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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Angkak adalah produk hasil fermentasi beras menggunakan Monascus sp.. Fermentasi 

angkak ini akan memberikan penampakan warna merah pada biji angkak. Angkak telah 

digunakan sebagai pewarna alami makanan karena pigmen yang dihasilkan tidak 

bersifat toksik (Fardiaz & Zakaria, 1996 dalam Kasim, 2006). Keuntungan penggunaan 

angkak sebagai pewarna adalah warna yang dihasilkan konsisten dan stabil, mampu 

bercampur baik dengan pigmen alami lainnya, serta belum terdapat bukti bahwa 

penggunaannya menunjukkan toksisitas atau karsinogen. Pigmen angkak bersifat sangat 

larut dalam alkohol dan larut dalam air. Selain itu angkak memiliki senyawa statin yang 

mampu menurunkan kolestrol darah.  

 

Angkak yang tersedia di pasaran umumnya dalam bentuk bulir beras. Salah satu cara 

penggunaan pewarna alami angkak secara tradisional dilakukan dengan cara ekstraksi 

menggunakan air. Namun proses tersebut memiliki kelemahan yaitu ekstrak yang dibuat 

harus langsung digunakan. Selain itu, bentuk pewarna cair kurang efektif dalam 

penyimpanan, transportasi, dan memiliki umur simpan yang singkat. Oleh sebab itu, 

pembuatan serbuk pewarna pigmen angkak diperlukan untuk memperpanjang umur 

simpan karena memiliki kadar air yang lebih rendah, serta memperluas aplikasi 

penggunaan pewarna alami dari pigmen angkak.  

 

Freeze drying, vacuum oven drying dan cabinet drying adalah metode yang dapat 

digunakan untuk membuat produk menjadi serbuk. Kelebihan dari metode tersebut 

adalah dapat dilakukan pengaturan suhu, serta tidak bergantung pada cuaca. Freeze 

drying merupakan metode pengeringan yang terbaik karena dapat mempertahankan 

warna, kandungan gizi, rasa, dan struktur biologi (Duan et al., 2010). Namun freeze 

drying memiliki kelemahan yaitu tidak hemat energi karena proses pengeringan 

berlangsung relatif lama dan biaya operasional yang tinggi. Oleh sebab itu perlu adanya 

penelitian untuk menentukan metode pengeringan lain yang dapat menghasilkan 

kualitas serupa dengan hasil freeze drying namun lebih ekonomis dalam penggunaan 

energi dan biaya operasional.  
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Cabinet dryer dan vacuum oven drying memiliki kelebihan yaitu harga operasional yang 

terjangkau dan tidak membutuhkan daya yang tinggi. Vacuum oven drying dan cabinet 

drying biasanya diaplikasikan pada bahan-bahan sensitif seperti sari buah dan sayur. 

Vacuum oven drying dan cabinet drying banyak diaplikasikan pada hasil pertanian 

seperti wortel, bawang merah, bawang putih, kubis, dan lain-lain (Asgar et al., 2013). 

Namun aplikasi pada komoditas angkak menjadi serbuk pewarna belum dilakukan 

sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. 

 

Dalam metode pengeringan menggunakan panas diperlukan suatu teknik yang mampu 

melindungi komponen biologis seperti pigmen pewarna alami, yaitu teknik enkapsulasi. 

Teknik enkapsulasi dilakukan dengan penambahan bahan penyalut (enkapsulan). 

Menurut Gonnissen et al. (2008), penambahan enkapsulan bertujuan untuk 

mempercepat pengeringan, mencegah kerusakan akibat panas, melapisi komponen 

flavor, meningkatkan total padatan, serta memperbesar volume. Soy protein isolate 

(SPI) merupakan salah satu enkapsulan berbasis protein. SPI sebagai enkapsulan 

berbasis protein memiliki karakteristik pengemulsi sehingga tidak memerlukan 

kombinasi dengan bahan lain dalam melapisi komponen sensitif. SPI memiliki 

kelarutan, emulsifikasi, kapasistas mengikat air, dan kemampuan membentuk film yang 

baik. SPI memiliki kandungan antioksidan sehingga penggunaannya dalam bahan yang 

dikeringkan akan meningkatkan nilai dari produk. SPI memiliki harga yang murah serta 

mudah dicerna oleh manusia. Pemanfaatan soy protein isolate sebagai penyalut pigmen 

angkak belum dilakukan. Oleh sebab itu perlu adanya penelitian terhadap soy protein 

isolate sebagai agen enkapsulan pigmen angkak.  

