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NILAI KADAR PROTEIN DAN AKTIVITAS AMILASE SELAMA 
PROSES FERMENTASI UMBI KAYU DENGAN Aspergillus niger  
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Fakultas Teknobiologi, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta  

ABSTRAK 
Singkong yang terdiri hanya dari pati dan selulosa memiliki kadar protein 

yang rendah (1-3%). Peningkatan kadar protein pada singkong dapat dilakukan 
dengan  fermentasi  substrat  padat  oleh  Aspergillus  niger  pada  substrat  yang 
ditambahkan  dan  campuran  amonium   sulfat  dan  fosfat.  Proses  fermentasi 
dilakukan   selama   3   hari   dan   dibandingkan   substrat   dengan   dan   tanpa 
penambahan  mineral  terhadap  pertumbuhan  kapang,  pH,  kehilangan  bahan 
kering dan kadar protein. Pada perlakuan dengan mineral pertumbuhan kapang 
lebih merata dan menebal daripada perlakuan tanpa mineral. Nilai pH pada 
perlakuan mineral menurun drastis dari sebelum fermentasi (6.2) menjadi 3.1 
pada hari ke-3, sedangkan penurunan pH pada perlakuan tanpa mineral hanya 
turun dari 6.8 menjadi 5.8.  Setelah masa inkubasi tiga hari, kehilangan bahan 
kering  pada  perlakuan  dengan  mineral  lebih  tinggi  daripada  dengan  tanpa 
mineral,  32.7 vs 30.1%. Penambahan mineral meningkatkan kadar protein sejati 
(selisih  kadar  protein  kasar  dan  terlarut)  sebanyak  82%,   sedangkan  pada 
perlakuan  tanpa  mineral  hanya  meningkat  39%.  Dalam  proses   fermentasi 
tersebut aktivitas enzim amilase yang dihasilkan oleh A. niger juga diukur dan 
dilihat  korelasinya  terhadap  pembentukan  glukosa  dan  kadar  protein  sejati. 
Aktivitas  enzim  amilase  yang  diukur  pada  0  jam,  2,  dan  3  hari  fermentasi 

-1 berturut-turut untuk perlakuan dengan mineral 6.9, 14.7, dan 29.0 U.gbk 
-1 

dan 
pada perlakuan tanpa mineral 2.3, 21.4, dan 17.5 U.gbk . Kadar glukosa pada 
perlakuan mineral, yang diukur pada waktu yang sama, berturut-turut adalah 

-1 0.46, 0.61, dan 0.4 g.100g bk 
-1 

dan pada perlakuan tanpa mineral 0.24, 0.34, dan 
0.33  g.100g  bk .  Penambahan  mineral  dapat  meningkatkan  aktivitas  enzim 
amilase yang menyebabkan peningkatan kadar glukosa dan kadar protein.  

Kata kunci: umbi singkong, Aspergillus niger, amonium sulfat, fosfat, amilase.   

PENDAHULUAN 
Dalam  industri   peternakan,   70%   biaya   produksi   merupakan   biaya 

pembelian  pakan, sehingga harga pakan diusahakan serendah mungkin dengan 
hasil yang diusahakan maksimal atau efisiensi pakan tersebut dapat ditingkatkan. 
Oleh karena itu, pemberian pakan  diusahakan memiliki kandungan-kandungan 
nutrisi yang baik 
* Penulis korespondensi, telp. (021)5675794, Hp 08159728099, e-mail: X_Sidarta@yahoo.com 
bagi ternak. Pemberian pakan ternak yang kaya akan protein merupakan cara yang 
efisien  dan  efektif  untuk  meningkatkan  pertambahan  bobot  badan  (Manurung 
1995). 

Umbi  singkong  merupakan  pakan  ternak  yang  potensial  di  Indonesia 
karena harganya yang murah, terutama pada musim panen (Pakpahan et al. 1993), 
serta  kandungan  pati  yang  tinggi  sebagai  sumber  karbohidrat.  Akan  tetapi, 
kandungan   umbi   singkong   yang   terdiri   dari   pati   tersebut   tidak  memiliki 
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kandungan protein yang melimpah sehingga diperlukan adanya pengolahan lebih 
lanjut (Kompiang 1993). Pengolahan singkong juga dimaksudkan untuk 
mengurangi kandungan cyanogenic glucosides yang merupakan toksin (Birk et al. 
1996 dan Oboh 2006). 

