adalah 1:2 (b/v), dibandingkan dengan 1:1
dan 1:3 (b/v).

Ekstraksi diawali dengan perebusan bubuk angkak
dalam penangas air (70 ˚C) selama 2 jam lalu disaring dengan
kertas Whatman No. 42, sehingga dihasilkan filtrate dan residu
(1a). Residu 1a diekstraksi lagi dengan akuades secara maseri
di atas shaker 250 rpm selama 24 jam, lalu disaring sehingga
dihasilkan filtrate dan residu (1b). Filtrat diambil sebagian
untuk dihitung rendemen ekstrak. Filtrat 5 ml dihilangkan
pelarutnya dengan dipanaskan dalam oven 70-80 ˚C sampai
berat konstan.

2.3.2 Fungsi Ekstrak Angkak
Angkak mempunyai dua fungsi yaitu sebagai

pengawet dan pewarna alami. Fungsi angkak sebagai
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pengawet diperoleh dari senyawa Monascidin A yang
diketahui dapat menghambat pertumbuhan bakteri dari
genus Bacillus, Streptococcus dan Pseudomonas, juga
dari pigmen kuning Monascin dan Ankaflavin yang
mampu menghambat genus Bacillus subtilis dan
Streptococcus aureus (Kasim, Dkk, 2005) dengan adanya
kandungan antibakteri pada angkak, angkak dapat
dimanfaatkan sebagai pengawet alami.

Sebagai pewarna alami angkak menghasilkan
warna merah karena aktivitas kapang Monascus
purpureus sebagai metabolit sekunder. Warna angkak
bersifat konsisiten dan stabil, dapat bercampur dengan
pigmen lainnya, tidak bersifat toksik dan berfungsi
sebagai antioksidan.Antioksidan termasukbahan
tambahan pangan yang digunakan untuk mencegah
terjadinya ketengikan pada makanan akibat proses
oksidasi lemak, atau minyak (Sutaryo dan Mulyani,
2004).
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BAB III
MATERI DAN METODE

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
Pengambilan data penelitian dilaksanakan di

Laboratorium Mikrobiologi Hasil Ternak Fakultas
Peternakan Universitas Brawijaya Malang, dimulai
tanggal 1 Juli sampai 30 September 2012 dan di
Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian Universitas
Brawijaya, dimulai tanggal 8 – 29 Oktober 2012.

3.2 Materi Penelitian
Materi yang digunakan dalam penelitian adalah

susu pasteurisasi dengan penambahan ekstrak angkak.
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah susu
segar, beras angkak dan gula yang di peroleh di Malang.
Bahan untuk analisis yang digunakan adalah Nutrien
Agar (NA), aquades, etanol dan larutan pepton.

Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan susu
pasteurisasi dengan penambahan zat pewarna angkak
adalah tabung reaksi, cawan petri, gelas beker, autoklaf,
inkubator, magnetic stirer, bunsen, oven, desikator, tang
penjepit, erlenmeyer, gelas ukur, waterbath, stopwatch,
kertas aluminium, termometer, blue tip, pipet mikro,
kertas label, form penilaian organoleptik, lemari es dan
alat tulis.

3.3 Metode Penelitian

3.3.1 Rancangan Percobaan
Metode penelitian adalah percobaan faktorial

(5x4) menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL).
Faktor pertama adalah penambahan ekstrak angkak
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dengan perlakuan P0 : tanpa penambahan ekstrak angkak,
P1 : penambahan estrak angkak 4 %, P2 : penambahan
ektrak angkak 6 %, P3 : penambahan ekstrak angkak 8 %
dan P4 : penambahan ektrak angkak 10 %. Faktor kedua
adalah waktu penyimpanan suhu dingin 4 0C dengan
perlakuan R1 : tanpa penyimpanan, R2 : penyimpanan 1
hari, R3 : penyimpanan 2 hari, dan R4 : penyimpanan 3
hari. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali.
Kombinasi perlakuan dapat dilihat pada (Tabel 1) yaitu:
Tabel 1. Percobaan dengan rancangan acak lengkap

(RAL) pola faktorial yang digunakan dalam
penelitian sebagai berikut:
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Penambahan Zat
Pewarna
Angkak

Waktu
Penyimpanan

Ulangan

U1 U2 U3

P0

R1 P0R1U1 P0R1U2 P0R1U3

R2 P0R2U1 P1R2U2 P1R2U3

R3 P0R3U1 P3R3U2 P3R3U3

R4 P0R4U1 P4R4U2 P4R4U3

P1

R1 P1R1U1 P1R1U2 P1R1U3

R2 P1R2U1 P1R2U2 P1R2U3

R3 P1R3U1 P1R3U2 P1R3U3

R4 P1R4U1 P1R4U2 P1R4U3

P2

R1 P2R1U1 P2R1U2 P2R1U3

R2 P2R2U1 P2R2U2 P2R2U3

R3 P2R3U1 P2R3U2 P2R3U3

R4 P2R4U1 P2R4U2 P2R4U3

P3

R1 P3R1U1 P3R1U2 P3R1U3

R2 P3R2U1 P3R2U2 P3R2U3

R3 P3R3U1 P3R3U2 P3R3U3

R4 P3R4U1 P3R4U2 P3R4U3

P4

R1 P4R1U1 P4R1U2 P4R1U3

R2 P4R2U1 P4R2U2 P4R2U3

R3 P4R3U1 P4R3U2 P4R3U3

R4 P4R4U1 P4R4U2 P4R4U3

3.4 Variabel Pengamatan
Variabel yang diamati dalam penelitian adalah

total mikrooganisme dan analisis warna dengan
menggunakan alat Colour reader yang dilakukan
terhadap susu pasteurisasi. Prosedur penelitan pada
Gambar 1
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Prosedur Penelitian
Penambahan Zat Warna Angkak Pada Susu
Pasteurisasi

Skema penelitian penambahan zat warna angkak
pada susu pasteurisasi tertera pada Gambar 1

Susu Segar

Penambahan
Ekstrak angkak
dan gula:
0%, 4%, 6%,
8% dan 10%

Pencampuran dan
pengadukan hingga merata

Pasteurisasi pemanasan
820C selama 15 detik

Susu
Pasteurisai

Angkak

Pengambilan sampel Untuk
diuji mikrobiologi dan

analisis warna
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Gambar 1. Skema penelitian pembuatan susu pasteurisasi
dengan penambahan zat warna angkak.

3.4.1 Ekstraksi Angkak dengan Aquades
Bubuk angkak diekstraksi secara terpisah

menggunakan aquades 1:4 (b/v). Perbandingan ini didasarkan
pada hasil penelitian perhitungan dengan spektrofotometer
dengan absorbansi panjang gelombang 573. Angkak 100 gr
dimasukkan dalam aquades 400 ml dan dipanaskan pada suhu
70 0C selama 20 menit kemudian distirer selama 2 menit
kemudian disaring dengan kain penyaring.

