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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Angkak merupakan produk hasil fermentasi beras yang menghasilkan 

warna merah karena adanya aktivitas kapang Monascus Purpureus. Angkak 

telah lama digunakan sebagai pewarna alami oleh masyarakat terutama di 

beberapa negara Asia seperti Cina Selatan, Jepang, dan Asia Tenggara pada 

produk keju, pasta ikan, kecap ikan, anggur, acar, dan berbagai olahan daging 

(Sosis, ham, dan Kornet) (Ardiansyah, 2005). Warna merah yang dihasilkan M. 

purpureus merupakan gabungan pigmen dari   6   senyawa   yang   dibagi   

menjadi   3   kelompok,   yaitu  rubropunctatin  dan monascorubrin  yang   

menghasilkan   warna   oranye,  monascin  dan   ankaflavin menghasilkan   

warna   kuning,   serta  rubropunctamin  dan  monascorubrin menghasikan warna 

merah (Chen dan Johns, 1994). Zat warna Monascus mempunyai stabilitas yang 

tinggi terhadap pH dan suhu, dan tidak bersifat karsinogen sehingga dapat 

digunakan untuk menggantikan zat warna sintetik pada makanan. 

Angkak juga dapat menghasilkan senyawa lovastatin yang mampu 

menurunkan kadar kolestrol dan trigliserida dalam darah. Aktivitas senyawa 

lovastatin tersebut mampu menghambat enzim hidroksimetilglutaril-koenzim A 

(HMG-koA) reduktase yang berfungsi sebagai katalis dalam biosintesis kolestrol 

(Petra, 2013).  Menurut Lin et al. (2005), terapi dengan menggunakan angkak 

mampu menurunkan kadar LDL sebesar 27,7%, total kolestrol 21,5%, dan 

trigliserida 15,8%. 

Jenis medium fermentasi merupakan salah satu faktor penting yang 

berpengaruh terhadap produksi metabolit sekunder. Menurut Kasim (2005), 

substrat yang baik untuk fermentasi angkak adalah beras dengan kandungan 

amilosa yang tinggi dan rendah amilopektin. Salah satu jenis beras yang 

termasuk ke dalam syarat tersebut adalah beras IR64 dengan kandungan 

amilosa sebesar 24% (Indrasari et al., 2009). Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Zubaidah dan Sari (2015), penambahan kacang hijau pada media 

fermentasi angkak berpengaruh terhadap peningkatan metabolit sekunder 

berupa pigmen dan lovastatin. Hal ini dikarenakan kacang hijau mengandung 

vitamin B1, zinc dan asam amino seperti metionin dan glutamat. 

Kacang tunggak adalah salah satu jenis kacang – kacangan yang masih 

jarang dimanfaatkan. Kacang tunggak biasanya dimanfaatkan sebagai sayuran, 

makanan tradisional atau diolah menjadi bahan baku pada pembuatan tempe 
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dan tepung. Keunggulan dari kacang tunggak yaitu memiliki kandungan vitamin 

B1 sebesar 0,853 mg/100g. Kandungan vitamin B1 pada kacang tunggak lebih 

tinggi dibandingkan pada kacang hijau (Syarifah, 2002). Kacang tunggak 

mengandung zinc sebesar 4,1 mg/100g dan mengandung berbagai jenis asam 

amino seperti glutamat dan metionin yang dapat mendukung pertumbuhan 

Monascus purpureus dalam menghasilkan metabolit sekunder berupa pigmen 

dan lovastatin.   

Kandungan komponen pada biji atau kacang – kacangan dapat 

meningkat melalui perkecambahan (Chavan et al., 1989). Selama 

perkecambahan enzim menjadi aktif, vitamin meningkat dan senyawa anti gizi 

mengalami penurunan. Menurut Elemo et al. (2011), perkecambahan pada 

kacang – kacangan secara signifikan juga dapat meningkatkan asam amino 

esensial. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Akinlosotu dan Akinyele (1990), 

diketahui bahwa perkecambahan kacang tunggak tidak hanya meningkatkan 

vitamin B kompleks, namun juga meningkatkan 4,5% zinc, dan 3,5% magnesium. 

Dengan peningkatan zat gizi tersebut  menjadikan kecambah kacang tunggak 

diduga dapat berpotensi sebagai tambahan medium fermentasi angkak pada 

media beras IR64 sehingga diharapkan dapat meningkatkan intensitas pigmen 

dan lovastatin. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Berapakah penambahan kecambah kacang tunggak yang tepat pada media 

beras IR64 agar diperoleh angkak dengan intensitas pigmen   dan lovastatin 

tertinggi ? 

2.  Bagaimanakah kelarutan serbuk angkak perlakuan terbaik terhadap 

pengaruh air, suhu dan pH?  

 

1.3 Tujuan 

Mengetahui penambahan kecambah kacang tunggak yang tepat pada 

media beras IR64 agar dapat meningkatkan intensitas pigmen merah dan kadar 

lovastatin pada fermentasi angkak serta mengetahui kelarutan serbuk angkak 

perlakuan terbaik terhadap pengaruh air, suhu dan pH. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang 

penambahan kecambah kacang tunggak terbaik pada media beras IR64 

terhadap intensitas pigmen merah dan kadar lovastatin yang dihasilkan sehingga 

serbuk angkak yang dihasilkan dapat digunakan sebagai pengganti pewarna 

sintesis dalam produk pangan serta dapat digunakan sebagai obat penurun 

kolestrol dan trigliserida dalam darah. 

 

1.5 Hipotesis 

Diduga penambahan kecambah kacang tunggak pada media fermentasi 

angkak mampu meningkatkan intensitas pigmen dan kadar lovastatin. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1    Angkak 

Angkak adalah produk fermentasi menggunakan kapang Monascus sp. 

yang berasal dari negara Cina. Pembuatan pertama dilakukan oleh Dinasti Ming 

yang berkuasa pada abad ke-14 sampai abad ke-17. Dalam teks tradisional The 

Ancient Chinese Pharmacopoeia disebutkan bahwa angkak digunakan sebagai 

obat untuk melancarkan pencernaan dan sirkulasi darah. kemudian pada tahun 

1590, Li Shih-Chun menyebutkan disebuah buku kesehatan Cina bahwa selain 

sebagai obat, angkak juga dapat berfungsi sebagai pewarna. Sebutan untuk 

angkak berbeda-beda, masyrakat Cina menyebutkan ang-khak, Hong Qu, atau 

koji sedangkan di Jepang disebut Red Koji (Ardiansyah, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Angkak merah dari kapang Monascus purpureus (Tirto, 2014) 

 
 

Monascus purpureus yang terkandung dalam angkak dapat 

menghasilkan metabolit sekunder berupa pigmen. Pigmen angkak memiliki 

warna yang konsisten dan stabil, dapat bercampur dengan pigmen alami 

lainnya, tidak mengandung racun dan tidak bersifat karsinogen. Angkak telah 

lama digunakan sebagai pewarna alami oleh masyarakat terutama di beberapa 

negara Asia seperti Cina Selatan, Jepang, dan Asia Tenggara pada produk 

keju, pasta ikan, kecap ikan, anggur, acar, dan berbagai olahan daging (sosis, 

ham, dan kornet) (Ardiansyah, 2005). Angkak juga dapat menghasilkan 

senyawa lovastatin yang diketahui sangat efektif dalam terapi 

hiperkolesterolemia. Aktivitas senyawa tersebut mampu menghambat kerja 

enzim 3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA reductase (HMG-CoA reductase), yaitu 

enzim yang bertanggung jawab dalam proses sintesis (pembentukan) kolesterol 

(Petra, 2013). Menurut Lin et al. (2005), terapi dengan menggunakan angkak 
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mampu menurunkan kadar LDL sebesar 27,7%, total kolestrol 21,5%, dan 

trigliserida 15,8%. 

2.2  Monascus purpureus 

Monascus adalah salah satu kapang homotalik yang termasuk kelompok 

Ascomycetes. Pada tahun 1884, nama Monascus pertama kali diperkenalkan 

oleh Philippe van Tieghem, dengan nama spesies M. ruber. Kemudian pada 

tahun 1895, M. purpureus pertama kali diisolasi oleh Went dari beras angkak 

yang berasal dari Jawa, Indonesia (Timotius, 2004). Propagulnya tipis, tumbuh  

menyebar dengan miselium  yang   berwarna merah  atau   ungu, namun 

menjadi  keabu-abuan   jika konidia sedang tumbuh. Setelah fase 

pertumbuhan, miselium berubah menjadi berwarna merah keunguan dan 

tumbuh dengan baik pada suhu 27-32 0C (INPR, 2006). Monascus purpureus 

memiliki spora yang berentuk bulat dengan diameter 5 mikron atau bulat telur 

dengan ukuran 6x5 mikron (Juzlova et al., 1996). Monascus purpureus adalah 

kapang yang sempurna karena dapat bereproduksi secara seksual   dengan   

askospora   maupun   aseksual.    

 

 

Menurut   Palo  (1960) reproduksi   secara   aseksual   ditandai   dengan   

pembentukan   konidiofora   yang muncul dari miselium yang terendam dalam 

medium. Pada media PDA panjang miselium bervariasi antara 18-396 mikron 

dan lebarnya 3-5,4 mikron. Konidiofora yang   pendek   hanya   mempunyai   

satu   septat,   sedangkan   yang   lebih   panjang mempunyai 2-6 septat. 

Konidiofora dapat dibedakan dari filamen yang lain dengan bentuk apeks yang 

berstruktur vesikuler. Vesikel yang membesar dipisahkan oleh septat yang 

berada dibawahnya dan membentuk rantai. 

Gambar 2.2 Koloni Monascus purpureus (http://www.alohaculturebank.com) 
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Tabel 2.1 Taksonomi dari Monascus purpureus  

 

Sumber : Alexopoulos et al. (1996)  

Pada kapang jenis Monascus purpureus, terjadi pengeluaran cairan 

melalui ujung hifanya. Cairan granular yang keluar tersebut bersatu pada ujung 

hifa dan membentuk cairan seperti getah yang memiliki bentuk yang tidak 

teratur. Menurut Steinkraus (1983) pada waktu kultur ini masih muda, cairan 

tersebut tidak berwarna tetapi seiring dengan pertumbuhan umur kultur, cairan 

akan berubah menjadi berwarna kuning, kemerahan, merah atau jingga, 

Kemudian akan terdifusi keseluruh substrat setelah keluar dari ujung hifanya. 

Kanoni dan Astuti (1988), menyatakan bahwa selain dikeluarkan dari ujung-

ujung hifanya, pigmen merah tersebut juga berdifusi menembus ke bagian 

dalam substrat. Pigmen Monascus purpureus paling cepat terlihat setelah 

pertumbuhan 40-48 jam (Hesseltine, 1965).  

Monascus purpureus mempunyai aktivitas sakarifikasi dan proteolitik 

sehingga dapat tumbuk baik pada medium yang mengandung pati dan protein. 

M. purpureus juga menghasilkan enzim lain seperti enzim maltase, invertase, 

lipase, oksidase, dan ribonuklease (Steinkrauss, 1983). 