Pengolahan singkong untuk meningkatkan kadar protein dapat dilakukan 
dengan  fermentasi substrat padat yang ditambahkan dengan nitrogen anorganik. 
Proses  fermentasi  dapat  meningkatkan  nutrisi  pada  pakan  melalui  biosintesis 
vitamin, asam amino esensial dan protein dengan meningkatkan kualitas protein 
dan  pencernaan.  Selain  itu,  fermentasi  juga  dapat  meningkatkan  ketersediaan 
mikronutrien dan membantu mendegradasi faktor antinutrisi  (Achinewhu et al. 
1998). Dalam  melakukan  fermentasi  substrat  padat  dengan  substrat  singkong, 
kapang yang digunakan harus memiliki sistem enzim amilase (Sukara dan Doelle 
1989). Fermentasi substrat padat untuk singkong dapat dilakukan dengan bantuan 
kapang Aspergillus niger.  Fermentasi singkong untuk meningkatkan kandungan 
protein pada singkong ini disebut cassapro (cassava protein) (Sinurat et al. 1995). 

Selama fermentasi singkong yang dilakukan oleh kapang A. niger terjadi 
penguraian pati dan selulosa yang terkandung pada singkong oleh enzim hidrolisis 
amilase dan selulase  (Okolie dan Ugochukwu 1988, Sukara dan Doelle 1989, 
Purwadaria et al. 1997, Parada et al.  1996). Enzim amilase dan selulase yang 
terbentuk akan menguraikan pati yang terdapat pada  singkong menjadi glukosa. 
Glukosa yang terbentuk akan digunakan oleh kapang A. niger untuk 
pertumbuhannya.  Senyawa  ini  bersama  dengan   amonium  akan  membentuk 
protein. Oleh karena itu, perlu dilihat hubungan antara protein yang dibentuk oleh 
kapang dengan aktivitas dari enzim hidrolisis tersebut. 

Penambahan  mineral  dalam  produksi  cassapro  harus  dilakukan  untuk 
memperoleh hasil yang lebih baik (Kompiang et al. 1994). Mineral yang paling 
sering  digunakan  dalam  produksi  cassapro  umumnya  adalah  amonium  sulfat. 
Amonium   sulfat   digunakan   sebagai   sumber   nitrogen   untuk   kapang   yang 
dikarenakan keterbatasan sumber nitrogen pada singkong. Selain amonium sulfat, 
fosfat juga ditambahkan pada percobaan ini. Fosfat yang digunakan juga berfungsi 
untuk  meningkatkan  produksi  protein  (fosfoprotein)  pada  kapang.  Selain  itu, 
fosfat juga berfungsi untuk membentuk asam nukleat dan fosfolipid. Penambahan 
mineral untuk meningkatkan pertumbuhan kapang dan produksi protein sudah 
umum dilakukan untuk produk fermentasi (Ramos-Valdivia et al. 1983 dan Sani 
et al. 1992). 

Penelitian  ini  bertujuan  meningkatkan  kadar  protein  cassapro  dengan 
penambahan mineral (campuran amonium sulfat dan fosfat), mengetahui pengaruh 
mineral  terhadap  pembentukan  enzim  amilase,  serta  pengaruh  enzim  amilase 
terhadap kadar protein produk fermentasi.  

METODOLOGI  

Sumber Isolat dan Substrat 
Isolat  kapang  yang  digunakan  ialah  inokulum  A.  niger  dari  Balai 

Penelitian   Ternak.  Substrat  yang  digunakan  berupa  substrat  umbi  singkong 
kering. Singkong dikupas  kulitnya kemudian dicacah dan dikeringkan dengan 
sinar matahari. 
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Produksi Cassapro 

Sebanyak 2 kg singkong dibagi menjadi dua masing-masing bagian 1 kg. 
Setiap bagian diseduh dengan air panas sebanyak 1 liter selama dua jam. Setelah 
agak dingin satu bagian singkong ditambah dengan 12.5 g inokulum A. niger, 60 g 
amonium sulfat dan 11 g fosfat. Sedangkan satu bagian lain hanya ditambah 12.5 
g  inokulum.  Setelah  penambahan  inokulum  dan  mineral,  singkong  langsung 
diaduk supaya homogen. Jadi pada produksi cassapro terdapat dua perlakuan yang 
berbeda,  yaitu  perlakuan  ditambah  mineral  (amonium  sulfat  dan  fosfat)  dan 
perlakuan tanpa ditambah mineral. Baki ditutup dengan kertas koran dan disimpan 
pada suhu ruang selama fermentasi 
Pengamatan Visual Pertumbuhan Kapang 