3.4.2 Analisis Total Mikroorganisme Metode Pour
Plate
3.4.2.1 Penanaman dalam Media Agar

Penanaman sampel meliputi berbagai tahapan
sebagai berikut:

a. Sterilisasi alat dan bahan (Capuccino, James dan
Sherman, 2001)

Alat-alat seperti cawan petri, tabung reaksi,
erlenmeyer, NA, peptone dan seluruh alat dan bahan
yang akan digunakan disterilisasi terlebih dahulu dalam
autoklaf selama 15 menit dengan mengatur tekanan
sebesar 1 atm dan suhu 121 oC setelah sebelumnya dicuci
bersih, dikeringkan, dan dibungkus dengan kertas.

b. Penanaman bakteri (Fardiaz, 1993)
Sampel susu ditanam dengan pengenceran

peptone yang telah ditentukan dalam media NA dengan
menggunakan metode Pour Plate. Bakteri diidentifikasi
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dalam media agar cawan kemudian ditanam dalam media
NA dan dihomogenkan dengan pemutaran angka 8. Susu
yang telah ditanam dalam media NA dan diinkubasi pada
suhu 37 oC selama 24 jam dan diidentifikasi.

3.4.2.2 Perhitungan TPC
Metode dalam perhitungan TPC adalah metode

hitungan cawan. Prinsip metode hitungan cawan adalah
jika sel jasad renik yang masih hidup ditumbuhkan dalam
media agar, maka sel jasad renik tersebut akan
berkembang biak dan dihitung dengan mata tanpa
menggunakan mikroskop. Metode hitungan cawan
merupakan cara yang paling sensitif untuk menentukan
jumlah jasad renik karena hanya sel yang masih hidup
yang dihitung, beberapa jasad renik dapat dihitung
sekaligus dan dapat digunakan untuk isolasi dan
identifikasi jasad renik karena koloni yang terbentuk
berasal dari suatu jasad renik yang mempunyai
penampakan pertumbuhan spesifik (Fardiaz, 1993).

Pengujian TPC dimaksudkan untuk menunjukkan
jumlah mikroorganisme yang terdapat dalam suatu
produk dengan cara menghitung koloni mikroorganisme
yang ditumbuhkan pada media agar (BSN, 2008). Prinsip
hitungan cawan dapat digunakan untuk menghitung total
mikroorganisme. Media yang digunakan adalah Nutrien
Agar (NA). Nutrien Agar adalah medium yang
mengandung sumber nitrogen dalam jumlah cukup yaitu
0,3 % ekstak sapi dan 0,5 % pepton, tetapi tidak
mengandung sumber karbohidrat, oleh karena itu baik
untuk total mikroorganisme, tetapi khamir dan kapang
tidak dapat tumbuh dengan baik (Fardiaz, 1993).
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3.4.3 Analisis Warna
Analisis terhadap warna susu pasteurisasi dengan

penambahan pewarna angkak dilakukan secara obyektif
dengan menggunakan alat Colour Reader. Alat ini dapat
menditeksi warna dari suatu produk diukur dengan tiga
nilai yang dilambangkan dengan huruf L, a, dan b. Nilai
L menyatakan derajat kecerahan produk dinyatakan
dengan  kisaran  0 - 100,  dimana nilai 0 menyatakan
warna hitam dan nilai 100 menyatakan warna putih. Nilai
a dan b mempunyai  kisaran -100 hingga +100, untuk
nilai a menyatakan warna hijau, +a menyatakan warna
merah, sedangkan b menyatakan warna biru dan +b
menyatakan warna kuning (Kongruang, 2010).

3.5 Analisis Data
Data yang diperoleh dari pengujian

mikroorganisme dan analisis warna dianalisis dengan
menggunakan metode sidik ragam (ANOVA = Analisis
of Variance) yang mengikuti model Hanafiah (2004)
yaitu apabila dari hasil uji menunjukkan adanya
perbedaan diantara perlakuan maka dilakukan uji lanjut
yaitu Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). Khusus untuk
uji TPC data yang diperoleh ditabulasi dan
ditransformasikan ke bentuk logaritma (log cfu/gram)
sebelum dianalisis dalam bentuk analisis sidik ragam
(ANOVA) dan (UJBD)

3.6 Batasan Istilah
 Mikroorganisme pada susu pasteurisasi ditinjau

dari lama penyimpanan pada penambahan zat
pewarna angkak, diuji banyaknya
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mikroorganisme yang terkandung karena
mempengaruhi daya simpan susu pasteurisasi.

 TPC (Total Plate Count) adalah metode hitungan
cawan, jika sel jasad renik yang masih hidup
ditumbuhkan dalam media agar, maka sel jasad
renik tersebut akan berkembang biak dan dihitung
dengan mata tanpa menggunakan mikroskop.

 Colour Reader adalah alat penditeksi warna dari
suatu produk diukur dengan tiga nilai yang
dilambangkan dengan huruf L (kecerahan), a
(kemerahan), dan b (kekuningan).

 Angkak adalah hasil fermentasi beras oleh kapang
Monaskus purpureus sehingga berwarna merah.

 Monaskus purpureus adalah jenis kapang yang
dapat mengfermentasi beras menjadi angkak
berwarna merah
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Total Mikroorganisme Susu Pasteurisasi
Data dan analisis total mikroorganisme secara

TPC dapat dilihat pada Lampiran 1. Hasil analisis ragam
menunjukkan bahwa interaksi antara perlakuan
penambahan ekstrak angkak dan waktu penyimpanan
memberikan interaksi yang tidak berbeda nyata (P>0,05)
terhadap TPC susu pasteurisasi. Perlakuan penambahan
ekstrak angkak memberikan pengaruh yang berbeda
nyata (P<0,05) terhadap TPC susu pasteurisasi. Waktu
penyimpanan memberikan pengaruh yang berbeda sangat
nyata (P<0,01) terhadap TPC susu pasteurisasi. Hasil
perhitungan total mikroorganisme secara TPC dan hasil
UJBD dapat dilihat pada Tabel 2.

Tidak terdapat interaksi yang berbeda nyata
antara faktor perlakuan dengan waktu penyimpanan
terhadap TPC. Rata-rata Perlakuan penambahan ekstrak
angkak tidak menunjukkan penurunan TPC yang nyata
walaupun rata-rata waktu penyimpanan menunjukkan
TPC yang cenderung meningkat. Hal ini disebabkan
didalam susu pasteurisasi masih terdapat mikroorganisme
yang dapat berkembang biak selama penyimpanan.

