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ABSTRAK
Tingginya kebutuhan tepung berbahan baku gandum di Indonesia meningkatkan nilai impor akan
tepung terigu dan gandum. Indonesia sangat kaya akan singkong yang dapat diolah menjadi
tepung. Namun singkong memiliki nilai ekonomi yang relatif rendah seingga perlu ditingkatkan
nilai tambahnya melalui proses fermentasi dengan menghasilkan produk tepung singkong
terfermentasi atau mocaf (modified cassava flour) yang tinggi akan aktivitas antioksidan.
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan aktivitas antioksidan tepung singkong yang
difermentasi dengan berbagai konsentrasi penambahan angkak. Analisa aktivitas antioksidan
dilakukan dengan menggunakan metode DPPH dan hasil yang diperoleh dianalisis dengan
Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 5 perlakuan dan 5 kali ulangan, sebagai perlakuan
adalah konsentrasi penambahan angkak yaitu 0% merupakan kontrol, 10%, 14%, 18%, dan 22%
(b/b) dan sebagai ulangan adalah waktu analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi
peningkatan aktivitas antioksidan pada setiap penambahan konsentrasi angkak. Aktivitas
antioksidan tertinggi diperoleh pada mocaf merah dengan konsentrasi angkak 22% sebesar
32,97 ± 5,27%.
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PENDAHULUAN

daya

alam

yang

dapat

dimanfaatkan

sebagai bahan substitusi gandum atau
Penggunaan tepung sebagai bahan
dasar dalam pembuatan olahan makanan
sangat

dibutuhkan

kebutuhan

tepung

saat

ini.

Tingginya

terigu

di

Indonesia

mengakibatkan meningkatnya nilai impor
akan tepung terigu [4]. Di sisi lain Indonesia
merupakan negara yang kaya akan sumber
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meminimalkan

gandum

sebagai

bahan

utama produksi tepung, salah satunya
adalah umbi-umbian seperti ubi kayu atau
singkong. Singkong merupakan tanaman
potensial, masih dapat diproduksi dan
memberikan hasil yang tinggi walaupun
dalam lahan yang kurang baik. Singkong
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memiliki nilai ekonomi yang relatif rendah

Dengan itu maka penelitian ini bertujuan

sehingga perlu diingkatkan nilai tambah dari

menghasilkan

singkong melalui suatu proses fermentasi

menentukan aktivitas antioksidan mocaf

menjadi tepung sebab umbinya banyak

merah ditinjau dari penambahan konsentrasi

diolah menjadi berbagai produk makanan

angkak.

mocaf

merah

dan

[1,4].
Angkak merupakan beras yang
difermentasi dengan menggunakan ragi
Monascus purpureus. Angkak sudah ada

METODE PENELITIAN
Bahan dan Instrumen

sejak lama yang digunakan sebagai bahan
bumbu,

pewarna,

dan

obat

karena

mengandung bahan bioaktif berkhasiat yang
telah

banyak

untuk

mengobati

hiperlipidemia dan dikembangkan sebagai
makanan fungsional karena pada angkak
mengandung monokolin K (lovastatin) yang
dapat menghambat biosintesis kolesterol
pada pasien dengan hiperkolesterolemia
[6,12,13]. Monokolin K merupakan metabolit
sekunder

Monascus

yang

dan

instrumen

yang

digunakan dalam penelitian ini adalah umbi
singkong segar, angkak, metanol, DPPH,
neraca analitik PA214, drying cabinet,
grinder,

ayakan

60

mesh

dan

spektrofotometer UV-Vis Mini Shimadzu
1240.
Cara Kerja
Fermentasi Tepung [9]

memberi

pengaruh positif pada kesehatan melalui
penghambatan

Bahan

reduktase

3-hydroxy-

Ubi singkong segar dibersihkan dari
kulitnya.

Ubi

singkong

yang

methyglutaryl-koenzim A (HMG CoA) yang

dibersihkan

merupakan enzim kunci terhadap proses

beberapa bagian lalu direndam dalam air

sintesis

[3].

kemudian

dicuci

sebagai

Potongan

ubi

kolesterol

Monocolin

K

dalam

juga

tubuh

berperan

dipotong-potong

sudah

dengan

kayu

air

kemudian

menjadi

mengalir.
dikukus

dan

selama ± 60 menit. Selanjutnya singkong

antioksidan [10]. Angkak juga mengandung

didinginkan hingga mencapai suhu ruang

asam

(butuh waktu 2 jam). Ubi singkong tersebut

antikanker

kolon,

antimikroba,

γ-aminobutyric

sebagai

agen

(GABA)

hipotensi

berperan

dan

asam

dimerumic sebagai antioksidan [8].

dihaluskan kemudian diinokulasi dengan
angkak dengan variasi konsentrasi sesuai
dengan rancangan perlakuan (0% sebagai