Pengamatan secara visual dilakukan untuk melihat pertumbuhan miselia, 
pembentukan spora, dan suhu baki selama masa inkubasi tiga hari. 
Ekstraksi Enzim Amilase 

Ekstraksi enzim amilase diambil dari hasil fermentasi cassapro. Dua gram 
sampel dicampur dengan 20 ml buffer Na-asetat 0.05M (pH 5.5). Lalu, disentrifus 
7000 rpm selama 20 menit pada suhu 40C. Supernatan diambil dan disimpan pada 
suhu -100C sebelum dilakukan analisis. 
Analisis Aktivitas Enzim Amilase 

Aktivitias enzim diukur dengan mengurangi kadar glukosa hasil inkubasi 
filtrat  enzim  dan  substrat  pati  1%  selama  30  menit  pada  suhu  50oC dengan 
campuran yang sama  tapi tanpa diinkubasi terlebih dahulu (Purwadaria et al. 
1997). Pengukuran  kadar glukosa dilakukan dengan metode DNS (Miller 1959). 
Hasil perhitungan lalu dilakukan konversi menjadi unit/gram berat kering (U.g  - 

1). 
Analisis Kimia 

Analisis kimia  dilakukan  pada  singkong  pada  waktu  0  jam  (sebelum 
fermentasi),  2 dan 3 hari setelah fermentasi. Analisis yang dilakukan meliputi 
penentuan kadar air, pH,  kehilangan bahan kering, kadar protein kasar, kadar 
protein  terlarut,  kadar  protein  sejati,  dan  kadar  glukosa  dari  masing-masing 
perlakuan. Penentuan kadar air dilakukan dengan metode AOAC (AOAC 1984). 
Pengukuran   pH   dilakukan   menggunakan   pH   meter,   kadar   protein   kasar 
menggunakan  metode  AOAC,  penentuan  kadar  protein  terlarut  menggunakan 
metode Conway. Kadar protein sejati diperoleh dengan cara mengurangi total 
protein kasar dengan protein terlarut (Supriyati 2003). Kadar glukosa didapatkan 
dengan mengukur kadar  glukosa kontrol dari filtrat enzim dan pati 1% tanpa 
inkubasi lalu ditambah pereaksi DNS dan dilakukan pembacaan absorbansi pada 
540 nm (Miller 1959). Pengukuran kadar protein kasar, terlarut, sejati dan kadar 

-1 glukosa dilakukan konversi menjadi gram/100 gram berat kering (g.100gbk   )  

HASIL 
Pengaruh  mineral   terhadap   pertumbuhan   miselia   dapat   dilihat   dari 

perbandingan  pertumbuhan miselia antara perlakuan tanpa mineral dan dengan 
mineral (Tabel 1). Pertumbuhan miselia pada perlakuan tanpa mineral baru merata 
pada hari ke-3, sedangkan  dengan penambahan mineral sudah merata pada hari 
ke-2.  Perubahan  suhu  baki  sejalan   dengan   pertumbuhan  miselia.  Pada  hari 
pertama dan ke-2 perlakuan tanpa mineral, suhu  baki  tidak terlalu mengalami 
peningkatan sampai pada hari ke-3 yang mulai lebih hangat.  Akan  tetapi, pada 
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perlakuan dengan mineral suhu langsung menghangat pada hari ke-2 dan ke-3. 
Pada proses fermentasi ini tidak ditemukan adanya spora selama waktu inkubasi. 
Penambahan mineral tidak mempengaruhi pH pada awal perlakuan. Dapat dilihat 
pada pH dengan waktu 0 jam untuk ke dua perlakuan tidak terlalu jauh berbeda 
(6.2 dan 6.8). Pada hari-hari berikutnya terjadi  penurunan yang drastis untuk 
perlakuan  mineral  sampai  pada  pH  3.1  pada  hari  terakhir  fermentasi.  Pada 
perlakuan tanpa mineral pada hari ke-2 turun sampai 5.1 dan naik lagi pada hari 
berikutnya sampai 5.8. 