Berdasarkan UJBD menunjukkan ada perbedaan
yang nyata antara perlakuan P0, P1, P2 dan P3 (P<0,05).
Penambahan ekstrak angkak dapat menghambat total
mikroorganisme karena adanya zat antimikoorganisme
yang terdapat dalam angkak. Menurut Andreas dan Sri
(2012), Monaskin dan Ankaflavin (pigmen kuning),
Monaskorubin dan Rubropunctatin (pigmen jingga),
Monaskorubramin dan Rubropunctamin (pigmen merah)
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adalah zat yang dapat membunuh beberapa
mikroorganisme.
Tabel 2. Rata-rata TPC (log cfu/gram) susu pasteurisasi

dengan penambahan ekstrak angkak dalam
penyimpanan suhu 4 0C dari hasil UJBD

Konsentrasi Waktu penyimpanan Rata-
rataR1 R2 R3 R4

P0 (0%) 1,56 1,68 1,77 1,82 1,71b

P1 (4%) 1,51 1,61 1,66 1,68 1,61a

P2 (6%) 1,57 1,59 1,68 1,66 1,63a

P3 (8%) 1,57 1,63 1,53 1,64 1,59a

P4 (10%) 1,63 1,61 1,63 1,70 1,64ab

Rata-rata 1,572a 1,627ab 1,660bc 1,703c 1,641
Keterangan: Superskrip (a, b dan c) yang berbeda pada rata-rata

konsentrasi ektrak angkak  menunjukkan perbedaan
yang nyata (P<0,05).
Superskrip (a, b dan c) yang berbeda pada rata-rata
waktu penyimpanan menunjukkan perbedaan yang
sangat nyata (P<0,01).

Angkak memiliki kemampuan sebagai
antimikroorganisme khususnya untuk mikroorganisme
patogen. Pigmen angkak mempunyai sifat membunuh
(bakterisidal) terhadap Bacillus cereus. Konsentrasi
angkak sebesar 0,5 % (b/v) mulai dapat menghambat
laju pertumbuhan Bacillus cereus setelah diinkubasi
selama 24 jam.  Pigmen angkak menunjukkan sifat
menghambat pertumbuhan (bakteriostatik) terhadap
Pseudomonas sp. pada konsentrasi 1,5 % (b/v) dengan
waktu efektif 48 jam (Andreas dan Sri, 2012). Fungsi
angkak sebagai pengawet diperoleh dari senyawa
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Monascidin A yang diketahui dapat menghambat
pertumbuhan bakteri dari genus Bacillus, Streptococcus
dan Pseudomonas, juga dari pigmen kuning Monascin
dan Ankaflavin yang mampu menghambat genus Bacillus
subtilis dan Streptococcus aureus (Kasim dkk., 2005).
Penelitian lebih lanjut mengenai efek bakteriostatik
menunjukkan bahwa bakteri gram positif jauh lebih kuat
terinhibisi dibandingkan dengan bakteri gram negatif
(Indrawati, Tisnadjaja, dan Ismawati. 2010).

Susu pasteurisasi P0 memiliki TPC tertinggi,
sementara nilai mikoorganisme terendah diperoleh pada
perlakuan P3. Pada Tabel 2 perlakuan P4 tidak berbeda
nyata dengan P0 (P>0,05), disebabkan TPC P4 pada R1
tanpa penyimpanan mempunyai nilai TPC tertinggi 1,646
namun demikian ada sedikit penurunan. Hal ini
menyebabkan perlakuan P4 dipengaruhi oleh banyaknya
mikoorganisme, sehingga aktivitas antimikoorganisme
pada perlakuan P4 terhambat. Menurut Radiati, (2009)
berpendapat bahwa aktivitas mikroorganisme
dipengaruhi oleh banyaknya mikroorganisme, sehingga
aktifitas antimikroorganisme terhambat.

Waktu penyimpanan dalam suhu 4 oC
memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan
mikroorganisme. Susu pasteurisasi masih mengandung
mikroorganisme yang tahan panas, oleh karena itu daya
simpannya tidak terlalau lama. Susu pasteurisasi yang
disimpan pada refrigerator bersuhu 4 oC bertahan hingga
kurang lebih satu minggu, tetapi hanya bertahan satu
hingga dua hari pada suhu kamar (Herudiyanto, 2008).
Susu yang telah dipasteurisasi harus disimpan pada suhu
rendah 4 oC yang dapat menghambat pertumbuhan
mikroorganisme, tetapi tidak membunuh mikroorganisme
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(Jay, 1999). Susu pasteurisasi mengandung kadar air
yang tinggi, sehingga selama produk disimpan
mikroorganisme menggunakan air untuk
pertumbuhannya. Hal ini menyebabkan semakin lama
waktu penyimpanan maka semakin tinggi TPC susu
pasteurisasi.

Penambahan konsentrasi angkak tidak berbeda
nyata terhadap total mikroorganisme susu pasteurisasi.
Hal itu diduga karena kualitas esktrak angkak yang
ditambahkan kedalam susu pasteurisasi masih kurang
baik.

4.2 Warna Susu Pasteurisasi dengan Penambahan
Angkak
Analisis terhadap warna susu pasteurisasi

dilakukan secara obyektif dengan menggunakan alat
Colour Reader, dengan alat ini warna suatu produk
diukur dengan tiga nilai yang dilambangkan dengan
huruf L, a, dan b. Nilai L menyatakan derajat kecerahan
produk, nilai a menyatakan gradasi warna dari hijau
hingga merah, sementara nilai b menyatakan gradasi
warna dari biru hingga kuning. Untuk nilai a dan b,
rentang nilai adalah dari negatif hingga positif
(Kongruang, 2010). Berkaitan dengan susu pasteurisasi
dalam penelitian ini, semakin besar nilai L maka warna
susu pasteurisasi semakin cerah sedangkan semakin kecil
nilai L, maka warna susu pasteurisasi semakin gelap.
Nilai a, semakin tinggi hasil pembacaan Colour Reader
berarti warna susu pasteurisasi semakin merah,
sebaliknya semakin rendah hasil pembacaan berarti
warna susu pasteurisasi semakin pucat. Nilai b, semakin
tinggi hasil pengukuran menunjukkan warna susu
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pasteurisasi semakin kuning, sebaliknya semakin rendah
hasil pengukuran menunjukkan warna kuning pada susu
pasteurisasi semakin berkurang.

4.2.1 Tingkat Kecerahan (L)
Data dan analisis nilai kecerahan susu pasteurisasi

dapat dilihat pada Lampiran 2. Hasil analisis ragam
menunjukkan bahwa interaksi antara perlakuan
penambahan ekstrak angkak dan waktu penyimpanan
memberikan interaksi yang berbeda nyata (P<0,05)
terhadap nilai kecerahan susu pasteurisasi. Perlakuan
penambahan ekstrak angkak dan waktu penyimpanan
memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata
(P<0,01) terhadap nilai kecerahan susu pasteurisasi. Hasil
perhitungan rata-rata nilai kecerahan susu pasteurisasi
dan hasil UJBD secara rinci disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Rata-rata total nilai kecerahan susu pasteurisasi

dengan penambahan ekstrak angkak dalam
penyimpanan 4 0C dari hasil UJBD

Keterangan: Superskrip (a, b, c, d sampai k) yang berbeda pada
perlakuan kombinasi menunjukkan perbedaan yang
nyata (P<0,05).