2.3  Media Fermentasi Angkak  

Media fermentasi yang terbaik untuk pembentukan pigmen merah oleh 

Monascus purpureus adalah bahan yang mengandung pati sebagai sumber 

karbon (C). Intensitas warna merah tertinggi didapatkan pada media 

fermentasi beras dikarenakan komponen utama beras adalah pati sebagai 

sumber C yaitu sebesar 80% (Kusumawati et al., 2005). Hal ini disebabkan 

karena struktur mikrokopisnya yang baik untuk penetrasi hifa ataupun difusi 

pigmen (Timotius, 2004). 

Kerajaan Fungi 

Divisi Amastigomycotina 

Sub Divisi Ascomycotina 

Kelas Ascomycetes 

Sub Kelas Plectomycetidae 

Ordo Eurotiales 

Familia Trichocomaceae 

Genus Monascus 
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Metode fermentasi Monascus purpureus dapat dilakukan dengan media 

cair (Submerged Fermentation) seperti pada limbah cair tapioka maupun 

limbah dalam pembuatan tahu dan dilakukan dengan media padat (Solid State 

Fermentation) seperti beras, kentang, jagung, biji nangka maupun biji durian. 

Menurut Arunachalam et al. (2011), media yang cocok untuk digunakan dalam 

fermentasi angkak adalah media padat, dikarenakan pada fermentasi media 

padat misella Monascus purpureus lebih mudah tumbuh dengan baik 

sehingga hasil metabolit dapat maksimal serta dapat dihasilkan kadar pigmen 

dan lovaslatin yang tinggi (Dhale, 2007).  

Pada produksi pigmen angkak selain dibutuhkan sumber karbon dan 

nitrogen, Monacus purpureus juga membutuhkan mineral seperti magnesium, 

kalium, fosfat dan besi bagi pertumbuhannya untuk produksi pigmen (Carels 

dan Sherpherd, 1977).  

 

2.3.1 Beras IR64 

Beras adalah bagian bulir padi yang telah terpisah dengan sekam. Beras 

terdiri dari beberapa komponen yang meliputi karbohidrat, protein, lemak, 

vitamin, mineral dan komponen lainnya. Karbohidrat merupakan penyusun 

utama beras dan sebagian besar dari karbohidrat adalah pati, sedangkan 

karbohidrat lain seperti pentose dan selulosa, hemiselulosa, dan gula hanya 

terdapat dalam jumlah yang lebih sedikit. Pati merupakan fraksi terbesar dalam 

beras sehingga sifat fisikokimia dari pati mempunyai peranan penting dalam 

penentuan sifat fisikokimia beras (Poedjiadi, 1994).   

Pembuatan angkak pada fermentasi padat umumnya dilakukan dengan 

menggunakan beras sebagai substrat. Menurut Kasim (2005), substrat yang 

baik untuk fermentasi angkak adalah beras dengan kandungan amilosa yang 

tinggi dan rendah amilopektin. Beras dengan kadar amilosa rendah kurang 

cocok sebagai media fermentasi angkak karena akan membentuk gumpalan 

dan butiran beras akan saling lengket sehingga menyebabkan pertumbuhan 

Monascus purpureus menjadi tidak merata dan fermentasi menjadi tidak optimal 

diakibatkan terhambatnya distribusi oksigen dan nutrisi (Purwanto, 2011). Beras 

IR 64 adalah jenis beras unggulan dengan kandungan amilosa sebesar 24%  

(Indrasari et al., 2009). 
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Tabel 2.2. Komposisi zat gizi beras IR 64 

 

 

 

 

 

      Sumber : Menon, 2004 

 

Beras IR64 juga memiliki kandungan vitamin B1 sebesar 0,40 

mg/100gram dan zinc sebesar 21 ppm  (Dewi dan Siti, 2006). Menurut Wang 

dan Lin (2007), zinc berperan dalam menstimulasi penyerapan glukosa dan 

sintesis metabolit.  

 

2.3.2 Kecambah Kacang Tunggak (Vigna unguiculata L) 

Kacang tunggak  (Vigna unguiculata L.) merupakan sejenis tanaman 

legum polong muda dan bijinya biasa disayur, seperti sayur 

lodeh atau brongkos. Tumbuhan ini relatif tahan kering dan biasa ditanam di 

pekarangan sebagai cadangan pangan keluarga. Tumbuhan ini berasal dari 

Afrika dan banyak ditanam di Amerika Latin, Asia Tenggara dan di Amerika 

Serikat bagian selatan. Kacang tunggak memiliki nama lain yaitu kacang tolo, 

southerna, bean, lubia, coupe, niebe, dan frijole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komponen Per100g 

Energi 353kkal 
Karbohidrat 77,6g 
Protein 8,2g 
Lemak 1,1g 
Abu 0,7g 
Air 12g 

Gambar 2.3 Kacang tunggak (Vigna unguiculata L) (Vizcardine, 2013) 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Legum
https://id.wikipedia.org/wiki/Buah#Buah_polong
https://id.wikipedia.org/wiki/Biji
https://id.wikipedia.org/wiki/Sayur
https://id.wikipedia.org/wiki/Sayur_lodeh
https://id.wikipedia.org/wiki/Sayur_lodeh
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Brongkos&action=edit&redlink=1
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 Tabel 2.3 Taksonomi kacang tunggak 

 

 

Sumber : Hanum, 1997 

Kacang tunggak merupakan salah satu sumber protein nabati memiliki 

komposisi gizi yang baik salah satunya kadar protein, vitamin B dan vitamin C. 

Kandungan vitamin B1 pada kacang tunggak lebih tinggi dibandingkan pada 

kacang hijau (Syarifah, 2002). Vitamin B1 berperan sebagai koenzim untuk 

mengkatalisis pembentukan asetil CoA yang diperlukan dalam pembentukan 

pigmen merah angkak (Wang dan Lin, 2007). Keunggulan kacang tunggak 

adalah memiliki kadar lemak yang lebih rendah sehingga dapat meminimalisasi 

efek negatif dari penggunaan produk pangan berlemak. Komposisi zat gizi 

kacang tunggak dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

 

 

Kerajaan  

Divisi Plantararum 

Sub Divisi Spermatophyta 

Kelas Angiospermae 

Sub Kelas Dcotyledonaedan 

Ordo Leguminales 

Familia Leguminoceae 

Genus Vigna 

Spesies Vigna unguiculata (L.) Walp. 

Komponen Per100g 

Karbohidrat 
Lemak 

60,03g 
1,26g 

Protein 23,52g 
  

Vitamin  
Vitamin B1  0,853mg 
Vitamin B2  0,20mg 
Vitamin B3  2,79mg 
Vitamin B5  1,496mg 
Vitamin B6 0,357mg 
Vitamin C 1,5mg 
Vitamin E  0,39mg 

Mineral  
Kalsium 
Besi 
Magnesium 
Fosfor 
Zink 

176mg 
2,6mg 
4,8mg 
303mg 
4,1mg 

  

Tabel 2.4. Komposisi zat gizi kacang tunggak per 100 gram 

 

Sumber : Iqbal et al. 2006 
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Kacang tunggak selain kaya akan vitamin juga mengandung berbagai 

jenis asam amino seperti glutamat dan metionin. Glutamat merupakan salah 

satu asam amino yang dapat berfungsi sebagai sumber nitrogen organik yang 

dapat mendukung pertumbuhan Monascus purpureus (Timotius, 2004). Metionin 

merupakan asam amino essensial bagi biosintesis lovastatin (Stocking and 

Williams, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 Perkecambahan (germinasi) merupakan suatu proses keluarnya bakal 

tanaman (tunas) dari lembaga yang disertai dengan terjadinya mobilisasi 

cadangan makanan dari jaringan penyimpanan atau keping biji ke bagian 

vegetatif (sumbu pertumbuhan embrio atau lembaga) (Astawan dan Andreas, 

2008).  

 Germinasi dapat meningkatkan daya cerna karena perkecambahan 

merupakan proses katabolisme yang menyediakan zat gizi yang penting untuk 

pertumbuhan tanaman melalui reaksi hidrolisis dari zat gizi cadangan yang 

terdapat dalam biji. Pada saat perkecambahan terjadi hidrolisis karbohidrat, 

protein, lemak menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana sehingga 

menjadi mudah dicerna. Selama perkecambahan juga terjadi peningkatan 

jumlah protein dan vitamin sedangkan kadar lemaknya mengalami penurunan 

(Astawan dan Andreas, 2008). Kandungan zat gizi pada biji sebelum 

dikecarnbahkan berada dalam bentuk tidak aktif (terikat) dan setelah 

perkecambahan, bentuk tersebut diaktifkan, sehingga meningkatkan daya 

cerna. Peningkatan zat-zat gizi pada kecambah mulai tampak sekitar 24 - 48 

jam (Laila, 2008). 

Jenis Asam amino Per100g 

Triptofan 0,17mg 
Isoleusin 1,11mg 
Leusin 1,9mg 
Lisin 1,85mg 
Metionin 0,54mg 
Cystin 0,12mg 
Asam Aspartat 2,66mg 
Asam Glutamat 4,24mg 
Glisin 0,93mg 

Tabel 2.5 Kandungan asam amino pada kacang tunggak 

Sumber : Iqbal et al., 2006 
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 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Akinlosotu dan Akinyele 

(1990), diketahui bahwa bahwa perkecambahan kacang tunggak tidak hanya 

meningkatkan vitamin B kompleks dan protein, namun juga meningkatkan 4,5% 

zinc, dan 3,5% magnesium. Peningkatan zat gizi tersebut menjadikan 

kecambah kacang tunggak dapat berpotensi sebagai tambahan medium 

fermentasi angkak sehingga diduga dapat menstimulasi pertumbuhan 

Monascus purpureus dalam menghasilkan metabolit sekunder berupa pigmen 

dan senyawa lovastatin. 

2.4  Pigmen Angkak 

Angkak merupakan hasil fermentasi beras oleh kapang Monascus 

purpureus (Kumalaningsih dan Hidayat, 1995). Pigmen Monascus sp. 

merupakan metabolit sekunder yang mulai terbentuk pada fase pertumbuhan 

lambat dan semakin meningkat pada fase pertumbuhan stasioner (Djadjat, 

2006). Metabolit tersebut termasuk dalam kelompok poliketida. Poliketida 

merupakan senyawa alam yang dibentuk dari unit-unit asetat, dengan bentuk 

aktif asetil koA dan malonil koA. Pigmen Monascus sp. termasuk dalam 

kelompok heksatida, karena dibentuk oleh 6 unit asetat (Kusumawati et al., 

2005). 

Pigmen Monascus dibedakan menjadi dua, yaitu pigmen intraseluler  

(tidak larut air), dan pigmen ekstraseluler (larut air). Pigmen Monascus disebut 

juga azaphilones dikarenakan memiliki struktur molekul dan kimia yang sama 

antara satu dengan lainnya (Dhale, 2007). Terdapat 3 kelompok pigmen yang 

dihasilkan meliputi pigmen kuning (monascin dan ankaflavin), pigmen oranye 

(monascorubin dan rubopunctatin) dan pigmen merah (monascorubramin dan 

rubopunctamin).  Pigmen merah dan kuning merupakan metabolit sekunder yang 

normal pada pertumbuhan kapang sedangkan pigmen ungu dapat dihasilkan 

oleh modifikasi kimiawi atau enzimatuik dari pigmen merah dan kuning (Henry 

dan Houghton, 1996).  
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 Pigmen tersebut dapat membentuk kompleks dengan senyawa – 

senyawa lain, misalnya asam glutamat sehingga lebih mudah larut dalam air. 