Kehilangan bahan kering (Gambar 1) pada hari ke-2 fermentasi untuk 
perlakuan tanpa mineral lebih sedikit daripada perlakuan dengan mineral (14.6% 
vs 27.9%). Akan tetapi, pada hari ke-3 kehilangan bahan kering yang terjadi untuk 
kedua  perlakuan  tidak  terlalu  berbeda  jauh  seperti  pada  hari  ke-2  (30.1%  vs 
32.6%). 

Kadar protein kasar pada perlakuan tanpa mineral mengalami peningkatan 
-1 sampai pada hari terakhir fermentasi (dari 2.3 menjadi 3.2 g.100gbk 

-1 
). Kadar 

protein terlarut pada perlakuan ini mendekati 0 g.100gbk . Kadar protein sejati 
pada perlakuan ini merupakan kadar protein kasar saja tanpa adanya pengaruh dari 
kadar protein terlarut (Gambar 2a). Pada perlakuan dengan mineral setelah proses  

Tabel 1. Pengamatan fermentasi Singkong dengan penambahan mineral selama 3 
hari menggunakan Aspergillus niger.  
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Gambar 1. Perubahan kehilangan bahan kering (KBK) selama proses fermentasi 
umbi singkong. 
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fermentasi  3  hari  kadar  protein  kasar  meningkat  drastis  (10.4 menjadi  15.0 

-1 g.100gbk protein) dan juga diikuti dengan penurunan kadar protein terlarut (dari 
-1 3.6  menjadi  2.6  g.100gbk )  (Gambar  2b).  Kadar  protein  sejati,  merupakan 

peningkatan kadar protein karena fermentasi, mengalami peningkatan yang lebih 
-1 besar dibandingkan tanpa mineral (dari 6.8 menjadi 12.4 g.100gbk   ). 

Kadar glukosa  pada  masing-masing  perlakuan  mengalami  peningkatan 
pada hari ke-2 dan penurunan pada hari ke-3 dengan kadar yang berbeda (Gambar 
3a). Pada perlakuan tanpa mineral pada hari ke-2 naik menjadi 0.61 g.100 g  -1 

-1 dan turun menjadi 0.40 g.100 gbk pada hari ke-3. Pada perlakuan dengan mineral 
pada hari ke-2 naik menjadi 0.34 g.100 g  -1 

pada hari ke-3. 
dan turun menjadi 0.33 g.100 g  -1   

A. Kadar protein tanpa 
mineral 

B. Kadar protein dengan mineral  
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Gambar 2. Perubahan kadar protein selama proses fermentasi umbi singkong 
pada perlakuan tanpa mineral (a) dan dengan mineral (b).   

A. Kadar glukosa B. Aktivitas enzim amilase  
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Gambar 3. Perubahan kadar glukosa (a) dan aktivitas enzim amilase (b) selama 
proses fermentasi umbi singkong.  

Aktivitas enzim amilase (Gambar 3b) pada perlakuan tanpa penambahan 
mineral langsung mengalami peningkatan melebihi perlakuan dengan 

-1 penambahan mineral pada hari ke-2 (21.4 vs 14.7 U.gbk ). Akan tetapi, pada hari 
ke-2  perlakuan   tanpa   penambahan   mineral   aktivitas   enzimnya   mengalami 
penurunan sedangkan pada perlakuan dengan mineral aktivitasnya tetap naik (17.5 

-1 vs 29 U.gbk   ). 
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PEMBAHASAN 

Hasil pengamatan visual terhadap fermentasi singkong dengan 
menggunakan A. niger menunjukkan adanya pengaruh dari penambahan mineral 
(amonium sulfat dan fosfat) terhadap kecepatan pertumbuhan miselia dari A. niger 
(Tabel 1).  Hal ini  berkaitan dengan kurangnya sumber nitrogen yang terdapat 
didalam singkong. Pada perlakuan  singkong yang tidak disuplementasi dengan 
mineral  terjadi  keterbatasan  dalam  sumber  nitrogen  yang  hanya  berasal  dari 
singkong. Oleh karena itu. Pertumbuhan miselia menjadi  lambat sehingga pada 
perlakuan singkong yang diberikan penambahan  mineral  pertumbuhan  miselia 
menjadi lebih   baik. Erika et al. (2005)* juga melaporkan pertumbuhan kapang 
yang   baik   pada  perlakuan  penambahan  amonium  sulfat  saja.  Penambahan 
campuran fosfat dan amonium sulfat pada percobaan ini tidak nyata 
mempengaruhi pertumbuhan miselia secara visual. 