Konsentrasi Waktu penyimpanan Rata-
rataR1 R2 R3 R4

P0 (0%) 62,66k 62,63k 61,93k 60,66j 61,97e

P1 (4%) 55,73i 55,06hi 54,23g 54,13g 54,79d

P2 (6%) 54,36gh 53,40f 52,86f 52,76f 53,35c

P3 (8%) 52,00e 51,63de 51,23cd 50,96cd 51,45b

P4(10%) 50,03ab 50,76bc 50,16ab 49,83a 50,20a

Rata-rata 54,960c 54,700c 54,086b 53,673a 54,355
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Superskrip (a, b dan c) yang berbeda pada rata-rata
konsentrasi ekstrak angkak menunjukkan perbedaan
yang sangat nyata (P<0,01).
Superskrip (a, b dan c) yang berbeda pada rata-rata
waktu penyimpanan menunjukkan perbedaan yang
sangat nyata (P<0,01).

Adanya interaksi antara faktor penambahan
ekstrak angkak dengan waktu penyimpanan diduga
disebabkan oleh lama waktu penyimpanan. Semakin lama
waktu penyimpanan ekstrak angkak semakin kompak dan
larut dalam susu pasteurisasi. Susu pasteurisasi yang
diolah tanpa penambahan ekstrak angkak dengan waktu
penyimpanan R1 memiliki nilai kecerahan tertinggi yakni
sebesar 62,67. Nilai kecerahan terendah diperoleh dari
perlakuan P4 dengan waktu penyimpanan R4 yaitu
sebesar 49,87.

Nilai kecerahan susu pasteurisasi yang dihasilkan
dari perlakuan P4 cenderung rendah seiring dengan
peningkatan persentase angkak yang ditambahkan. Hal ini
berkaitan dengan adanya pigmen merah dan pigmen
jingga yang dimiliki oleh angkak. Menurut Andreas dan
Sri (2012), proses fermentasi angkak menghasilkan
Monaskin dan Ankaflavin (pigmen kuning),
Monaskorubin dan Rubropunctatin (pigmen jingga), dan
Monaskorubramin dan Rubropunctamin (pigmen merah).
Pigmen merah dan jingga ini menyebabkan susu
pasteurisasi cenderung berwarna kemerahan dan gelap,
sehingga semakin tinggi konsentrasi ektrak angkak yang
ditambahkan dalam susu pasteurisasi maka nilai
kecerahan susu pasteurisasi akan semakin rendah.
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Kecerahan warna pada susu dipengaruhi oleh lemak susu
yang melarutkan pigmen karoten penyebab warna kuning
dan pigmen laktoflavin atau laktokrom yang juga larut
dalam air (Saleh, 2004).

Warna susu pasteurisasi yang dihasilkan dalam
penelitian ini rata-rata adalah merah sedikit kekuningan.
Hal ini sesuai dengan Saleh, (2004) Warna air susu
berkisar dari putih kebiruan hingga kuning keemasan.
Warna putih dari susu merupakan hasil dispersi dari
refleksi cahaya oleh globula lemak dan partikel koloidal
dari casein dan calsium phosphate, sedangkan warna
kuning disebabkan lemak dan caroten yang dapat larut
dalam  susu. Kecenderungan nilai kecerahan pada susu
pasteurisasi semakin menurun seiring dengan
penambahan konsentrasi ekstrak angkak.

Waktu penyimpanan dalam suhu 4 0C
memberikan pengaruh terhadap nilai kecerahan susu
pasteurisasi. Semakin lama waktu penyimpanan, rata-rata
nilai kecerahan susu pasteurisasi mengalami penurunan
mulai R1 hingga R4. Hal itu disebabkan semakin lama
waktu penyimpanan maka ekstrak angkak akan semakin
larut kedalam susu. Penelitian yang dilakukan oleh
Kongruang, (2010) menyatakan bahwa nilai kecerahan
angkak yang diproduksi selama 8 hari berturut-turut
mengalami penurunan, yaitu hari ke-1 sebesar 64,90, hari
ke-2 47,30, hari ke-4 32,47, hari ke-6 14,08 dan hari ke-8
sebesar 2,25.

Penambahan konsentrasi ekstrak angkak dapat
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menurunkan nilai kecerahan susu pasteurisasi karena
angkak mempunyai kandungan zat warna merah dan
jingga. Penambahan ekstrak angkak dengan konsentrasi 4
% diikuti dengan penyimpanan suhu 4 0C akan
memberikan efek penurunan nilai kecerahan pada susu
pasteurisasi.

4.2.2 Tingkat Kemerahan a
Data dan analisis nilai kemerahan susu

pasteurisasi dapat dilihat pada Lampiran 3. Hasil analisis
ragam menunjukkan bahwa interaksi antara perlakuan
penambahan ekstrak angkak dan waktu penyimpanan
memberikan interaksi yang berbeda sangat nyata
(P<0,01) terhadap nilai kemerahan susu pasteurisasi.
Perlakuan penambahan ekstrak angkak dan lama waktu
penyimpanan memberikan pengaruh yang berbeda sangat
nyata (P<0,01) terhadap nilai kemerahan susu
pasteurisasi. Hasil perhitungan rata-rata nilai kemerahan
susu pasteurisasi dan hasil UJBD secara rinci disajikan
pada Tabel 4.
Tabel 4. Rata-rata total nilai kemerahan susu pasteurisasi

dengan penambahan ekstrak angkak dalam
penyimpanan (4 0C) dari hasil UJBD

Konsentrasi Waktu penyimpanan Rata-
rataR1 R2 R3 R4

P0 (0%) 16,93c 12,60a 14,96b 16,46c 15,24a

P1 (4%) 22,53d 22,96de 23,76ef 24,36fg 23,40b

P2 (6%) 24,53fg 23,83ef 25,00fgh 25,86hij 24,80c

P3 (8%) 26,23hij 25,16ghi 25,46ghij 26,53j 25,85d

P4 (10%) 34,20l 26,20hij 26,40ij 28,47k 28,81e
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Rata-rata 24,887d 22,153a 23,120b 24,340c 23,625
Keterangan: Superskrip (a, b, c, d sampai k) yang berbeda pada

perlakuan kombinasi menunjukkan perbedaan yang nyata
(P<0,05).
Superskrip (a, b dan c) yang berbeda pada rata-rata
konsentrasi ekstrak angkak menunjukkan perbedaan yang
sangat nyata (P<0,01).
Superskrip (a, b dan c) yang berbeda pada rata-rata waktu
penyimpanan menunjukkan perbedaan yang sangat nyata
(P<0,01).