Pigmen merah, kuning, dan jingga (oranye) tidak larut air, tetapi dapat bereaksi 

dengan gugus amino yang kemudian menghasilkan cincin piran sehingga larut 

air. Reaksi pigmen dengan gugus amino membuat daya larutnya pada air 

menjadi tinggi. Wong et al. (1981) melaporkan bahwa perubahan warna terjadi 

bila pigmen oranye bereaksi dengan asam amino tertentu sehingga terbentuk 

pigmen merah. 

 Pigmen yang dihasilkan stabil pada rentang pH 2-10, dan relatif stabil  

terhadap sinar matahari. Stabilitas warna merah pekatan angkak terhadap sinar 

matahari sebesar 91,7%, sedangkan bubuk angkak sebesar 96,0 (Jenie et al., 

1997). Pigmen angkak diproduksi dari senyawa tetraketida yang terdiri dari 

molekul asetil koA dan malonil koA. Asam piruvat akan mengalami dekarboksilasi 

oksidatif dengan bantuan enzim piruvat dehydrogenase dan koenzim A 

membentuk asetil koA dan malonil koA yang kemudian membentuk gugus 

poliketida yang digunakan dalam biosintesa pigmen (Sheu et al., 2000).  

Gambar 2.4 Struktur Kimia 6 Pigmen angkak (Sherperd, 1977) 
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   Gambar 2.5 Biosintesa Metabolit Sekunder (Irdawati, 2010) 

 

Pigmen terntuk dimulai dengan tahap katabolisme substrat oleh mikroba. 

Karbohidrat merupakan sumber karbon yang paling dominan dan merupakan 

sumber energi utama. Karbohidrat selanjutnya dipecah menjadi glukosa 

kemudian melalui tahap glikolisis menghasilkan asam piruvat. Asam piruvat yang 

terbentuk  mengalami dekarboksilasi oksidatif dengan bantuan enzim piruvat 

dehidrogenase dan koenzim A membentuk asetil koA dan malonil koA kemudian 

membentuk gugus poliketida yang dapat digunakan untuk pembentukan pigmen. 

Satu molekul asetil koA dengan satu atau lebih molekul malonil koA mengalami 

reaksi kondensasi sehingga terbentuk pigmen oranye (Dhale, 2007). Selanjutnya 

reaksi ini diikuti dengan dekarboksilasi oleh enzim poliketida sintase-I pada 

sitosol. Reaksi dengan asam amino akan mengubah pigmen oranye tersebut 

menjadi pigmen merah (monascorubramin dan rubopunctamin) yang larut air 

(Kumari, 2009).  

Pembentukan pigmen terkait dengan lintasan sintesis asam lemak. Satu 

molekul asetat dan 3 molekul malonat oleh adanya enzim asam lemak sintase 

akan dibentuk asam oktanat. Satu molekul asetat dan 5 molekul malonate yang 

lain oleh adanya enzim poliketida sintase akan dibentuk heksatida. Dengan 

adanya asetil koA, asam lemak yang terbantuk akan membentuk β-ketoacid, 

sedangkan heksaketida selanjutnya akan membentuk poliketida kromofor. 
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Melalui proses esterifikasi poliketida kemudian akan membentuk monaskorubrin 

dan oleh adanya asam glutamat akan terbentuk N-glutarilmonaskorubramin 

(Hajjaj et al., 2000).  

Perubahan warna pada pigmen angkak dari warna jingga (monascorubrin 

dan rubropunctatin) terjadi karena pergantian atom oksigen pada cincin paranoid 

pada pigmen jingga oleh gugus -NH pada keadaan basa sehingga terbentuk 

warna merah sedangkan turunan dari pigmen oranye akan menghasilkan pigmen 

kuning (monascin dan ankaflavin) (Juzlova et al., 1996). Gambar pembentukan 

pigmen oleh Monascus purpureus dapat dilihat pada Gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 Pembentukan Pigmen oleh Monascus purpureus (Hajjaj et al., 

2000) 
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2.5  Lovastatin 

Lovastatin atau dikenal juga dengan nama monakolin k, merupakan 

senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan melalui jalur poliketida dan 

merupakan derivat dari asetat (Alberts, 1989). Lovastatin merupakan senyawa 

penting untuk mengatasi penyakit hiperkolesterolemia karena aktivitasnya 

mampu menghambat hidroksimetilglutaril-koenzim A (HMG-KoA) reduktase, 

yang berfungsi sebagai katalis dalam biosintesis kolesterol (Petra, 2013). Rumus 

empiris dari lovastatin adalah C24H36O5 dengan berat molekul 404.55 g/mol. 

Struktur kimia dari lovastatin dapat dilihat pada Gambar 2.7. 

Lovastatin terdapat dalam dua bentuk yaitu asam-β- hidroksi dan lakton 

Fermentasi menghasilkan lovastatin dalam bentuk asam-β- hydroksi (asam 

mevalonat) sedangkan sebagai obat, lovastatin merupakan bentuk lakton yang 

tidak aktif (mevinolin). Di dalam tubuh (in vivo) lovastatin diabsorpsi dari saluran 

gastrointestinal kemudian dibawa ke organ hati. Dalam organ hati lovastatin 

dalam bentuk lakton kembali dihidrolisis menjadi bentuk asam-β-hidroksi yang 

aktif (Samiee et al., 2003). 

 

 

 

 

 

 

Lovastatin berwarna putih, berbentuk serbuk kristal nonhigroskopik yang 

tidak larut dalam air namun dapat larut dalam methanol, etanol dan asetonitril. 

Lovastatin mempunyai titik leleh 174,5 oC, rotasi optik pada konsentrasi 0,5 gram 

dalam 100 ml asetonitril sebesar 325o. Lovastatin mempunyai serapan 

maksimum sinar ukltraviolet pada panjang gelombang 235,238 dan 247 nm 

(Kumari, 2009). 

 

Gambar 2.7 Struktur Kimia Lovastatin (Ira, 1990) 
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Mekanisme penghambatan pembentukan kolesterol oleh lovastatin 

melalui salah satu komponen dari struktur lovastatin yang mempunyai analog 

dengan HMG-KoA dan akan diubah menjadi asam mevalonat dengan bantuan 

enzim HMG-KoA reduktase sehingga lovastatin mampu berkompetisi dengan 

HMG-KoA untuk berikatan dengan enzim HMG-KoA reduktase. Ketika lovastatin 

hadir dalam bentuk asam hidroksi terbuka dan konsentrasi lovastatin lebih besar 

dari HMG-koA, maka HMG-koA reduktase akan lebih cenderung berikatan 

dengan lovastatin sehingga jumlah dan konsentrasi kolestrol tereduksi kemudian 

asam mevalonat yang merupakan senyawa antara biosintesis kolesterol tidak 

akan terbentuk sehingga pembentukan kolesterol menjadi terhambat (Endo et al., 

1976). 

2.6 Faktor yang Mempengaruhi Fermentasi Angkak 

Faktor yang mempengaruhi fermentasi angkak oleh Monascus purpureus 

yaitu : 

1. Sumber Karbon 

 Sumber karbon dalam fermentasi angkak dapat memberikan pengaruh 

terhadap pertumbuhan miselia Monascus purpureus. Karbon digunakan untuk 

pembuatan berbagai struktur sel, senyawa organik, dan metabolit (Pirt, 1985). 

Sumber karbon yang sering digunakan sebagai media pertumbuhan Monascus 

sp. adalah beras. Hal ini dikarenakan komponen utama beras adalah pati yang 

Gambar 2.8 Prinsip kerja lovaslatin sebagai enzim inhibitor kompetitif 
HMG KoA reductase (Omura, 1992) 
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merupakan sumber karbon terbaik bagi pertumbuhan Monascus purpureus 

(Kusumawati et al., 2005). 

2. Sumber Nitrogen 

Sumber nitrogen pada medium fermentasi angkak berfungsi untuk 

merangsang pertumbuhan dan intensitas pigmen (Carvalho et al., 2003).  

Sumber nitrogen yang sering digunakan untuk pertumbuhan M.purpureus adalah 

senyawa anorganik (ammonium nitrat dan ammonium klorida) maupun senyawa 

organik (monosodium glutamat, pepton dan ekstrak khamir).  

3. Vitamin, mineral, dan asam amino 

Dalam fermentasi angkak, vitamin yang memegang peranan penting dalam 

pembentukan metabolit sekunder adalah vitamin B1 (tiamin). Tiamin berperan 

sebagai koenzim yang mengkatalis perubahan asam piruvat menjadi asetil koA 

dimana pembentukan pigmen merah angkak membutuhkan asetil koA 

sedangkan mineral yang paling berperan mendorong pembentukan metabolit 

sekunder pada angkak adalah zinc (Wang dan Lin, 2007). Asam amino seperti 

glutamat dan metionin dapat mendukung pertumbuhan Monascus purpureus 

dalam menghasilkan metabolit sekunder berupa pigmen dan lovastatin. Glutamat 

berperan sebagai sumber nitrogen organik yang dapat mendukung pertumbuhan 

biomassa produksi pigmen merah sedangkan metionin merupakan prekursor 

langsung dalam pembentukan lovastatin (Timotius, 2004).  

4. Kadar O2 dan CO2 

Ketika proses fermentasi oksigen dan karbondioksida perlu dilakukan 

pengontrolan dengan baik. Level CO2 dipertahankan pada 0,02 atm dan level O2 

pada 0,01 – 0,5 atm akan sangat diperlukan agar diperoleh peningkatan hasil 

fermentasi. Apabila dilakukan peningkatan kada CO2 sedangkan kadar O2 

dipertahankan, maka hasil fermentasi yang diperoleh akan mengalami 

penurunan (Vargas dan Lopez, 2003). 

5. Jumlah inokulum 

Mutu inokulum juga mempengaruhi produksi pigmen. Inokulum yang baik 

adalah inokulum yang banyak mengandung askospora atau askomata (Timotius, 

2004). Penambahan inokulum yang disarankan dalam pembuatan angkak adalah 

sebanyak 107 hingga 108 sel/ml (Dikshit dan Tallapragada, 2011). 
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6. Faktor lingkungan  

Faktor lingkungan yang mempengaruhi fermentasi angkak adalah 

kelembaban, pH, suhu dan kualitas inokulum. Kelembaban merupakan salah 

satu faktor penting. Semakin tinggi kelembapan maka semakin tinggi aktifitas 

glukoamilase yang akan mengubah substrat menjadi gula sederhana (glukosa). 

Glukosa ini akan dirubah melalui lintasan asam asetat-malonat menjadi pigmen 

angkak (Lotong dan Suwanarit, 1990).  