Suhu pada baki ditimbulkan oleh respirasi yang dilakukan oleh  A. niger. 
Semakin banyak miselia yang terbentuk mengakibatkan respirasi yang terjadi 
semakin banyak sehingga  suhu  baki semakin hangat.   Suhu baki yang semakin 
hangat 
menunjukkan pertumbuhan miselia yang baik. 

Pada  masing-masing  perlakuan  tidak  ditemukan  adanya  spora  yang 
terbentuk selama fermentasi. Kondisi lingkungan yang buruk akan menstimulasi 
terbentuknya  spora.  Apabila  dalam  lingkungan  hidup  kapang  makanan  sudah 
tidak  tersedia  lagi,  maka  kapang  akan  berusaha  untuk  tetap  survive  dengan 
membentuk spora. Purwadaria et al. (1997) mengungkapkan spora terbentuk pada 
masa inkubasi 70 jam untuk substrat kulit singkong disebabkan oleh kandungan 
pati yang rendah, sedangkan pada substrat singkong yang telah dikupas kulitnya 
tidak terbentuk spora. Konsentrasi pati yang tinggi pada percobaan ini membentuk 
gula tereduksi yang tinggi dan menghalangi pembentukan spora. 

Berdasarkan pada pengamatan kuantitatif terjadi penurunan pH setelah 
fermentasi selama tiga hari (Tabel 1). Perubahan pH yang terjadi terlihat menonjol 
antara  singkong  dengan  perlakuan  penambahan  mineral  dan  singkong  dengan 
perlakuan  tanpa  penambahan  mineral.   Penurunan  pH  selama  3  hari  pada 
perlakuan penambahan mineral lebih besar (3.1)  dibandingkan pada perlakuan 
tanpa penambahan mineral (turun 1.7 untuk 2 hari lalu naik 0.5 pada hari ke-3). 
Dalam mineral yang ditambahkan terdapat amonium sulfat, sehingga kapang A. 
niger  yang  mengambil  sumber  nitrogen  dari  mineral  amonium  sulfat  akan 
menyisakan sulfat yang akan menurunkan pH. Penurunan pH ini merupakan bukti 
telah terjadi proses fermentasi yang dilakukan oleh kapang di mana karbohidrat 
singkong  diubah  oleh  amilase   dan  selulase  kapang  menjadi  glukosa  yang 
kemudian diubah menjadi asam. Pada perlakuan tanpa penambahan mineral, hari 
ke-3 terjadi kenaikan pH yang disebabkan karena penguraian  protein menjadi 
asam amino oleh kapang A. niger (Purwadaria et al. 1997). 

Hasil perhitungan  terhadap bobot singkong selama fermentasi 
menunjukkan  penurunan bahan  kering  dari  singkong  terjadi  selama  proses 
fermentasi  (Gambar 1). Kehilangan bahan kering terjadi pada ke dua perlakuan 
yaitu tanpa mineral dan dengan mineral. Penurunan bahan kering ini disebabkan 
karena kapang tersebut memproduksi  enzim amilase untuk memecah pati pada 
singkong menjadi gula sederhana yang dapat dipakai untuk pertumbuhan kapang. 
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Kemudian, gula sederhana diuraikan menjadi energi dan CO2  yang dihasilkan 
dilepaskan ke udara. Dalam proses 
fermentasi dan respirasi, materi-materi organik dihidrolisis menjadi molekul yang 
lebih  kecil,  CO2, H2O, dan  energi  (Purwadaria  et  al.  1997).  Oleh  karena  itu 
semakin baik pertumbuhan kapang akan semakin besar kehilangan bahan kering 
dari singkong. Kehilangan bahan kering pada singkong dengan perlakuan mineral 
lebih besar (32.7%) daripada singkong tanpa mineral  (30.1%). Hal ini sesuai 
dengan hasil pertumbuhan miselia kapang (Tabel 1). 