Interaksi antara faktor konsentrasi angkak P0 dan
lama waktu penyimpanan R2 memiliki nilai kemerahan
paling rendah yakni sebesar 12,60. Interaksi antara faktor
konsentrasi angkak P4 dan lama waktu tanpa
penyimpanan menghasilkan nilai kemerahan tertinggi
sebesar 34,20. Lama waktu penyimpanan akan
meningkatkan nilai kemerahan karena diduga semakin
lama waktu penyimpanan, ekstrak angkak akan semakin
kompak dan larut dalam susu pasteurisasi.

Susu pasteurisasi yang diolah tanpa penambahan
ekstrak angkak P0 memiliki nilai kemerahan yang paling
rendah, sementara nilai kemerahan paling tinggi
diperoleh pada penambahan ekstrak angkak 10 %. Nilai
kemerahan susu pasteurisasi yang dihasilkan cenderung
meningkat seiring dengan peningkatan persentase angkak
yang ditambahkan. Hal ini berkaitan dengan adanya
pigmen merah (Rubropunctamin) yang dimiliki oleh
angkak. Pigmen merah ini menyebabkan susu
pasteurisasi cenderung berwarna kemerahan. Menurut
Andreas dan Sri, (2012) menyatakan bahwa angkak
mengandung senyawa (Rubropunctamin) yang
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menghasilkan warna merah, dan menurut Kasim dkk.,
(2005) beras merah yang difermentasi oleh M. purpureus
berwarna merah, namun terlihat juga warna kuning-
kemerahan.

Penyimpanan dalam suhu 4 0C memberikan
pengaruh terhadap nilai kemerahan susu pasteurisasi.
Hari pertama tanpa penyimpanan mempunyai nilai
kemerahan cukup tinggi, diduga disebabkan suhu susu
pasteurisasi dalam keadaan tinggi yakni 82 0C sehingga
ekstrak angkak mudah larut dalam susu. Nilai kemerahan
susu pasteurisasi  mengalami penurunan pada R1 hingga
R2 karena antara angkak dan susu pasteurisasi belum
larut secara sempurna pada suhu 4 0C. Pada penyimpanan
R2 hingga R4, susu pasteurisasi mengalami peningkatan
nilai kemerahan karena diduga angkak telah larut dalam
susu pada suhu 4 0C. Hal itu juga disebabkan susu
pasteurisasi tidak dihomogenisasi, sehingga terjadi
pengendapan antara susu, lemak susu dan angkak.

Pengaruh warna angkak pada susu pasteurisasi
juga dipengaruhi oleh suhu dan lama simpam. Tanpa
penyimpanan R1 mempunyai nilai rata-rata kemerahan
tertinggi dan pada R2 mempunyai nilai rata-rata
kemerahan terendah. Pada R2 sampai R4 mengalami
kenaikan nilai rata-rata kemerahan. Menurut Fardiaz Dan
Jenie, (1997) bahwa penurunan intensitas warna ini
disebabkan terjadi kerusakan gugus kromofor pigmen
yang ditandai dengan penurunan spektrum absorbansi.
Pengaruh suhu, waktu penyimpanan dan pemanasan
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menyebabkan timbulnya energy kinetik sehingga diduga
menjadi penyebab kerusakan warna pada susu
pasteurisasi. Hasil ini didukung oleh Andres dan Sri,
(2012) yang menyatakan bahwa intensitas warna angkak
dipengaruhi oleh waktu penyimpanan, pH, kontaminasi,
suhu, dan kerusakan fisik. Hasil penelitian yang
dilaksanakan oleh Kongruang (2010) menyatakan bahwa
pengaruh waktu penyimpanan angkak selama 8 hari
mengalami peningkatan pigmen warna berturut-turut
yaitu hari ke-1 0,2, hari ke-2 0,25, 0,50 pada hari ke-4,
2,0 pada hari ke-6 dan hari ke-8 sebesar 2,3.

Penambahan konsentrasi angkak, akan
memberikan efek warna kemerahan yang menarik
terhadap susu pasteurisasi dengan konsentrasi 4 % diikuti
dengan suhu penyimpanan 4 0C.

4.2.3 Tingkat Kekuningan b
Data dan analisis nilai kekuningan susu

pasteurisasi dapat dilihat pada Lampiran 5. Hasil analisis
ragam menunjukkan bahwa interaksi antara perlakuan
penambahan ekstrak angkak dan waktu penyimpanan
tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap nilai kekuningan
susu pasteurisasi. Perlakuan penambahan ekstrak angkak
memberikan pengaruh berbeda nyata (P<0,05) terhadap
nilai kekuningan susu pasteurisasi. Waktu penyimpanan
memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata
(P<0,01) terhadap nilai kekuningan susu pasteurisasi.
Hasil analisis nilai kekuningan susu pasteurisasi secara
rinci dapat dilihat pada Tabel 5.
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Tabel 5. Rata-rata total nilai kekuningan susu pasteurisasi
dengan penambahan ekstrak angkak dalam
penyimpanan (4 0C) dari hasil UJBD

Konsentrasi Waktu penyimpanan Rata-
rataR1 R2 R3 R4

P0 (0%) 10,80 11,07 10,97 9,43 10,57a

P1 (4%) 11,97 11,27 10,90 10,17 11,07b

P2 (6%) 13,03 11,90 12,50 11,63 12,27c

P3 (8%) 13,43 12,47 13,17 11,53 12,65c

P4 (10%) 12,47 12,40 13,40 12,40 12,67c

Rata-rata 12,34c 11,82b 12,18bc 11,03a 11,84
Keterangan: Superskrip (a, b dan c) yang berbeda pada rata-rata

konsentrasi ekstrak angkak menunjukkan perbedaan yang
sangat nyata (P<0,01). Superskrip (a, b dan c) yang
berbeda pada rata-rata waktu penyimpanan menunjukkan
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01).

Tidak terdapat interaksi yang berbeda nyata
antara faktor perlakuan dengan waktu penyimpanan
terhadap nilai kekuningan. Rata-rata penambahan ekstrak
angkak tidak menunjukkan peningkatan nilai kekuningan
yang nyata walaupun rata-rata waktu penyimpanan
menunjukkan nilai kekuningan yang cenderung menurun.
Hal ini diduga karena pengolahan susu pasteurisasi yang
tidak dihomogenisasi, sehingga warna kekuningan pada
susu tidak stabil.

Susu pasteurisasi yang diolah tanpa penambahan
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ekstrak angkak P0 memiliki nilai kekuningan paling
rendah, sementara rata-rata nilai kekuningan paling tinggi
diperoleh pada perlakuan P4. Nilai kekuningan susu
pasteurisasi yang dihasilkan cenderung meningkat seiring
dengan peningkatan persentase angkak yang
ditambahkan. Hal ini berkaitan dengan adanya
kandungan senyawa Monaskin dan Ankaflavin (pigmen
kuning) yang dimiliki oleh angkak (Andreas dan Sri,
2012).