Pertumbuhan dan produksi pigmen pada fermentasi padat juga dipengaruhi 

oleh pH dan suhu. pH optimum untuk pertumbuhan Monascus purpureus adalah 

5,8 - 6,0 dan suhu optimumnya pada 30-35°C. Suhu fermentasi ≤ 160C dan ≥ 

500C akan menyebabkab Monascus purpureus tidak dapat tumbuh dan mulai 

terjadi penurunan aktivitas yang signifikan mulai pada suhu 370C (Dikshit dan 

Tallapragada, 2011).  
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III METODE PENELITIAN 

 

3.1  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Pangan dan Hasil 

Pertanian, Laboratorium Pengolahan dan Rekayasa Pangan, Laboratorium 

Bioteknologi Industri Pangan dan Hasil Pertanian dan Laboratorium Kimia dan 

Biokimia Pangan Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universias 

Brawijaya. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2015 hingga Maret 2016. 

3.2  Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1  Alat 

 Alat yang digunakan untuk pembuatan starter dan proses fermentasi 

angkak adalah erlenmayer, cawan petri, tabung reaksi, gelas beaker, pipet tetes, 

labu takar 50 ml dan 100 ml, spatula, pengaduk, korek api, karet, kapas, plastik 

wrap, aluminium foil, kertas payung, oven kering, timbangan digital (Scout Pro), 

autoklaf (Tomy High Pressure Steam Sterilizer), pH meter (Hama HI 8424), 

laminar air flow (LAF), bunsen, ose, mikropipet fixed 1000µL, mikroskop 

(Olympus), inkubator (Lokal), kompor listrik (Maspion) dan haemocytometer 

(Marienfield). 

 Alat yang digunakan untuk analisa intensitas pigmen adalah 

spektrofotometer (Spektro 20D), rotary shaker (Cole Parmer), timbangan digital 

(Denver Instrument), botol kaca UC, pipet tetes, spatula, gelas arloji, aluminium 

foil, corong dan kertas saring. Alat yang digunakan untuk analisa warna adalah 

color reader Alat yang digunakan untuk analisa kadar lovastatin adalah 

spektrofotometer uv-vis (Shidmadzu), sentrifuge (thermos scientific SL 40), 

falcon, kertas saring, erlenmayer dan timbangan (Uhaus). Alat yang digunakan 

untuk analisa kadar air adalah oven (Memmert), cawan petri, timbangan digital 

(Mettler Toledo) dan spatula. Alat yang digunakan untuk uji stabilitas terhadap 

suhu dan pH serta uji kelarutan dalam air adalah spektrofotometer (Caliesys), 

oven (Memmert), kompor listrik (Maspion), kertas saring, pipet ukur, tabung 

reaksi, spatula dan bola hisap. 
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3.2.2  Bahan 

 Bahan yang digunakan untuk pembuatan starter angkak adalah kultur 

Monascus purpureus yang diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi Pangan 

Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, tepung beras (rose brand), 

NH4NO3, KH2PO4, MgSO4.7H2O, 0,25 M KOH dan 0,1 M HCl yang diperoleh dari 

Toko Kimia Makmur Sejati dan akuades yang diperoleh dari Toko Kimia 

Kridatama.  

 Bahan yang digunakan untuk fermentasi angkak adalah beras IR64 yang 

diperoleh dari Pasar Merjosari Malang, NH4NO3, MgSO4.7H2O, KH2PO4, akuades, 

tepung beras (rose brand), 0,25 M KOH, 0,1 M HCl, dan kacang tunggak yang 

diperoleh dari pasar Merjosari Malang. 

 Bahan yang digunakan untuk analisis intensitas pigmen adalah metanol 

96% yang diperoleh dari Toko Kimia Makmur Sejati dan akuades. Bahan yang 

digunakan untuk analisa kadar lovastatin adalah tablet Cholvastin yang diperoleh 

dari Apotik Kawi, etanol 96% dan etanol 75% yang diperoleh dari Toko Kimia 

Makmur Sejati dan akuades. 

3.3  Metodologi Penelitian 

 Rancangan percobaan yang digunakan untuk penelitian ini yaitu 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 1 faktor dan 7 level penambahan 

kecambah kacang tunggak. Setiap level diulang sebanyak tiga kali, sehingga 

didapatkan 21 satuan percobaan. Berikut merupakan rincian perlakuan yang 

digunakan dalam penelitian : 

K1  : Tanpa penambahan kecambah kacang tunggak 

K2 : Penambahan kecambah kacang tunggak 2,5% 

K3 : Penambahan kecambah kacang tunggak 5% 

K4 : Penambahan kecambah kacang tunggak 7,5% 

K5 : Penambahan kecambah kacang tunggak 10% 

K6 : Penambahan kecambah kacang tunggak 12,5% 

K7 : Penambahan kecambah kacang tunggak 15% 
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3.4  Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian dilakukan dalam dua tahap, yaitu penelitian pendahuluan dan 

penelitian lanjutan. Penelitian pendahuluan bertujuan untuk mengetahui 

penambahan kecambah kacang tunggak yang tepat pada fermentasi angkak 

oleh Monascus purpureus sedangkan penelitian lanjutan bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh penambahan kecambah kacang tunggak pada fermentasi 

angkak terhadap intensitas pigmen dan kadar lovastatin yang dihasilkan. 

3.4.1  Tahap Pembuatan Stok Kultur 

 Pembuatan stok kultur Monascus purpureus adalah sebagai berikut : 

 Media Potato Dextrose Agar (PDA) ditimbang sesuai kebutuhan. 

 Media dilarutkan dengan akuades dan dimasak hingga larut, kemudian 

dituang ke dalam tabung reaksi sebanyak 7 ml tiap tabung. 

 Disterilisasi dengan autoklaf pada suhu 1210C selama 15 menit.  

 Media PDA steril dimiringkan dengan sudut 450 dan dibiarkan hingga 

dingin dan memadat. 

 Kultur awal Monascus purpureus diinokulasikan ke dalam agar miring 

PDA. 

 Kultur diinokulasi pada suhu 300C selama 1 minggu. 

 Kultur yang telah tumbuh disimpan didalam lemari es bersuhu 40C. 

 

3.4.2  Tahap Pembuatan Starter Angkak 

 Langkah-langkah pembuatan starter angkak adalah sebagai berikut : 

 Larutan medium dibuat dengan campuran tepung beras 4 gram , NH4NO3 

0,15 gram, KH2PO4 0,25 gram, MgSO4.7H2O 0,1 gram dan ditambah 100 

ml akuades. 

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

medium 6,0. 

 Larutan medium disterilisasi dengan menggunakan autoklaf pada suhu 

1210C selama 15 menit. 

 Larutan medium didinginkan pada suhu ruang ±250C. 

 Larutan medium diinokulasikan dengan 2 ose spora Monascus purpureus 

usia 1 minggu. 
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 Campuran larutan medium dan kultur diinkubasi selama 7 hari pada suhu 

300C. 

 

3.4.3  Tahap Pembuatan Kecambah Kacang Tunggak 

 Langkah-langkah pembuatan kecambah kacang tunggak adalah sebagai 

berikut : 

 Dipilih dan dicuci kacang tunggak dengan air mengalir sampai bersih. 

 Direndam kacang tunggak pada air bersih selama 12 jam. 

 Ditiriskan atau disebarkan kacang tunggak yang telah direndam ke atas 

alas serbet bersih. 

 Serbet yang sudah berisi kacang tunggak diletakan ke atas baskom atau 

toples kemudian tutup atas serbet dengan plastik hitam yang telah 

dilubangi. 

 Dilakukan penyiraman setiap 4 jam sekali. 

 Kecambah kacang tunggak siap dipanen setelah 36 jam. 

 Kecambah ditiriskan kemudian dihancurkan dengan mortar dan 

didapatkan kecambah kacang tunggak halus. 

 

3.4.4  Tahap Pembuatan Angkak 

 Pembuatan angkak dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 

 Beras IR64 direndam dengan akuades selama 8 jam dengan 

perbandingan 1:1 (b/v). 

 Dilakukan penambahan kecambah kacang tunggak (2,5; 5; 7,5; 10; 12,5; 

15). 

 Dilakukan pembuatan larutan nutrient dengan komposisi tepung beras  

4 %, NH4NO3 0,15 % (b/v), KH2PO4 0,25 % (b/v), MgSO4.7H2O 0,1 % 

(b/v) dan dilarutkan dalam 12 ml akuades. 

 Dilakukan penambahan larutan nutrient ke dalam medium. 

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

0,1 M HCl hingga pH larutan medium 6,0. 

 Medium fermentasi disterilisasi dengan autoklaf pada suhu 1210C selama 

15 menit. 

 Medium fermentasi ditunggu hingga dingin (±350C). 
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 Ditambahkan starter kultur sebanyak 4 ml ke dalam medium fermentasi. 

 Medium fermentasi diinkubasi pada suhu 300C selama 14 hari. 

 Angkak hasil fermentasi dikeringkan dengan oven pada suhu 700C 

selama 24 jam. 

 Angkak yang telah kering dihancurkan dengan mortar hingga menjadi 

serbuk. 

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

lovastatin. 

 

3.5  Analisis Angkak 

Analisis yang dilakukan dalam pembuatan angkak yaitu analisis kadar air, 

kadar lovastatin, intensitas pigmen merah dan analisis warna (color reader). 

Analisis yang dilakukan untuk angkak dengan perlakuan terbaik meliputi uji 

kelarutan pigmen dalam air dan uji stabilitas pigmen terhadap suhu dan pH. 

Data yang diperoleh dari pengujian tersebut akan dianalisis menggunakan 

metode analysis of variance (ANOVA) dan dilakukan uji lanjut untuk 

menunjukan beda nyata dengan uji Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 

sedangkan untuk pemilihan perlakuan terbaik menggunakan metode Zeleny.  
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3.6  Diagram Alir Penelitian 

3.6.1  Pembuatan Stok Kultur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram alir pembuatan stok Kultur (Zubaidah dan Sari, 2015) 

 

 

Potato Dextrose Agar (PDA) 

Ditimbang sesuai kebutuhan 

Dilarutkan dengan aquades 

Dimasak hingga larut 

Dituang dalam tabung reaksi sebanyak 7ml tiap tabung 

Disterilisasi dengan autoklaf pada suhu 1210C selama 15 menit 

Media Steril 

Dimiringkan dengan sudut 450C dan dibiarkan hingga dingin dan memadat 

Diinokulasi kultur awal 

Monascus purpureus  

Diinkubasi pada suhu 300C selama 1 minggu 

Disimpan dalam lemari es bersuhu 40C 

Stok Kultur 
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3.6.2  Pembuatan Media Starter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Pembuatan Starter Angkak (Danuri, 2008) 

 

3.6.3 Pembuatan Kecambah Kacang Tunggak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kacang tunggak 

Dicuci dengan air mengalir hingga bersih 

Direndam selama 12 jam 

Ditiriskan atau disebarkan kacang tunggak yang telah direndam 

ke atas alas serbet bersih 

Diletakan ke atas baskom atau toples 

Ditutup pada bagian atas serbet dengan plastik hitam yang 

telah dilubangi 

Analisis : 