Kadar protein sejati pada singkong dengan penambahan mineral 
mengalami peningkatan sebanyak 5.6 g.100g-1  (82%) selama fermentasi (Gambar 
2b). Kenaikan kadar protein sejati pada singkong dengan perlakuan mineral sangat 
besar jika dibandingkan dengan tanpa perlakuan mineral (Kompiang et al. 1994). 
Mineral yang  ditambahkan  memiliki amonium sulfat sebagai sumber nitrogen 
sehingga dapat digunakan  oleh  kapang untuk sintesis protein. Produksi protein 
pada  kapang  meliputi,  penambahan  suplai  karbon  yang  difiksasi  oleh  siklus 
Calvin, fiksasi dari nitrogen, diikuti dengan konversi yang membutuhkan energi 
untuk membuat protein yang spesifik (Sukara dan Doellet 1988).   Pengambilan 
amonium sulfat pada mineral yang disuplementasikan juga dapat dilihat dari kadar 
protein terlarut yang semakin berkurang pada tiap harinya (dari 3.6 menjadi 2.7 
g.100g  -1 pada hari ke-2 lalu 2.6 g.100g  -1 

-1 
pada hari ke-3). Kenaikan kadar 

protein sejati sebesar 3-4 g.100gbk juga dilaporkan oleh Erika et al. (2005)* 
untuk  perlakuan  dengan  penambahan  amonium  sulfat  saja.  Kenaikan  kadar 

-1 protein  sejati  pada  percobaan  ini  mencapai  5-6  g.100gbk yang  mungkin 
disebabkan oleh penambahan fosfat terlarut. Pada perlakuan tanpa mineral, pada 
singkong sendiri hanya sedikit memiliki sumber nitrogen sehingga protein yang 
terbentuk  terbatas  hanya  pada  kadar  nitrogen  yang  dimiliki  singkong.  Kadar 
nitrogen yang dimiliki singkong sangat sedikit dapat dilihat dari kenaikan kadar 
protein sejati pada perlakuan tanpa mineral yang hanya meningkat 0.9 g.100 g  -1 

(39%) dari hari sebelum fermentasi sampai hari terakhir fermentasi. Peningkatan 
kadar protein kasar dan sejati pada perlakuan tanpa mineral murni bukan karena 
adanya penambahan mineral dari luar, yang dapat dilihat dari kadar protein 

-1 terlarutnya yang  mendekati  0  g.100  gbk . Peningkatan  kadar  protein  tersebut 
dikarenakan oleh kehilangan bahan kering selama fermentasi (Ramos-Valdivia et 
al. 1983). 

Dari grafik kadar glukosa dapat dilihat terjadi peningkatan pada hari ke 
dua. Hal ini  menunjukkan bahwa enzim amilase yang terbentuk memecah pati 
menjadi  glukosa.  Glukosa  tersebut  digunakan  oleh  A.  niger  untuk  tumbuh. 
Namun, dapat dilihat kenaikan kadar  glukosa yang terjadi pada hari ke-2 untuk 

-1 perlakuan tanpa mineral mencapai 0.15 g.100 gbk . Tingginya kenaikan kadar 
glukosa  pada  hari  ke-2  disebabkan  oleh  pertumbuhan  kapang  yang  lambat 
sehingga tidak menggunakan seluruh glukosa yang diuraikan oleh enzim amilase. 
Glukosa   yang   dihasilkan  tidak  diubah  menjadi  protein  karena  kekurangan 
amonium dan fosfat. Pada hari ke-3 terjadi penurunan kadar glukosa yang drastis 

-1 (0.21 g.100gbk ) dikarenakan kapang tidak lagi memproduksi enzim amilase. Hal 
ini dapat dilihat dari penurunan aktivitas enzim pada hari ke-3 untuk perlakuan 
tanpa mineral (Gambar 3b). Oleh karena itu, glukosa yang sudah dipecah oleh 
enzim amilase  digunakan langsung oleh kapang. Penggunaan glukosa menjadi 
lebih banyak daripada  pemecahan pati menjadi glukosa. Pada perlakuan dengan 
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mineral pada hari ke-2 terjadi peningkatan kadar glukosa sebesar 0.1 g.100g  -1. 
Kenaikan  yang  terjadi  tidak  sebanyak  perlakuan  tanpa  mineral  dikarenakan 
pertumbuhan miselia pada perlakuan dengan penambahan mineral terjadi dengan 
cepat dan baik, sehingga  menggunakan seluruh glukosa yang terbentuk untuk 
produksi sel protein. Pada hari ke-3 terjadi penurunan kadar glukosa sebesar 0.01 

-1 g.100gbk dikarenakan dinamika yang seimbang antara pembentukan glukosa 
oleh amilase  dan  penggunaan  glukosa  oleh  kapang.  Glukosa  yang  dihasilkan 
digunakan oleh kapang sehingga pertumbuhan kapang pada perlakuan dengan 
mineral lebih cepat. 