Warna air susu berkisar dari putih kebiruan
hingga kuning keemasan, warna putih dari susu
merupakan hasil dispersi dari refleksi cahaya oleh
globula lemak dan partikel koloidal dari kasein dan
kalsium fhosfat, warna kuning yang dihasilkan berasal
dari lemak dan karoten yang dapat larut. Zat warna yang
terdapat di dalamnya adalah pigmen karoten yang umum
terdapat di dalam susu (Saleh, 2004). Beras merah yang
difermentasi oleh M. purpureus berwarna merah, namun
terlihat juga warna kuning-kemerahan (Kasim, Suharna
dan Nurhidayat, 2005). Pigmen-pigmen kuning inilah
yang menyebabkan susu pasteurisasi cenderung berwarna
kekuningan, sehingga dengan penambahan ekstrak
angkak berpengaruh terhadap nilai kekuningan. Hasil
penelitian menyebutkan bahwa angkak dan susu masing-
masing telah memiliki nilai kekuningan, sehingga dengan
penambahan angkak akan meningkatkan nilai
kekuningan pada susu pasteriusasi

Semakin lama waktu penyimpanan, nilai
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kekuningan susu pasteurisasi mengalami penurunan,
dimulai dari penyimpanan R1 hingga R4 yaitu 12,340 -
11,030. Hal ini disebabkan adanya pengendapan antara
lemak susu, susu dan ekstrak angkak pada susu
pasteurisasi. Pengaruh waktu penyimpanan dan suhu
diduga mempengaruhi penurunan nilai kekuningan.
Menurut Fardias., dkk, (1997) bahwa penurunan
intensitas warna angkak dipengaruhi oleh waktu
penyimpanan, pH, kontaminasi, suhu, dan kerusakan
fisik. Hal itu diperkuat oleh pendapat Fardias dkk.,
(1997) bahwa penurunan intensitas warna ini disebabkan
terjadi kerusakan gugus kromofor pigmen yang ditandai
dengan penurunan spektrum absorbansi. Pengaruh suhu,
waktu penyimpanan dan pemanasan menyebabkan
timbulnya energy kinetik sehingga diduga menjadi
penyebab kerusakan warna terhadap susu pasteurisasi.
Kerusakan gugus kromofor ini akan menyebabkan
pemucatan warna, tetapi secara visual perubahan ini tidak
terlalu tampak.

Pada Tabel 5, intensitas warna kekuningan pada
waktu penyimpanan R1 hingga R2 mengalami
penurunan. Intensitas warna kekuningan mengalami
peningkatan pada penyimpanan R2 hingga R3,
sedangkan pada R4 kembali mengalami penurunan yang
cukup signifikan. Hal ini disebabkan susu pasteurisasi
tidak dihomogenisasi, sehingga lemak susu dan angkak
tidak cepat larut dan tidak stabil.

Penambahan konsentrasi ekstrak angkak akan
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memberikan efek warna kekuningan yang menarik
terhadap susu pasteurisasi dengan konsentrasi 4 % diikuti
dengan penyimpanan suhu 4 0C.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
1. Penambahan konsentrasi ekstrak angkak dalam

susu pasteurisasi tidak memberikan pengaruh
yang berbeda nyata terhadap kuantitas
mikroorganisme secara TPC.

2. Penambahan zat pewarna angkak memberikan
efek warna yang menarik terhadap susu
pasteurisasi dengan konsentrasi 4 % dan pada
suhu penyimpanan 4 0C selama 3 hari

5.2 Saran
3. Disarankan kepada peneliti angkak selanjutnya

agar mengetahui kualitas angkak yang baik,
sehingga angkak dapat berfungsi dengan baik
sebagai antimikroorganisme pada susu
pasteurisasi.

4. Kepada produsen susu pasteurisasi agar
menggunakan zat pewarna angkak terhadap susu
pateurisasi sebagai bahan pengawet dan pewarna
alami yang aman untuk dikonsumsi.
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Lampiran 1. Data dan hasil analisis perhitungan Total
pertumbuhan TPC dengan penambahan ekstrak
angkak

Data ditransformasi ke dalam bentuk logaritma (log
cfu/gram)

Konsen
trasi

Lama
Penyim
pa-
nan

Ulangan

Total Rata-
rata

U1 U2 U3

P0 (0%) R1 1,623 1,519 1,556 4,698 1,566
R2 1,613 1,756 1,681 5,050 1,683
R3 1,732 1,756 1,839 5,327 1,776
R4 1,806 1,792 1,875 5,474 1,825

P1 (4%) R1 1,519 1,556 1,462 4,537 1,512
R2 1,544 1,623 1,672 4,839 1,613
R3 1,633 1,708 1,663 5,004 1,668
R4 1,732 1,623 1,690 5,046 1,682

P2 (6%) R1 1,591 1,613 1,531 4,735 1,578
R2 1,672 1,505 1,613 4,790 1,597
R3 1,690 1,653 1,716 5,059 1,686
R4 1,716 1,531 1,748 4,996 1,665

P3 (8%) R1 1,732 1,462 1,519 4,713 1,571
R2 1,623 1,681 1,591 4,896 1,632
R3 1,531 1,462 1,613 4,607 1,536
R4 1,716 1,653 1,568 4,937 1,646

P4
(10%)

R1 1,663 1,531 1,716 4,910 1,637
R2 1,716 1,613 1,505 4,834 1,611
R3 1,415 1,732 1,763 4,911 1,637
R4 1,748 1,591 1,763 5,103 1,701

Total - 33,015 32,36 33,084 98,459 1,6411
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Tabel dua arah total TPC (log cfu/gram) :

FK =

2
a

1i

b

1j

r

1k
ijk

r xb xa

Y 









  
=

 
3 x4 x5

98,466 2

= 161,593

JKTotal = 
  

a

1i

b

1j

r

1k

2
ijkY - FK =(1,6232+............+1,7632)–

161,593= 0,619

JK Kombinasi. =
 r

Y
b

j

r

k
ijk

a

i
 

 










1

2

11
- FK

161,593-
3

5,103..........5,0504,698 222 

= 0,324

Konsentrasi
Lama Penyimpanan Jumlah

Konsentrasi
Rata -
rata

R1 R2 R3 R4
P0 4,698 5,050 5,327 5,474 20,549 1,712
P1 4,537 4,839 5,004 5,046 19,426 1,619
P2 4,735 4,790 5,059 4,996 19,580 1,632
P3 4,713 4,896 4,607 4,937 19,153 1,596
P4 4,910 4,834 4,911 5,103 19,758 1,646
Jumlah 23,594 24,409 24,908 25,555 98,459 -
Rata - rata 1,573 1,627 1,661 1,704 - 1,6411
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JK Galat = JK Total – JK Konsentrasi – JK Lama Penyimpanan – JKInteraksi

= 0,619 - 0,093 - 0,037 - 0,095 = 0,295

JKKonsentrasi =
r x b

Y
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i

b

j

r

k
ijk 
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1 1
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4 x3

19,75819,58019,15319,42620,549 22222 
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a x r

Y
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k
ijk 

  