Jumlah sel dengan  

haemocytometer 

4 gram tepung beras + 0,15 g NH4NO3+ 0,25 g KH2PO4 + 0,1 g MgSO4.7H2O 

Ditambahkan 100 ml Aquades 

Diatur pH hingga 6,0 dengan 0,25 M KOH atau 0,1 HCL 

Disterilisasi dengan suhu 1210C selama 15 menit 

Didinginkan pada suhu ruang ±250C 

2 ose Monascus 

Diinkubasi pada suhu 300C selama 7 hari 

Starter Kultur 
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3.6.4 Pembuatan Angkak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beras IR64 

Direndam dengan aquades perbandingan 1:1 (b/v) selama 8 jam 

Ditiriskan 

Ditimbang sebanyak 20 gram dengan cawan petri 

Air Sisa Rendaman 

Kecambah kacang tunggak 

2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, dan 15% 

4% Tepung Beras (b/v) 
0,15% NH4NO3 (b/v) 
0,25% KH2PO4 (b/v) 

0,10% MGSO4.7H2SO4 (b/v) 
Dilarutkan 12 ml aquades 

Diatur pH hingga 6,0 dengan 0,25 M KOH atau 0,1 HCL 

Disterilisasi dengan suhu 1210C selama 15 menit 

Didinginkan sampai suhu ±350C 

Diinokulasi 4 ml starter Monascus purpureus 

Dilakukan perkecambahan hingga 36 jam pada suhu ruang 

(dilakukan penyiraman air setiap 4 jam sekali) 

Kecambah kacang tunggak 

Ditiriskan dan dihancurkan dengan dimortar 

Gambar 3.3 Diagram alir pembuatan kecambah kacang tunggak (Irfan, 2013) 

Kecambah kacang tunggak halus 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Diagram Alir Pembuatan Serbuk Angkak ( Modifikasi Jenie et al., 1997) 

 

Diinkubasi pada suhu 300C selama 14 hari 

Angkak  

Dioven pada suhu 700C selama 24 jam 

Serbuk angkak  

Analisis fisik : 

Warna  

Analisis kimia :  

Kadar air 

Kadar lovastatin 

Intensitas pigmen merah 

 

Angkak perlakuan terbaik  Analisis kimia : 

Kelarutan dalam air 

Kestabilan dalam suhu 

Kestabilan dalam pH 

 

  

Dihancurkan dengan mortar  
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisis Starter Angkak (Monascus purpureus) 

Tujuan dari analisis starter angkak adalah untuk mengetahui jumlah sel 

Monascus purpureus yang ditambahkan pada medium fermentasi. Pada proses 

fermentasi angkak dengan penambahan kecambah kacang tunggak 

menggunakan metode SSF (Solid State Fermentation). Dalam metode SSF 

media yang digunakan adalah beras dan starter yang digunakan adalah starter 

cair angkak. Analisa dilakukan pada kultur cair yang telah diinkubasi selama 7 

hari dengan suhu 300C. Jumlah sel Monascus purpureus dalam tiap ulangan 

dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Jumlah sel Monascus purpureus pada starter cair angkak 

Fermentasi Angkak Jumlah sel Monascus purpureus 

(sel/ml) 

Ulangan 1 4,34 x 10
7
 

Ulangan 2 4,56 x 10
7
 

Ulangan 3 3,64 x 10
7
 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 diketahui bahwa jumlah sel pada starter angkak 

berkisar antara 3,64 x 107  sel/ml hingga 4,34 x 107 sel/ml. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Dikshit dan Tallapragada (2011) bahwa penambahan jumlah 

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

Menurut Irdawati (2010), jumlah starter yang tepat akan memberikan hasil 

yang baik dalam proses fermentasi dan produksi metabolit. Jika jumlah starter 

yang diberikan pada media kurang maka akan menyebabkan produksi metabolit 

kurang optimal sedangkan jika jumlah starter yang ditambahkan ke dalam media 

lebih atau terlalu banyak maka akan menghambat produksi metabolit tersebut 

dikarenakan jumlah starter tidak sebanding dengan jumlah nutrisi yang tersedia 

sehingga akan menyebabkan terjadinya kompetisi nutrisi. 
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4.2 Pengaruh Penambahan Kecambah Kacang Tunggak terhadap 

Intensitas Pigmen Merah 

Angkak adalah produk fermentasi yang menggunakan kapang Monascus 

purpureus yang berasal dari negeri cina. Salah satu hasil metabolit sekunder 

yang dihasilkan Monascus purpureus adalah pigmen merah. Pengujian intensitas 

pigmen merah dilakukan dengan cara mengekstrak serbuk angkak dengan 

pelarut metanol. Nilai intensitas pigmen merah pada angkak diukur dengan 

menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 500 nm. Rerata 

intensitas pigmen merah yang dihasilkan dari fermentasi beras dengan 

penambahan kecambah kacang tunggak 2,5%; 5%; 7,5%; 10%; 12,5%; dan 15% 

berkisar antara 1,813 hingga 1,911 AU/g. Rerata intensitas pigmen merah dapat 

dilihat pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Pengaruh Penambahan Kecambah Kacang Tunggak terhadap Intensitas 

Pigmen Merah Angkak 

 

Berdasarkan Gambar 4.1 diketahui bahwa intensitas pigmen mengalami 

peningkatan seiring dengan bertambahnya penambahan kecambah kacang 

tunggak, namun pada penambahan lebih dari 10% terjadi penurunan intensitas 

pigmen merah. Hasil penelitian menunjukan bahwa intensitas pigmen merah 

tertinggi diperoleh pada perlakuan penambahan kecambah kacang tunggak 10% 

dengan nilai 1,911 AU/g sedangkan intensitas pigmen merah terendah dengan 

nilai 1,813 AU/g terdapat pada perlakuan penambahan kacang tunggak 15%.  
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Hasil analisis ragam pada Lampiran 3 menunjukan bahwa perlakuan 

penambahan kecambah kacang tunggak pada fermentasi angkak berpengaruh 

nyata (α=0,05) terhadap intensitas pigmen merah yang dihasilkan. Rerata dan 

hasil uji lanjut DMRT terhadap intensitas pigmen merah angkak dengan 

penambahan kecambah kacang tunggak dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Rerata Intensitas Pigmen Merah pada Angkak dengan Penambahan 

Kecambah Kacang Tungggak 

Perlakuan Penambahan Kecambah 
Kacang Tunggak (%) 

Rerata Intensitas Pigmen 
Merah (AU/g) 

DMRT (5%) 

0 1,789
a 

  
2,5 1,842

abc
  

5 1,855
bc

  
7,5 1,886

cd
 0,0550 - 0,0618 

10 1,911
d
  

12,5 1,876
cd

  
15 1,813

ab
  

Ket : 1. Setiap data merupakan rerata dari 3 ulangan 

2. Nilai yang didampingi huruf yang berbeda menunjukan berbeda nyata (α=0,05) 

 

Tabel 4.2 menunjukan adanya pengaruh nyata (α=0,05) pada penambahan 

kecambah kacang tunggak dengan jumlah yang bervariasi pada media 

fermentasi angkak terhadap intensitas pigmen merah yang dihasilkan oleh 

Monascus purpureus. Semakin tinggi penambahan kecambah kacang tunggak 

maka semakin tinggi intensitas pigmennya. Peningkatan intensitas pigmen merah 

diduga disebabkan oleh kandungan zinc, asam amino dan mineral yang 

terkandung dalam kecambah kacang tunggak. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan Akinlosotu dan Akinyele (1990), diketahui bahwa perkecambahan 

kacang tunggak dapat meningkatkan kandungan zinc sebesar 4,5% dan 3,5% 

magnesium. Kacang tunggak juga mengandung berbagai jenis asam amino 

seperti glutamat yang berperan sebagai sumber nitrogen organik yang dapat 

mendukung pertumbuhan biomassa produksi pigmen merah Monascus 

purpureus (Timotius, 2004). Penambahan zinc pada media fermentasi angkak 

berperan dalam menstimulasi penyerapan glukosa dan sintesis metabolit (Wang 

dan Lin, 2007).  

Intensitas pigmen merah menurun pada perlakuan penambahan kecambah 

kacang tunggak diatas 10%. Hal ini diduga karena kandungan mineral yang 
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terlalu banyak sehingga menghambat pertumbuhan Monascus purpureus. 

Menurut Grifin (1981), pembentukan pigmen akan meningkat dengan 

penambahan mineral seperti zinc, magnesium, kalium, fosfat dan besi. Unsur 

tersebut dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit untuk aktivasi enzim dan 

biosintesa pigmen. Dalam jumlah besar, unsur - unsur tersebut akan 

menghambat pertumbuhan. Penelitian yang dilakukan oleh Velmurugan et al. 

(2011) menunjukan bahwa penambahan zinc dapat meningkatkan intensitas 

pigmen angkak namun dalam jumlah tertentu komponen tersebut mampu 

menghambat pertumbuhan dan menurunkan produksi pigmen Monascus 

purpureus. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Bau dan Wong 

(1979) yang menyatakan bahwa zinc pada konsentrasi 3 x10-3 M dapat 

menghentikan pertumbuhan dan pigmentasi oleh Monascus purpureus. 

Faktor lain yang mempengaruhi penurunan intensitas pigmen adalah jika 

semakin banyak penambahan kecambah kacang tunggak maka semakin 

berkurang jumlah substrat beras IR64 yang ditambahkan pada media fermentasi 

sehingga diduga dapat menyebabkan pertumbuhan Monascus purpureus 

mengalami penurunan pada penambahan kecambah kacang tunggak diatas 10% 

dan produksi metabolit sekunder menjadi tidak optimal. Hal ini dikarenakan beras 

IR64 pada media fermentasi angkak bertindak sebagai sumber karbon yang 

berperan dalam pembuatan berbagai struktur sel, senyawa organik dan metabolit 

(Pirt, 1985). 

4.3 Pengaruh Penambahan Kecambah Kacang Tunggak terhadap Kadar 

Lovastatin 

Lovastatin atau dikenal juga dengan nama monakolin k, merupakan 

senyawa metabolit sekunder yang secara alami diproduksi oleh Monascus 

purpureus melalui jalur poliketida pada fermentasi angkak. Lovastatin merupakan 

senyawa penting untuk mengatasi penyakit hiperkolesterolemia karena 

aktivitasnya mampu menghambat hidroksimetilglutaril-koenzim A (HMG-KoA) 

reduktase, yang berfungsi sebagai katalis dalam biosintesis kolesterol (Petra, 

2013). Nilai kadar lovastatin pada angkak diukur dengan menggunakan 

spektrofotometer uv-vis pada panjang gelombang 237 nm. Hasil analisis 

menunjukan bahwa kadar lovastatin pada fermentasi angkak dengan 

penambahan kecambah kacang tunggak 2,5%; 5%; 7,5%; 10%; 12,5%; dan 15% 
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berkisar antara 11,077 mg/100ml hingga 19,697 mg/100ml. Rerata kadar 

lovastatin yang dihasilkan pada fermentasi angkak dengan penambahan 

kecambah kacang tunggak dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 Pengaruh Penambahan Kecambah Kacang Tunggak terhadap Kadar 

Lovastatin Angkak 

 

Berdasarkan Gambar 4.2 diketahui bahwa kadar lovastatin mengalami 

peningkatan seiring dengan bertambahnya penambahan kecambah kacang 

tunggak, namun pada penambahan lebih dari 10% terjadi penurunan kadar 

lovastatin angkak. Hasil penelitian menunjukan bahwa kadar lovastatin tertinggi 

diperoleh pada perlakuan penambahan kecambah kacang tunggak 10% dengan 

nilai 19,697 mg/100ml sedangkan kadar lovastatin terendah dengan nilai 11,077 

mg/100ml terdapat pada perlakuan penambahan kacang tunggak 15%.  