 

Enkapsulasi menjadi teknik yang penting untuk memperpanjang umur simpan dan 

melindungi komponen biologis penting seperti pigmen pewarna alami. Penambahan 

konsentrasi enkapsulan yang berbeda akan memberikan efek yang berbeda pada serbuk 

yang dihasilkan. Oleh sebab itu perlu adanya penelitian untuk menentukan penambahan 

konsentrasi bahan penyalut sehingga serbuk yang dihasilkan oleh pengeringan dengan 

penggunaan panas dapat memiliki kualitas yang bersaing dengan hasil freeze drying. 
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1.2.Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Angkak 

Angkak merupakan beras yang difermentasi menggunakan kapang Monascus sp.. 

Menurut Suwanto (1985) dan Ma et al. (2000) dalam Kasim (2006), komponen pigmen 

yang dihasilkan dalam fermentasi angkak antara lain rubropuktatin dan monaskorubin 

yang menghasilkan warna merah, monaskin dan ankaflavin yang menghasilkan warna 

kuning, serta rubropunktamin dan monaskorubramin yang menghasilkan warna ungu.  

Pigmen monaskorubin adalah pigmen yang paling dominan.  

 

Pigmen angkak umum digunakan untuk memberi warna merah pada produk-produk 

pangan seperti keju, wine, ikan, pasta ikan, dan lain-lain. Selain sebagai pewarna 

makanan, angkak juga diaplikasian sebagai preservatif alami karena memiliki sifat 

antibakteri. Produksi antibiotik dari Monascus purpureus yang diinokulasi pada red rice 

mampu menghambat pertumbuhan Bacillus, Streptococcus, dan Pseudomonas yang 

umumnya ditemukan dalam makanan basi (Wong & Koehler, 1981).  

 

 

Gambar 1. Angkak (Monascus sp.) 
  (Sumber: dokumentasi pribadi) 

 

Pigmen angkak bersifat larut dalam alkohol dan larut dalam air (Broder & Koehler, 

1980). Ekstrak pigmen yang dihasilkan memiliki penyerapan maksimum pada panjang 

gelombang 500 nm untuk menunjukkan komponen warna merah. Sedangkan untuk 

penyerapan maksimum yang menunjukkan warna kuning pada panjang gelombang 390 

nm (Broder & Koehler, 1980). Kestabilan pigmen monaskorubin pada pH asam 

memiliki perbedaan kestabilan pada pH asam. Warna merah dari pigmen antosianin 
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stabil pada pH asam, namun akan memudar pada pH 4-5 dan menjadi hampir tidak 

memberikan warna merah (colorless) pada pH 6. Namun kestabilan warna merah 

pigmen angkak berkebalikan dimana akan menjadi colorless pada pH asam dan stabil 

pada pH netral (Priatni, 2015). 

 

1.2.2. Pengeringan 

Dalam enkapsulasi, proses pengeringan adalah salah satu proses yang penting. Prinsip 

pengeringan adalah menghilangkan sebagian besar air dalam bahan dengan cara 

menguapkan air. Adanya pengeringan mampu memperpanjang umur simpan bahan 

pangan dengan cara mngurangi kadar air untuk mencegah tidak ditumbuhi oleh 

mikroorganisme pembusuk (Napitupulu & Atmaja, 2011). Prinsip pengeringan terdiri 

dari 2 bagian, yaitu mengalirkan panas ke bahan yang dikeringkan, dan pengeluaran air 

dari dalam bahan. Pengeringan dilakukan dengan menurunkan kadar air hingga kadar 

air sampai batas tertentu sehingga reaksi biologis terhenti dan mikroorganisme tidak 

mampu hidup di dalam bahan yang dikeringkan (Napitupulu & Atmaja, 2011). Cabinet 

drying, vacuum oven drying dan freezer drying adalah contoh metode pengeringan. 

Kelebihan dari ketiga metode pengeringan tersebut adalah dapat dilakukan pengaturan 

suhu yang diinginkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 
 

1.2.2.1. Cabinet Drying 

Cabinet drying adalah metode pengeringan menggunakan ruang tertutup (chamber) 

dengan udara panas. Kelebihan penggunaan cabinet dryer adalah harga yang terjangkau 

dan tidak membutuhkan daya yang tinggi (Fellows, 2009 dalam Napitupulu & Atmaja, 

2011). Semakin besar luas permukaan maka kecepatan pengeringan semakin tinggi 

(Rajkumar, et al., 2007). Cabinet dryer terdiri dari tray, heater, dan fan. Boiler pada 

cabinet dryer berfungsi sebagai pemanas udara yang menghembuskan udara kering 

dalam pengeringan. Boiler menggunakan panas berupa steam (Napitupulu & Atmaja, 

2011). 