1

2

1 1
- FK =

161,593-
3 x5

25,55524,90824,40923,549 2222 

= 0,037

JK Interaksi = JK Kom. .LK – JKk – JKLP

= 0, 324 – 0,093 – 0,137
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= 0,095
Tabel Analisis Sidik Ragam

SK db JK KT F-hitung
F-tabel

5%
F-tabel

1%
Kombinasi 19 0,324 0,017 2,315** 0,013 1,853

Angkak 4 0,093 0,023 3,142* 2,606 3,828
L. Simpan 3 0,137 0,046 6,193** 2,839 4,313
Interaksi 12 0,095 0,008 1,070tn 2,003 2,665

Galat 40 0,295 0,007
Total 59 0,619

* Berbeda pada taraf nyata 5%, ** berbeda pada taraf nyata
1%, tn (tidak berbeda nyata)

UJI JARAK BERGANDA DUNCAN (UJBD)

Konsentrasi

SE = 0,025 = akar (KTG / (3*4) )

Konsentrasi Total (TPC) Notasi

P3 1,596 a
P1 1,619 a
P2 1,632 a
P4 1,646 ab
P0 1,712 b

JND 5% 2,851 2,998 3,095 3,171
JNT 5% 0,071 0,074 0,077 0,079
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Lama Penyimpanan

SE = 0,022 = akar (KTG / (3*5) )

JND 5% 2,851 2,998 3,095
JNT 5% 0,063 0,066 0,069

Lama Simpan Total (TPC) Notasi

R1 1,573 a
R2 1,627 ab
R3 1,661 bc
R4 1,704 c
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Lampiran 2. Data hasil pengujian nilai kecerahan (L)
dengan alat colour reader

Konsen
trasi

Lama
Penyim
pa-
nan

Ulangan

Total Rata-
rata

U1 U2 U3

P0 (0%) R1 62,9 62,3 62,8 188,00 62,667
R2 62,6 62,8 62,5 187,90 62,633
R3 62,5 61,7 61,6 185,80 61,933
R4 61,2 61,5 59,3 182,00 60,667

P1 (4%) R1 55,9 55,7 55,6 167,20 55,733
R2 55,2 54,9 55,1 165,20 55,067
R3 54,8 53,8 54,1 162,70 54,233
R4 54,5 53,9 54 162,40 54,133

P2 (6%) R1 54 54,6 54,5 163,10 54,367
R2 53,5 53,4 53,3 160,20 53,400
R3 53 52,7 52,9 158,60 52,867
R4 53,2 52,8 52,3 158,30 52,767

P3 (8%) R1 51,9 51,8 52,3 156,00 52,000
R2 51,8 51,7 51,4 154,90 51,633
R3 51,3 51,3 51,1 153,70 51,233
R4 51,5 50,8 50,6 152,90 50,967

P4
(10%)

R1 50,9 49,4 49,8 150,10 50,033
R2 50,8 50,7 50,8 152,30 50,767
R3 50,2 50,2 50,1 150,50 50,167
R4 50 49,3 50,2 149,50 49,833

Total - 1091,7 1085,3 1084,3 3261,3 54,355

\
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Tabel dua arah nilai kecerahan (L) :

Tabel Analisis Sidik Ragam

SK db JK KT F-hitung
F-

tabel
5%

F-
tabel
1%

Kombinasi 19 1.040,169 54,746 293,543** 1,853 2,394
Angkak 4 1.019,038 254,759 1.366,002** 2,606 3,828

L. Simpan 3 15,326 5,109 27,392** 2,839 4,313
Interaksi 12 5,805 0,484 2,594* 2,003 2,665

Galat 40 7,460 0,186
Total 59 1.047,628

* Berbeda pada taraf nyata 5%, ** berbeda pada taraf nyata
1%, tn (tidak berbeda nyata)

Konsentrasi
Lama Penyimpanan Jumlah

Konsentrasi
Rata -
rata

R1 R2 R3 R4
P0 188,00 187,90 185,80 182,00 743,700 61,975
P1 167,20 165,20 162,70 162,40 657,500 54,792
P2 163,10 160,20 158,60 158,30 640,200 53,350
P3 156,00 154,90 153,70 152,90 617,500 51,458
P4 150,10 152,30 150,50 149,50 602,400 50,200
Jumlah 824,40 820,50 811,30 805,10 3261,3 -
Rata - rata 54,960 54,700 54,087 53,673 - 54,355
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UJI JARAK BERGANDA DUNCAN (UJBD)

Konsentrasi

SE = 0,125 = akar (KTG / (3*4) )

Konsentrasi Nilai L Notasi

P4 50,200 a
P3 51,458 b
P2 53,350 c
P1 54,792 d
P0 61,975 e

Lama Penyimpanan

SE = 0,112 = akar (KTG / (3*5) )

JND 5% 2,851 2,998 3,095
JNT 5% 0,318 0,334 0,345

Lama Simpan Nilai L Notasi

R4 53,673 a
R3 54,087 b
R2 54,700 c
R1 54,960 c

JND 5% 2,851 2,998 3,095 3,171
JNT 5% 0,355 0,374 0,386 0,395
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Interaksi

SE = 0,249 = akar (KTG / 3)

JND 5% 2,858 3,006 3,102 3,171 3,224 3,226 3,300 3,328 3,352

JNT 5% 0,713 0,749 0,773 0,791 0,804 0,804 0,823 0,830 0,836

Interaksi Rata-Rata Notasi (UJBD 5%)

P4R4 49,83 a

P4R1 50,03 ab

P4R3 50,17 ab

P4R2 50,77 bc

P3R4 50,97 cd

P3R3 51,23 cd

P3R2 51,63 de

P3R1 52,00 e

P2R4 52,77 f

P2R3 52,87 f

P2R2 53,40 f

P1R4 54,13 g

P1R3 54,23 g

P2R1 54,37 gh

P1R2 55,07 hi

P1R1 55,73 i

P0R4 60,67 j

P0R3 61,93 k

P0R2 62,63 k

P0R1 62,67 k
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Lampiran 3. Data hasil pengujian nilai kemerahan (a+)
dengan alat colour reader

Konsen
trasi

Lama
Penyim
pa-
nan

Ulangan

Total Rata-
rata

U1 U2 U3

P0 (0%) R1 16 17,3 17,5 50,800 16,933
R2 12,5 12,6 12,7 37,800 12,600
R3 14,9 15,3 14,7 44,900 14,967
R4 17,6 15,4 16,4 49,400 16,467

P1 (4%) R1 21,9 22,5 23,2 67,600 22,533
R2 22,7 24,1 22,1 68,900 22,967
R3 24,2 23,1 24 71,300 23,767
R4 24,2 24,7 24,2 73,100 24,367

P2 (6%) R1 24,3 24,4 24,9 73,600 24,533
R2 23,4 24 24,1 71,500 23,833
R3 24,7 24,8 25,5 75,000 25,000
R4 25,2 26,7 25,7 77,600 25,867