Hasil analisis ragam pada Lampiran 3 menunjukan bahwa perlakuan 

penambahan kecambah kacang tunggak pada fermentasi angkak berpengaruh 

nyata (α=0,05) terhadap kadar lovastatin yang dihasilkan. Rerata dan hasil uji 

lanjut DMRT terhadap kadar lovastatin angkak dengan penambahan kecambah 

kacang tunggak dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Rerata Kadar Lovastatin pada Angkak dengan Penambahan Kecambah 

Kacang Tungggak Angkak 

Perlakuan penambahan 
kecambah kacang tunggak (%) 

Rerata Kadar 
Lovatstin (mg/100g) 

DMRT (5%) 

0 10,266
a
   

2,5 12,338
b
  

5 14,004
c
  

7,5 17,202
e
 1,233 – 1,376 

10 19,697
f
  

12,5  15,716
d
  

15 11,077
a
  

Ket : 1. Setiap data merupakan rerata dari 3 ulangan 

2. Nilai yang didampingi huruf yang berbeda menunjukan berbeda nyata (α=0,05) 

 

Tabel 4.3 menunjukan adanya pengaruh nyata (α=0,05) pada penambahan 

kecambah kacang tunggak dengan jumlah yang bervariasi pada media 

fermentasi angkak terhadap kadar lovastatin yang dihasilkan oleh Monascus 

purpureus. Pada penelitian yang dilakukan Kraboun et al. (2013), menunjukan 

bahwa terdapat korelasi yang positif antara kadar lovastatin dan intensitas 

pigmen merah yang dihasilkan ketika fermentasi angkak berlangsung. Hal ini 

dikarenakan lovastatin dan pigmen memiliki prekursor yang sama yaitu 

poliketida. Ketika poliketida terbentuk kemudian akan disintesa menjadi lovastatin 

dan pigmen (Kasim, 2005). Penurunan intensitas pigmen yang dihasilkan seiring 

dengan bertambah tinggi penambahan proporsi kecambah kacang tunggak pada 

media fermentasi angkak juga menyebabkan terjadinya penurunan pada kadar 

lovastatin yang dihasilkan. 

Peningkatan kadar lovastatin diduga disebabkan oleh kandungan zinc dan 

asam amino seperti metionin yang terkandung dalam kecambah kacang tunggak. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Akinlosotu dan Akinyele (1990), diketahui 

bahwa perkecambahan kacang tunggak dapat meningkatkan kandungan zinc 

sebesar 4,5%. Zinc berperan dalam meningkatkan penyerapan glukosa dan 

sintesis metabolit. Nutrisi yang digunakan oleh Monascus purpureus dapat 

digunakan dalam dua arah yaitu untuk pertumbuhan miselium dan produksi 

metabolit seperti pigmen dan lovastatin (Bau dan Wong, 1979). 

Perkecambahan secara signifikan juga dapat meningkatkan kandungan dari 

asam amino esensial (Elemo et al., 2011). Peran asam amino sangat penting 

untuk biosintesis lovastatin. Asam amino dapat bertindak baik sebagai sumber 



34 
 

nitrogen dan sumber karbon dalam jamur berfilamen (Manzoni dan Rollini, 2002). 

Metionin yang terkandung pada kacang tunggak yaitu sebesar 0,54 mg/100g. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Long shan et al. (2003) diketahui bahwa 

metionin dapat meningkatkan produksi lovastatin sebesar 20%.  

Produksi lovastatin selain dipengaruhi oleh penambahan zinc dan asam 

amino juga dipengaruhi oleh jenis metode fermentasi (Dikshit dan Tallapragada,  

2016). Metode fermentasi yang digunakan untuk fermentasi angkak dengan 

penambahan kecambah kacang tunggak adalah SSF (Solid State Fermentation). 

Menurut Nyoman et al. (2004), Metode fermentasi mempengaruhi kuantitas 

sekresi lovastatin oleh fungi. Pada fermentasi padat lovastatin lebih stabil dan 

lebih mudah disekresi ke medium daripada dalam fermentasi cair. Hal ini 

didukung oleh penelitian Sani et al. (2013) bahwa penggunaan metode SSF 

pada fermentasi angkak dapat meningkatkan produksi lovastatin dan dapat 

menekan produksi citirinin. 

Pada penambahan kecambah kacang tunggak diatas 10% (Gambar 4.2) 

terjadi penurunan kadar lovastatin. Hal ini diduga karena adanya kandungan 

mineral yang terlalu banyak sehingga dapat menurunkan produksi lovastatin 

(Oesman et al., 2011). Faktor lain yang mempengaruhi penurunan kadar 

lovastatin adalah jika semakin banyak penambahan kecambah kacang tunggak 

maka semakin berkurang jumlah substrat beras IR64 yang ditambahkan pada 

media fermentasi sehingga diduga dapat menyebabkan pertumbuhan Monascus 

purpureus mengalami penurunan pada penambahan kecambah kacang tunggak 

diatas 10% dan produksi metabolit sekunder menjadi tidak optimal. Hal ini 

dikarenakan beras IR64 pada media fermentasi angkak bertindak sebagai 

sumber karbon yang berperan dalam pembuatan berbagai struktur sel, senyawa 

organik dan meatbolit (Pirt, 1985). 

4.4 Pengaruh Penambahan Kecambah Kacang Tunggak terhadap Derajat 

Kemerahan (a*) 

Analisa warna menggunakan alat Color Reader. Sistem warna yang 

digunakan adalah Hunter’s Lab Colorimetric System. Sistem notasi warna Hunter 

terbagi menjadi 3 parameter yaitu L (Lightness), a (Redness), dan b 

(Yellowness). Nilai L, a, b mempunyai interval skala yang menunjukan tingkat 

warna bahan yang diuji. Notasi a menyatakan warna kromatik campuran merah 
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hijau, dengan nilai +a (positif) dari 0 sampai 100 untuk warna merah, dan nilai -a 

(negative) dari 0 sampai -50 untuk warna hijau (Feiner, 2006). Kisaran nilai 

derajat kemerahan yang didapatkan dengan penambahan kecambah kacang 

tunggak 2,5%; 5%; 7,5%; 10%; 12,5%; dan 15% pada fermentasi angkak yaitu 

berkisar 11,411 hingga 15,878. Rerata kemerahan (a*) pada fermentasi angkak 

dengan penambahan kecambah kacang tunggak dapat dilihat pada Gambar 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Pengaruh Penambahan Kecambah Kacang Tunggak terhadap Derajat 

Kemerahan (a*) Angkak 

Berdasarkan Gambar 4.3 diketahui bahwa derajat kemerahan angkak 

mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya penambahan kecambah 

kacang tunggak, namun pada penambahan lebih dari 10% terjadi penurunan nilai 

derat kemerahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa derajat kemerahan  

tertinggi diperoleh pada perlakuan penambahan kecambah kacang tunggak 10% 

dengan nilai (a*) 15,878 sedangkan derajat kemerahan terendah dengan nilai 

(a*) 11,411 terdapat pada perlakuan penambahan kacang tunggak 15%.  

Hasil analisis ragam pada Lampiran 3 menunjukan bahwa perlakuan 

penambahan kecambah kacang tunggak pada fermentasi angkak berpengaruh 

nyata (α=0,05) terhadap derajat kemerahan yang dihasilkan. Rerata dan hasil uji 

lanjut DMRT terhadap derajat kemerahan angkak dengan penambahan 

kecambah kacang tunggak dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

 



36 
 

Tabel 4.4 Rerata Derajat Kemerahan (a*) pada Angkak dengan Penambahan Kecambah 

Kacang Tungggak 

Perlakuan penambahan kecambah 
kacang tunggak (%) 

Derajat Kemerahan (a*) DMRT (5%) 

0 10,833
a 

  
2,5 12,355

bc
  

5 12,578
bc

  
7,5 14,211

d
 1,406 – 1,570 

10 15,878
e
  

12,5 13,745
cd

  
15 11,411

ab
  

Ket : 1. Setiap data merupakan rerata dari 3 ulangan 

2. Nilai yang didampingi huruf yang berbeda menunjukan berbeda nyata (α=0,05) 

 

Tabel 4.4 menunjukan bahwa semakin tinggi intensitas pigmen merah 

maka derajat kemerahan (a*) pada angkak hasil fermentasi dengan penambahan 

kecambah kacang tunggak juga semakin tinggi. Hal ini dikarenakan intensitas 

pigmen merah memiliki korelasi posiif terhadap derajat kemerahan (a*). 

Peningkatan derajat kemerahan (a*) dikarenakan kecambah kacang tunggak 

yang ditambahkan pada media fermentasi angkak mengandung asam amino. 

Menurut Elemo et al. (2011), perkecambahan pada kacang – kacangan secara 

signifikan dapat meningkatkan asam amino esensial. Sesuai dengan pernyaaan 

Kumari (2009) bahwa ketika pigmen oranye bereaksi dengan asam amino maka 

akan berubah menjadi pigmen merah (monascorubramin dan rubopunctamin) 

yang larut air. Perubahan warna terjadi karena pergantian atom oksigen pada 

cincin paranoid oleh gugus -NH pada keadaan basa sehingga terbentuk warna 

merah (Juzlova et al., 1996). 

 

4.5 Pengaruh Penambahan Kecambah Kacang Tunggak terhadap Derajat 

Kecerahan (L*) 

Derajat kecerahan (L*) pada color reader dinyatakan dengan kisaran nilai 

0 (hitam) hingga 100 (putih). Nilai L menyatakan cahaya pantul yang 

menghasilkan warna aromatik putih abu-abu dan hitam. Semakin tinggi nilai L 

maka sampel yang diuji menunjukan kecendrungan warna lebih terang (Feiner, 

2006). Analisis derajat kecerahan angkak pada penambahan kecambah kacang 

tunggak 2,5%; 5%; 7,5%; 10%; 12,5%; dan 15% memperoleh rerata yang 
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berkisar antara 39,889 hingga 42,133. Hasil rerata derajat kecerahan angkak 

dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

Gambar 4.4 Pengaruh Penambahan Kecambah Kacang Tunggak terhadap Derajat 

Kecerahan (L*) Angkak 

 

Berdasarkan Gambar 4.4 diketahui bahwa derajat kecerahan angkak 

mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya penambahan kecambah 

kacang tunggak, namun peningkatan derajat kecerahan terjadi pada 

penambahan kecambah kacang tunggak diatas 10%. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa derajat kecerahan terendah diperoleh pada perlakuan 

penambahan kecambah kacang tunggak 10% dengan nilai (L*) 39,889 

sedangkan derajat kecerahan tertinggi dengan nilai (L*) 42,133 terdapat pada 

perlakuan penambahan kacang tunggak 15%.  