 

 
Gambar 2. Cabinet Dryer 
(Sumber: dokumentasi pribadi) 

 

 

1.2.2.2. Vacuum Oven Drying 

Vacuum oven drying atau pengeringan vakum adalah metode pengeringan yang 

memiliki prinsip menurunkan tekanan parsial uap air dari udara di dalam ruang 

pengering. Tekanan parsial uap air yang lebih rendah dari tekanan atmosfer akan 

mempengaruhi kecepatan pengeringan sehingga pengeringan berjalan lebih singkat 

(Asgar et al., 2013). Vacuum oven drying biasanya diaplikasikan pada bahan-bahan 

sensitif seperti sari buah dan sayur. Pengeringan vakum juga banyak diaplikasikan pada 

hasil pertanian seperti wortel, bawang merah, bawang putih, kubis, dan lain-lain (Asgar 

et al., 2013). Hal ini menyebabkan produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik 

karena tekstur, cita rasa, dan komponen dalam bahan tidak rusak akibat suhu 

pengeringan yang tinggi (Kutovoy et al., 2004 dalam Asgar et al., 2013). 
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Gambar 3. Vacuum Oven Dryer 
(Sumber: dokumentasi pribadi) 

 

1.2.2.3. Freeze Drying 

Freeze drying adalah metode yang paling efektif untuk mengeringkan substansi yang 

bersifat rentan terhadap panas. Prinsip kerja freeze drying adalah dengan membekukan 

material dan mengurangi tekanan di sekitar bahan yang menyebakan terjadinya 

sublimasi partikel air menjadi fase gas (Özkan & Bilek, 2014). Namun penggunaan 

freeze drying memiliki kelemahan yaitu biaya operasional yang tinggi dan memerlukan 

waktu proses yang cukup lama (Thomas et al., 2004). Menurut penelitian Priatni 

(2015), produk serbuk pigmen angkak yang dikeringkan menggunakan metode freeze 

drying memiliki rendemen lebih tinggi dan lebih higroskopis dibanding metode spray 

drying. Menurut Hariyadi (2013), mekanisme pengeringan beku dapat dilihat pada 

Gambar 3. 

 

Gambar 4. Mekanisme Freeze Drying  
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1.2.3. Soy Protein Isolate (SPI)  

Enkapsulasi adalah teknik penyalutan suatu zat aktif baik padatan, cairan, atau gas dan 

ditujukan untuk melindungi komponen tersebut dari pengaruh lingkungan (Dubey et al., 

2009). Enkapsulasi adalah teknik untuk melapisi partikel-partikel berukuran mikro 

(droplets) yang ditujukan untuk melindungi komponen-komponen sensitif terhadap 

kerusakan akibat proses oksidasi dan meningkatkan kelarutan. Partikel-partikel 

berukuran mikro (droplets) tersebut antara lain flavor, aroma, dan pigmen. Agen 

enkapsulasi memiliki kemampuan untuk melindungi komponen aktif yang terkandung 

dalam bahan pangan sehingga mampu mencegah hilangnya kandungan volatil selama 

proses pengeringan berlangsung (Gharsallaoui et al., 2007) 

 

Protein merupakan pengemulsi sehingga dapat digunakan sebagai agen penyalut 

(Villiere et al., 2005). Penyalut berbasis protein sebagai enkapsulan mampu melindungi 

inti terhadap reaksi oksidasi, kondisi penyimpanan yang ekstrim, serta efisiensi 

enkapsulasi yang tinggi (Pahlevi et al., 2008). Protein sebagai penyalut memiliki sifat 

yang berbeda dari karbohidrat. Penyalut protein tidak memerlukan pengemulsi untuk 

penyalutan bahan isian karena protein memiliki gugus hidrofobik dan hidrofilik 

sekaligus (McClements, 1999 dalam Pahlevi et al., 2008). Soy protein isolate (SPI) 

merupakan salah satu penyalut berbasis protein. Soy protein isolate memiliki kelebihan 

yaitu kelarutan, emulsifikasi, kapasitas mengikat air, sifat foaming dan kemampuan 

membentuk film yang baik (Hasrini et al., 2017). Soy protein isolate memiliki harga 

yang relatif murah, mudah dicerna dan aman dikonsumsi oleh manusia.  

 

Sebagian besar protein nabati memiliki titik isoelektrik pada pH 4,0-5,0. Pada suasana 

pH isoelektrik, gugus muatan positif dan negatif memiliki jumlah yang sama sehingga 

molekul protein akan mengendap (Vani dan Zayas, 1995 dalam Sudrajat, 2016). Pada 

suasana pH isoelektrik terjadi reaksi tarik menarik yang paling kuat antar protein yang 

sama. Pada pH di atas dan di bawah titik isoelektrik protein mengalami perubahan 

muatan yang mengakibakan penurunan daya tarik menarik antar molekul protein 

sehingga molekul protein mudah larut.  
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi 

penyalut soy protein isolate (SPI) dan metode pengeringan terhadap karakteristik serta 

stabilitas serbuk pewarna alami angkak.  

 