P3 (8%) R1 26 26,2 26,5 78,700 26,233
R2 24,4 24,6 26,5 75,500 25,167
R3 24,6 25,6 26,2 76,400 25,467
R4 25 27,4 27,2 79,600 26,533

P4
(10%)

R1 33,8 34,2 34,6 102,60 34,200
R2 25,9 26,4 26,3 78,600 26,200
R3 26,1 26,6 26,5 79,200 26,400
R4 28,4 28,1 28,9 85,400 28,467

Total - 465,8 474 477,7 1417,5 23,625
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Tabel dua arah nilai kemerahan (a) :

Tabel Analisis Sidik Ragam

SK db JK KT F-hitung
F-

tabel
5%

F-
tabel
1%

Kombinasi 19 1.419,453 74,708 162,409** 1,853 2,394
Angkak 4 1.243,578 310,895 675,858** 2,606 3,828

L. Simpan 3 67,858 22,619 49,172** 2,839 4,313
Interaksi 12 108,016 9,001 19,568** 2,003 2,665

Galat 40 18,400 0,460
Total 59 1.437,852

* Berbeda pada taraf nyata 5%, ** berbeda pada taraf nyata 1%,
tn (tidak berbeda nyata)

Konsentrasi
Lama Penyimpanan Jumlah

Konsentrasi
Rata -
rata

R1 R2 R3 R4
P0 50,800 37,800 44,900 49,400 182,900 15,242
P1 67,600 68,900 71,300 73,100 280,900 23,408
P2 73,600 71,500 75,000 77,600 297,700 24,808
P3 78,700 75,500 76,400 79,600 310,200 25,850
P4 102,60 78,600 79,200 85,400 345,800 28,817
Jumlah 373,30 332,30 346,80 365,100 1417,5 -
Rata - rata 24,887 22,153 23,120 24,340 - 23,625
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UJI JARAK BERGANDA DUNCAN (UJBD)

Konsentrasi

SE = 0,196 = akar (KTG / (3*4) )

Konsentrasi Nilai a Notasi

P0 15,242 a
P1 23,408 b
P2 24,808 c
P3 25,850 d
P4 28,817 e

Lama Penyimpanan

SE = 0,175 = akar (KTG / (3*5) )

JND 5% 2,851 2,998 3,095
JNT 5% 0,499 0,525 0,542

Lama Simpan Nilai a Notasi

R2 22,153 a
R3 23,120 b
R4 24,340 c
R1 24,887 d

JND 5% 2,851 2,998 3,095 3,171
JNT 5% 0,558 0,587 0,606 0,621
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Interaksi

SE = 0,392 = akar (KTG / 3)

JND 5% 2,858 3,006 3,102 3,171 3,224 3,226 3,300 3,328 3,352

JNT 5% 1,119 1,177 1,215 1,242 1,262 1,263 1,292 1,303 1,313

Interaksi Rata-Rata Notasi (UJBD 5%)

P0R2 12,60 a

P0R3 14,97 b

P0R4 16,47 c

P0R1 16,93 c

P1R1 22,53 d

P1R2 22,97 de

P1R3 23,77 ef

P2R2 23,83 ef

P1R4 24,37 fg

P2R1 24,53 fg

P2R3 25,00 fgh

P3R2 25,17 ghi

P3R3 25,47 ghij

P2R4 25,87 hij

P4R2 26,20 hij

P3R1 26,23 hij

P4R3 26,40 ij

P3R4 26,53 j

P4R4 28,47 k

P4R1 34,20 l
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Lampiran 4. Data hasil pengujian nilai kekuningan (b+)
dengan alat colour reader

Konsen
trasi

Lama
Penyim
pa-
nan

Ulangan

Total Rata-
rata

U1 U2 U3

P0 (0%) R1 11,6 10,5 10,3 32,400 10,800
R2 11,1 11,1 11 33,200 11,067
R3 11,9 10,3 10,7 32,900 10,967
R4 9,5 10 8,8 28,300 9,433

P1 (4%) R1 12,2 11,9 11,8 35,900 11,967
R2 11,2 10,8 11,8 33,800 11,267
R3 11,8 10,2 10,7 32,700 10,900
R4 10,8 9,7 10 30,500 10,167

P2 (6%) R1 12,9 13 13,2 39,100 13,033
R2 12 11,8 11,9 35,700 11,900
R3 12,8 12,6 12,1 37,500 12,500
R4 12,3 11,8 10,8 34,900 11,633

P3 (8%) R1 13,4 13,2 13,7 40,300 13,433
R2 12,7 12,6 12,1 37,400 12,467
R3 13,4 13,3 12,8 39,500 13,167
R4 12,6 11 11 34,600 11,533

P4
(10%)

R1 13,5 13,1 10,8 37,400 12,467
R2 11,9 12,6 12,7 37,200 12,400
R3 13,6 13,3 13,3 40,200 13,400
R4 12,6 12,4 12,2 37,200 12,400

Total - 243,8 235,2 231,7 710,7 11,845
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Tabel dua arah nilai kekuningan (b) :

Tabel Analisis Sidik Ragam

SK db JK KT F-hitung
F-

tabel
5%

F-
tabel
1%

Kombinasi 19 67,222 3,538 9,976** 1,853 2,394
Angkak 4 44,736 11,184 31,534** 2,606 3,828

L. Simpan 3 15,318 5,106 14,396** 2,839 4,313
Interaksi 12 7,168 0,597 1,684tn 2,003 2,665

Galat 40 14,187 0,355
Total 59 81,409

* Berbeda pada taraf nyata 5%, ** berbeda pada taraf nyata 1%,
tn (tidak berbeda nyata)

Konsentrasi
Lama Penyimpanan Jumlah

Konsentrasi
Rata -
rata

R1 R2 R3 R4
P0 32,400 33,200 32,900 28,300 126,800 10,567
P1 35,900 33,800 32,700 30,500 132,900 11,075
P2 39,100 35,700 37,500 34,900 147,200 12,267
P3 40,300 37,400 39,500 34,600 151,800 12,650
P4 37,400 37,200 40,200 37,200 152,000 12,667
Jumlah 185,10 177,30 182,80 165,500 710,7 -
Rata - rata 12,340 11,820 12,187 11,033 - 11,845
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UJI JARAK BERGANDA DUNCAN (UJBD)

Konsentrasi

SE = 0,172 = akar (KTG / (3*4) )

Konsentrasi Nilai b Notasi

P0 10,567 a
P1 11,075 b
P2 12,267 c
P3 12,650 c
P4 12,667 c

Lama Penyimpanan

SE = 0,154 = akar (KTG / (3*5) )

JND 5% 2,851 2,998 3,095
JNT 5% 0,438 0,461 0,476

Lama Simpan Nilai b Notasi

R4 11,033 a
R2 11,820 b
R3 12,187 bc
R1 12,340 c

JND 5% 2,851 2,998 3,095 3,171
JNT 5% 0,490 0,515 0,532 0,545