Hasil analisis ragam pada Lampiran 3 menunjukan bahwa perlakuan 

penambahan kecambah kacang tunggak dengan pada fermentasi angkak 

berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap derajat kecerahan yang dihasilkan. Rerata 

dan hasil uji lanjut DMRT terhadap derajat kecerahan angkak dengan 

penambahan kecambah kacang tunggak dapat dilihat pada Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Rerata Derajat Kecerahan  (L*) pada Angkak dengan Penambahan Kecambah 

Kacang Tungggak 

Perlakuan penambahan kecambah 
kacang tunggak (%) 

Derajat Kecerahan (L*) DMRT (5%) 

0 42,100
d
  

2,5 41,822
d
  

5 41,689
cd

  
7,5 40,700

b
 0,730 – 0,815 

10 39,889
a
  

12,5 40,900
b
  

15 42,133
d
  

Ket : 1. Setiap data merupakan rerata dari 3 ulangan 

2. Nilai yang didampingi huruf yang berbeda menunjukan berbeda nyata (α=0,05) 

  

Tabel 4.5 menunjukan bahwa penambahan kecambah kacang tunggak 

dalam jumlah yang bervariasi dalam media fermentasi angkak memberikan 

pengaruh nyata (α= 0,05) pada derajat kecerahan angkak yang diproduksi oleh 

Monascus purpureus. Derajat kecerahan memiliki korelasi dengan intensitas 

pigmen merah angkak. Semakin rendah kecerahan maka produk angkak akan 

berwarna semakin gelap. Produk angkak diharapkan memiliki kecerahan yang 

rendah karena diduga kadar pigmen merah yang terkandung juga akan semakin 

tinggi. Hal ini didukung oleh Andreas dan Bakti (2013), bahwa dengan adanya 

pigmen yang terkandung didalam angkak menyebabkan kecerahan di dalam 

angkak menjadi menurun. Menurut Zubaidah dan Evan (2014), Kepekatan warna 

angkak mempunyai korelasi positif terhadap intensitas pigmen yang dihasilkan 

Monascus purpureus, semakin tinggi nilai intensitas pigmen maka kecerahan 

angkak akan semakin menurun. 

 Kandungan komponen pada biji atau kacang – kacangan dapat 

meningkat melalui perkecambahan (Chavan et al., 1989). Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan Akinlosotu dan Akinyele (1990), diketahui bahwa perkecambahan 

kacang tunggak dapat meningkatkan kandungan zinc sebesar 4,5%. Menurut 

Luis et al. (2012), Pigmen merah yang diperoleh dengan penambahan zinc  

menghasilkan produktivitas yang tinggi. Zinc yang ditambahkan ke media dapat 

memberikan warna merah gelap pada pigmen Monascus. Warna gelap pada 

pigmen Monascus menunjukan bahwa nilai intensitas pigmen yang semakin 

tinggi.  
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4.6 Pengaruh Penambahan Kecambah Kacang Tunggak terhadap Kadar 

Air Angkak 

Analisis kadar air menggunakan metode thermogravimetri dengan alat 

pengering berupa oven. Prinsip analisis kadar air dengan metode 

thermogravimetri adalah menguapkan air dalam bahan dengan menggunakan 

energi panas kemudian ditimbang. Bahan yang akan ditetapkan kadar airnya, 

dipanaskan dengan oven pengering pada suhu tertentu (100 – 105°C) (AOAC, 

1970). Dari hasil analisa diperoleh diperoleh rerata kadar air angkak yang 

dihasilkan dari fermentasi beras dengan penambahan kecambah kacang tunggak 

2,5%; 5%; 7,5%; 10%; 12,5%; dan 15% berkisar antara 7,279% hingga 8,333%. 

Rerata kadar air angkak yang diperoleh dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Pengaruh Penambahan Kecambah Kacang Tunggak terhadap  

Kadar Air Angkak 

 

Berdasarkan Gambar 4.5 diketahui bahwa kadar air angkak mengalami 

peningkatan seiring dengan bertambahnya penambahan kecambah kacang 

tunggak, Hasil penelitian menunjukan bahwa kadar air angkak tertinggi diperoleh 

pada perlakuan penambahan kecambah kacang tunggak 15% dengan nilai 

8,333% sedangkan kadar air angkak terendah dengan nilai 7,279% terdapat 

pada perlakuan penambahan kacang tunggak 2,5%.  

Hasil analisis ragam pada Lampiran 3 menunjukan bahwa perlakuan 

penambahan kecambah kacang tunggak pada fermentasi angkak berpengaruh 

nyata (α=0,05) terhadap kadar air yang dihasilkan. Rerata dan hasil uji lanjut 
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DMRT terhadap kadar air angkak dengan penambahan proporsi kecambah 

kacang tunggak dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Rerata Kadar Air pada Angkak dengan Penambahan Kecambah Kacang 

Tunggak 

Perlakuan penambahan 
kecambah kacang tunggak (%) 

Kadar Air (%) DMRT (5%) 

0 6,772
a
  

2,5 7,279
b
  

5 7,552
b
  

7,5 7,691
bc

 0,443 – 0,495 
10 8,031

cde
  

12,5 8,254
de

  
15 8,333

e
  

Ket : 1. Setiap data merupakan rerata dari 3 ulangan 

2. Nilai yang didampingi huruf yang berbeda menunjukan berbeda nyata (α=0,05) 

 

Tabel 4.6 menunjukan bahwa semakin tinggi penambahan kecambah 

kacang tunggak yang ditambahkan pada media fermentasi angkak maka akan 

semakin tinggi kadar air yang dihasilkan. Hal tersebut diduga karena 

penambahan kecambah kacang tunggak yang bervariasi pada media fermentasi 

angkak sehingga menyebabkan perbedaan kadar air akhir setelah pengeringan. 

Faktor yang mempengaruhi pengeringan dapat digolongkan menjadi dua. Faktor 

yang pertama berhubungan dengan sifat bahan yang dikeringkan atau disebut 

faktor internal seperti ukuran bahan, kadar air awal dari bahan dan tekanan 

parsial di dalam bahan (Maulidhiya, 2015).  

Menurut Kawuri (2013), pada umumnya kadar air angkak serbuk angkak 

adalah < 10%. Perkecambahan dapat menyebabkan kadar air dalam biji 

mencapai 50 – 60% dan menyebabkan pecah atau robeknya kulit biji (Kozlowski, 

1972). Hal ini dikarenakan air merupakan salah satu syarat penting bagi 

berlangsungnya proses perkecambahan benih. Air dalam proses perkecambahan 

berfungsi untuk mencairkan zat – zat makanan yang berada dalam keping biji, 

pengembangan embrio, pemecahan kulit benih, mengaktifkan sejumlah hormon 

perkecambahan awal dan untuk mengaktifkan enzim. Saat biji kacang tunggak 

kering direndam air, air akan masuk ke ruang antar sel penyusun endosperm 

secara otomatis (Sutopo, 2002). 
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4.7 Analisis Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik dengan menggunakan metode multiple 

atribute (Zeleny, 1992). Metode ini menggunakan prosedur pembobotan dengan 

menentukan nilai ideal pada masing – masing parameter. Nilai ideal adalah nilai 

yang sesuai dengan pengharapan yaitu nilai maksimal atau minimal dari suatu 

parameter. Parameter yang digunakan pada penelitian ini meliputi intensitas 

pigmen merah, kadar lovastatin, tingkat kemerahan (a*), tingkat kecerahan (L*) 

dan kadar air. Nilai yang diharapkan untuk intensitas pigmen merah, kadar 

lovastatin dan tingkat kemerahan (a*) adalah nilai maksimal sedangkan untuk 

parameter tingkat kecerahan (L*) dan kadar air adalah nilai minimal.  

Hasil perhitungan dan pemilihan perlakuan terbaik dapat dilihat pada 

Lampiran 4. Perlakuan terbaik yang diperoleh dari fermentasi angkak dengan 

penambahan kecambah kacang tunggak adalah serbuk angkak dengan 

penambahan kecambah kacang tunggak sebanyak 10%. Kombinasi perlakuan 

terbaik tersebut memilki derajat kemerahan (a*) dan kadar lovastatin yang paling 

tinggi diantara kombinasi perlakuan lainnya. Nilai dari masing – masing 

parameter untuk perlakuan terbaik dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Karakteristik Angkak Perlakuan Terbaik Hasil Fermentasi dengan Penambahan 

Kecambah Kacang Tunggak 

Parameter Perlakuan Terbaik 

Intensitas Pigmen Merah (AU/g) 1,911 

Kadar Lovastatin (mg/100g) 19,697 

Kadar Air (%) 8,031 

Derajat Kemerahan (a*) 15,878 

Derajat Kecerahan (L*) 39,889 

 

Perlakuan terbaik tersebut dilakukan analisa lanjutan yang meliputi 

kelarutan pigmen merah angkak dalam air, kestabilan pigmen merah angkak 

terhadap suhu dan kestabilan pigmen merah angkak terhadap pH. Angkak 

perlakuan terbaik dibandingkan dengan angkak kontrol untuk mengetahui 

perbedaan nyata (α=0,05) dengan menggunakan Uji T (Lampiran 5). Hasil Uji T 

dapat dilihat pada Tabel 4.8. 
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Tabel 4.8 Perbandingan Karakteristik Angkak Perlakuan Terbaik dengan Kontrol 

Parameter 
Serbuk Angkak 

Notasi 
Perlakuan Terbaik Kontrol 

Intensitas Pigmen Merah 
(AU/g) 

1,911 1,789 * 

Kadar Lovastatin (mg/100ml) 19,697 10,266 * 

Kadar Air (%) 8,031 6,772 * 

Derajat Kemerahan (a*) 15,878 10,833 * 

Derajat Kecerahan (L*) 39,889 42,100 * 

Ket : * = berbeda nyata 

 Hasil Uji T (Lampiran 5) menunjukan bahwa perlakuan penambahan 

kecambah kacang tunggak berpengaruh nyata terhadap parameter intensitas 

pigmen merah, kadar lovastatin, kadar air, derajat kemerahan (a*), dan derajat 

kecerahan (L*). Hal ini dikarenakan kecambah kacang tunggak yang digunakan 

sebagai tambahan media pada fermentasi angkak mengandung zinc, asam 

amino yang berperan dalam peningkatan metabolit sekunder. Zinc berperan 

dalam menstimulasi penyerapan glukosa dan sintesis metabolit (Wang dan Lin, 

2007).  Asam amino yang terkandung dalam kecambah kacang tunggak seperti 

glutamat dapat mendukung pertumbuhan biomassa produksi pigmen merah 

Monascus purpureus sedangkan metionin merupakan asam amino essensial 

bagi biosintesa lovastatin (Stocking, 2003).  