Harga angkak cukup murah serta
bisa didapati di beberapa pasar tradisional
dikarenakan beberapa orang yang memakai
angkak

sebagai

penambah

kesehatan

kontrol yang langsung masuk pada proses
penepungan, 8%, 12%, 16% dan 20% b/b)
dengan total 700 g, lalu difermentasi selama
3 hari pada suhu ruang.

badan [14]. Angkak dapat digunakan pada
produksi fermentasi minuman beralkohol
seperti wine dan juga banyak digunakan
untuk pembuatan makanan fermentasi [2,7].
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Penepungan [16]
Hasil fermentasi dikeringkan pada
suhu (55 ± 6) 0C selama kurang lebih 168

75

jam (1 minggu). Setelah itu hasil fermentasi

Rancangan Percobaan dan Analisa Data

dihaluskan

[15]

hingga

menjadi

tepung

kemudian disaring dengan ayakan ukuran

Dari data aktivitas antiosidan tepung

60 mesh.

mocaf merah dianalisis dengan mengg-

Analisa Aktivitas Antioksidan [5]

unakan rancangan dasar RAK (Rancangan
Acak Kelompok) dengan 5 perlakuan dan 5

Analisa aktivitas antioksidan mocaf

kali ulangan. Sebagai perlakuan adalah

merah dilakukan dengan menentukan daya

konsentrasi angkak 0% (kontrol); 10%; 14%;

penghambatan radikal bebas (% inhibition)

18%; dan 22% b/b, sedangkan sebagai

dengan cara dibuat ekstrak metanol tepung

kelompok adalah waktu analisis. Pengujian

mocaf merah dari tiap perlakuan dengan

antar rataan perlakuan dilakukan dengan

konsentrasi 6000 µg/ml pelarut, dipipet 1 ml

menggunakan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ)

dari konsentrasi tersebut lalu ditambah

dengan tingkat kebermaknaan 5%.

dengan 2 ml DPPH ((Mr = 394,32) 0,2 mM,
kemudian diinkubasi pada suhu 37

0C

selama 30 menit. Selanjutnya serapan

HASIL DAN PEMBAHASAN

diukur pada panjang gelombang 517 nm.
Larutan blanko dibuat dengan cara 1 ml

Hasil

pengukuran

aktivitas

metanol ditambah 2 ml DPPH 0,2 mM dalam

antioksidan yan diekspresikan dengan per-

tabung

sentase penghambatan (% inhibition) radikal

reaksi.

Aktivitas

penghambatan

radikal dihitung dengan rumus :

bebas ditunjukkan dalam tabel 1 terlihat
bahwa penambahan angkak berpengaruh

% 𝐼𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑠𝑖 =
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘𝑜−𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘𝑜

terhadap peningkatan aktivitas antioksidan
𝑥 100%

tepung

mocaf

merah

antar

berbagai

konsentrasi.
Tabel 1. Aktivitas Penghambatan Radikal bebas (% ± SE )
konsentrasi Angkak (% b/b)

Mocaf antar berbagai

Konsentrasi Angkak

W = 8,03

0

10

14

18

22

5,22 ± 0,95

23,55 ± 2,83

23,77± 5,75

30,15 ± 4,62

32,97 ± 5,27

(a)

(b)

(b)

(bc)

(c)

Keterangan : *w = BNJ 5 %
* Angka-angka yang dikuti oleh huruf yang sama menunjukkan antarperlakuan tidak beda
nyata, sedangkan angka yang diikuti oleh huruf yang tidak sama menunjukkan antarperlakuan
berbeda nyata.

tanpa

tas penghambatan yang jauh sangat rendah

pemberian angkak (0%) mempunyai aktivi-

yaitu 5,22% dibandingkan pada tepung

Pada
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tepung

mocaf
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mocaf merah (dengan angkak 10%, 14%,

antioksidan

18% dan 22%) memiliki aktivitas peng-

konsentrasi angkak pada proses fermentasi.

apabila

ditingkatkan

lagi

hambatan yang signifikan cukup tinggi dan
terjadi peningkatan setiap penambahan
konsentrasi

angkak,

masing-masing

23,55%; 23,77%; 30,15%; dan 32,97%.
Peningkatan

antioksidan

Angkak

dalam

tepung mocaf merah menandakan bahwa
pertumbuhan monascus sp.telah mencapai
fase

stasioner

monascus

sp

dimana
aktif

pada

produksi

fase

KESIMPULAN

ini

metabolit

sekunder. Metabolit sekunder Monascus sp.
berupa pigmen, monokolin K (lovastatin),

memberi

pengaruh

pengaruh terhadap aktivitas antioksidan
tepung mocaf merah. Aktivitas antioksidan
tertinggi pada tepung mocaf merah dengan
penambahan konsentrasi angkak 22% yang
mampu menghambat radikal bebas sebesar
32,97% pada konsentrasi ekstrak metanol
6000 µg/ml.

citrinin, asam dimer dan asam γ-amino
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