4.8  Kelarutan Pigmen Merah Serbuk Angkak Perlakuan Terbaik dalam    

            Air 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh perlakuan terbaik 

yaitu serbuk angkak dengan penambahan kecambah kacang tunggak sebanyak 

10%. Serbuk angkak tersebut selanjutnya diuji kelarutannya di dalam air dengan 

menggunakan suhu yang berbeda yaitu 25°C, 60°C, 80°C dan 100°C. Kelarutan 

serbuk angkak ditentukan dengan menggunakan nilai OD (Optical Density) pada 

panjang gelombang 500 nm. Nilai OD yang diperoleh merupakan intensitas 

pigmen merah yang terlarut dalam aquades dengan berbagai suhu. Semakin 

tinggi nilai OD yang diperoleh maka semakin tinggi nilai serbuk angkak yang 

terlarut dalam air. Diperoleh rerata pigmen merah serbuk angkak pada suhu 

25°C, 60°C, 80°C dan 100°C berkisar antara 0,427 hingga 0,767 AU/g. Kelarutan 

pigmen merah serbuk angkak dapat dilihat pada Tabel 4.9. 
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Tabel 4.9 Kelarutan Pigmen Merah Serbuk Angkak dalam Air dengan Berbagai Suhu 

Suhu (°C) Kelarutan Pigmen Merah (OD 500 nm) 

25 0,427 

60 0,589 

80 0,667 

100 0,767 

 

Tabel 4.9 menunjukan bahwa kelarutan pigmen merah angkak 

mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya suhu. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa nilai absorbansi tertinggi pigmen merah angkak diperoleh 

pada perlakuan suhu pemanasan 1000C sebesar 0,767 AU/g, sedangkan nilai 

absorbansi kelarutan pigmen merah angkak terendah diperoleh pada perlakuan 

suhu pemanasan 250C sebesar 0,427 AU/g. Grafik kelarutan pigmen merah 

angkak dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

 

Gambar 4.6 Kelarutan Pigmen Merah Angkak dalam Air dengan Berbagai Suhu 

 

Gambar 4.6 menunjukan bahwa kelarutan pigmen merah angkak 

meningkat seiring dengan peningkatan suhu air. Pernyataan ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno (1987) yang menyatakan bahwa 

kelarutan pigmen angkak dalam air dipengaruhi oleh peningkatan suhu sehingga 

untuk mengaplikasikan pigmen Monascus lebih baik dilarutkan pada air panas 

yang suhunya berkisar antara 80°C hingga 100°C. Selain itu , karena pigmen 

angkak sukar larut dalam air maka dengan adanya peningkatan suhu air dapat 



44 
 

membantu pigmen angkak memiliki daya larut yang tinggi. Pigmen angkak 

mudah larut dalam etanol, methanol, asam asetat, kloroform, aseton, dan 

benzena namun sedikit larut dalam air. Menurut Chiu et al. (2006), suhu tinggi 

akan meningkatkan energi kinetik sehingga partikel – partikel bergerak lebih 

cepat jika dibandingkan dengan suhu rendah sehingga dapat meningkatkan 

kesempatan antara air dan serbuk angkak untuk saling bereaksi. 

 

4.9  Stabilitas Pigmen Merah Serbuk Angkak Perlakuan Terbaik terhadap  

      Suhu 

Serbuk angkak perlakuan terbaik di uji stabilitasnya di berbagai suhu 

dengan cara diinkubasi selama 1 jam. Pemberian perlakuan tersebut bertujuan 

untuk mengetahui kestabilan pigmen merah angkak pada suhu tinggi sehingga 

dapat diaplikasikan pada produk pangan. Suhu yang digunakan yaitu suhu ruang 

(250C), suhu pasteurisasi (700C), dan suhu tinggi (1210C, dan 1800C). Intensitas 

pigmen merah kemudian dibaca menggunakan OD (Optical Density) pada 

panjang gelombang 500 nm. Stabilitas pigmen merah dari serbuk angkak pada 

suhu 250C, 700C, 1210C, dan 1800C berkisar antara 71,868% hingga 100%. Hasil 

analisa pengaruh berbagai suhu terhadap intensitas pigmen merah angkak dapat 

dilihat pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Stabilitas Pigmen Merah Angkak Perlakuan Terbaik terhadap Pengaruh Suhu 

 

Berdasarkan Tabel 4.10 diketahui bahwa stabilitas pigmen angkak 

menurun menurun seiring dengan meningkatnya suhu pemanasan. Stabilitas 

tertinggi didapatkan dari perlakuan inkubasi pada suhu ruang (250C) dengan 

kestabilan 100%, sedangkan kestabilan terendah didapatkan pada inkubasi 

dengan suhu tinggi (1800C) sebesar 71,868 %.Grafik intensitas pigmen angkak 

pada berbagai suhu ditunjukan pada Gambar 4.7. 

 

 

Suhu (0C) 
Stabilitas Pigmen Merah (OD 500 nm) 

% Ketahanan  
sebelum pemanasan setelah pemanasan 

25 

0,455 

0,455 100 

70 0,442 97,142 

121 0,374 86,153 

180 0,327 71,868 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Stabilitas Pigmen Merah Angkak pada Berbagai Suhu 

 

Gambar 4.7 menunjukan bahwa semakin lama perlakuan suhu inkubasi, 

stabilitas pigmen merah angkak akan semakin menurun. Penyimpanan pigmen 

pada suhu kamar (250C) selama 1 jam tidak menyebabkan perubahan spektrum 

absorbansi pigmen merah, tetapi setelah disimpan pada suhu diatas 1000C 

selama 1 jam terjadi perubahan warna yang nyata. Hal ini diduga diakibatkan 

oleh rusaknya pigmen karena panas sehingga intensitas warna pigmen menurun. 

Penurunan intensitas warna ini disebabkan terjadinya kerusakan gugus kromofor 

pada zat warna tersebut yaitu perubahan - perubahan dari ikatan atau gugus-

gugus fungsionalnya. Pengaruh lama pemanasan dalam jangka waktu yang lama 

juga akan menyebabkan timbulnya energi kinetik yang diduga menjadi penyebab 

kerusakan tersebut. Kerusakan gugus kromofor ini akan menyebabkan 

pemucatan zat warna, tetapi jika dilihat secara visual tidak tampak adanya 

perubahan warna (Sutrisno, 1987). Berdasarkan penelitian Fabre et al. (1993) 

diketahui bahwa pigmen merah angkak mengalami degradasi sebesar 55% 

setelah dipanaskan pada suhu 1000C selama 8 jam. Kemampuan pigmen merah 

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

pengolahan produk pangan yang menggunakan suhu tinggi pada proses 

pembuatannya. 
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4.10  Stabilitas Pigmen Merah Serbuk Angkak Perlakuan Terbaik terhadap 

pH 

Pengujian stabilitas pigmen merah terhadap pH dilakukan dengan cara 

inkubasi pigmen merah angkak pada pH asam (pH 3) dan pH netral (pH 7) 

selama 12 jam. Pengukuran stabiltas terhadap pH dilakukan dengan cara 

membaca OD (Optical Density) larutan serbuk angkak pada panjang gelombang 

500 nm. Stabilitas pigmen merah dari serbuk angkak pada pH 3 berkisar antara 

82,692% hingga 62,230%, sedangkan pada pH 7 berkisar antara 92,000% 

hingga 72,000%. Hasil analisis pengaruh pH terhadap stabilitas pigmen merah 

angkak perlakuan terbaik dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Stabilitas Pigmen Merah Angkak Perlakuan Terbaik terhadap Pengaruh pH 

 

Lama 
inkubasi 

(jam) 

Stabilitas Pigmen Merah (AU/g) % Ketahanan  

pH 3  pH 7 pH 3 pH 7 

0 0,052 0,075 100 100 

4 0,043 0,069 82,692 92,000 

8 0,041 0,061 78,846 81,333 

12 0,036 0,054 62,230 72,000 

 

Berdasarkan Tabel 4.11 terlihat bahwa stabilitas tertinggi diperoleh dari 

perlakuan inkubasi serbuk angkak pada pH 7 (netral) dengan kestabilan 72,000% 

setelah inkubasi 12 jam, sedangkan kestabilan terendah diperoleh dari perlakuan 

inkubasi serbuk angkak pada pH 3 (asam) setelah inkubasi 12 jam dengan 

kestabilan sebesar 62,230%. Grafik intensitas pigmen angkak akibat perlakuan 

inkubasi pada pH netral dan asam dapat dilihat pada Gambar 4.8. 
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Gambar 4.8 Stabilitas Pigmen Merah Angkak Perlakuan Terbaik terhadap 

Pengaruh pH 

 

Gambar 4.8 menunjukan bahwa terjadi penurunan yang signifikan pada 

stabilitas pigmen angkak akibat perlakuan inkubasi pada pH 3 (asam) sedangkan 

pada pH 7 (netral) stabilitas pigmen angkak relatif stabil. Hasil ini didukung oleh 

Fabre et al. (1993) yang menyatakan bahwa pigmen merah paling sensitif 

terhadap pH asam dan lebih stabil pada kondisi alkali. Stabilitas ini dapat 

dipertahankan selama dua bulan bila disimpan dalam gelas berlapis alumunium 

foil. Menurut Jenie et al. (1997), semakin rendah pH penurunan warna akan 

semakin tinggi, hal ini dikarenakan pada pH yang relatif rendah akan terjadi 

kerusakan gugus kromofor oleh ion H+. pH asam mengandung lebih banyak 

electron (H+) dibandingkan dengan pH 7, sehingga dalam keadaaan asam lebih 

kuat menyerang gugus kromofor pada pigmen dan penurunan intensitas pigmen 

menjadi lebih besar (Nurika, 2011). 
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V. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa 

penambahan kecambah kacang tunggak dengan jumlah yang bervariasi dalam 

media fermentasi angkak berpengaruh nyata (α: 0,05) terhadap intensitas 

pigmen, kadar lovastatin, derajat kemerahan (a*), derajat kecerahan (L*) dan 

kadar air.  

 Perlakuan terbaik diperoleh pada fermantasi angkak dengan 

penambahan kecambah kacang tunggak 10% pada media fermentasi angkak. 

Karakteristik angkak perlakuan terbaik adalah intensitas pigmen 1,911 AU/g, 

kadar lovastatin 19,697 mg/100ml, derajat kemerahan (a*) 15,878, derajat 

kecerahan (L*) 39,889 dan Kadar air 8,031%. Hasil uji lanjut untuk kestabilan 

angkak dengan perlakuan terbaik menunjukan bahwa pigmen angkak yang 

dihasilkan mudah larut dalam air dengan suhu 1000C, stabil hingga pemanasan 

1000C dengan ketahanan 71,868% dan pigmen angkak lebih stabil pada pH 

netral dengan ketahanan 72,000%. 

5.2 Saran  

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kandungan intensitas 

pigmen angkak dan kadar lovastatin pada penambahan kecambah kacang 

tunggak dalam media fermentasi angkak berdasarkan faktor waktu 

perkecambahan. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menguji kandungan vitamin B1, 

zinc, dan asam amino seperti glutamat dan metionin pada kecambah kacang 

tunggak sebagai tambahan nutrisi pada media fermentasi angkak.  

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menguji pengaruh pemberian 

angkak perlakuan terbaik terhadap penurunan kadar kolestrol secara in vivo. 
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