Produksi  enzim  dari  A.  niger  yang  diberi  perlakuan  tanpa  mineral 
-1 mengalami peningkatan pada hari ke-2 (19.1 U.gbk 

-1 
) dan turun pada hari ke-3 (3.9 

U.gbk ). Peningkatan pada hari ke-2 disebabkan oleh pertumbuhan dari kapang 
yang  semakin   banyak   sehingga   enzim   yang   diproduksi   semakin   banyak. 
Penurunan pada hari ke-3 dikarenakan kapang tersebut sudah berhenti tumbuh 
atau   pertumbuhannya   melambat   sehingga   amilase   yang   dihasilkan   sedikit 
sedangkan  enzim  yang  sudah  terbentuk  kehilangan  keaktifannya  karena  tidak 
stabil. Pada perlakuan pemberian mineral enzim yang dihasilkan meningkat pada 
hari  ke-2  (7.8  U.g  -1 )  dan  meningkat  lagi  pada  hari  ke-3  (14.3  U.g  -1). 
Peningkatan  pada  hari  ke-2  perlakuan  dengan  mineral  tidak  sebesar  pada 

-1 peningkatan  hari  ke-2  dari  perlakuan  tanpa  mineral.  (7.8  vs  19.1  U.gbk   ). 
Terbentuknya enzim amilase rendah pada hari ke-2 dan lebih tinggi pada hari ke-3 
pada perlakuan dengan mineral mungkin dikarenakan penambahan mineral yang 
dilakukan   memperlambat  waktu  pembentukan  enzim.  Pada  perlakuan  tanpa 
mineral produksi enzim langsung terjadi, tetapi kemudian terhenti segera karena 
pertumbuhan sel juga berhenti. 

Peningkatan kadar protein dan aktivitias enzim amilase berjalan selaras 
seiring   dengan  waktu  untuk  fermentasi  (Gambar  2  dan  Gambar  3b  untuk 
perlakuan dengan mineral). Semakin tinggi aktivitas enzim amilase maka semakin 
tinggi kadar protein yang dihasilkan. Enzim amilase berfungsi untuk menyediakan 
gula sederhana (glukosa) sebagai bahan  dasar untuk sintesis protein. Glukosa 
merupakan sumber dari asam piruvat, yang merupakan  komponen utama untuk 
pembentukan  asam  amino.  Akan  tetapi,  sintesis  protein  yang   terjadi  juga 
membutuhkan sumber nitrogen. Gambar 2a dan gambar 3b untuk perlakuan tanpa 
mineral  menunjukkan  kenaikan  kadar  protein  yang  sedikit  (0.9  g.100  g  -1 

-1 meskipun aktivitas enzim yang dihasilkan cukup tinggi (21.4 U.gbk 
-1 

untuk 2 hari 
dan  17.5  U.gbk untuk  3  hari).  Penambahan  mineral  yang  memiliki  sumber 
nitrogen menjadi esensial untuk meningkatkan protein sejati dari cassapro. 

Penambahan mineral, selain bermanfaat untuk meningkatkan kadar protein 
dari  A.   niger  dan  aktivitas  enzim  amilase,  bermanfaat  untuk  mempercepat 
pertumbuhan dan  memperlama waktu hidup dari A. niger. Berdasarkan analisis 
yang dilakukan, dapat dilihat dari kenaikan kehilangan bahan kering (Gambar 1) 
yang  besar  dari  hari  ke-2  sampai  hari  ke-3  fermentasi  (15.5%)  menunjukkan 
pertumbuhan kapang yang optimum pada hari tersebut. Akan tetapi, pertumbuhan 
tersebut tidak disertai penambahan dari aktivitas enzim yang dihasilkan  kapang 
tanpa  perlakuan  mineral  (Gambar  3b).  Bila  dilihat,  aktivitas  enzim  tanpa 

-1 perlakuan mineral mengalami penurunan sebesar 3.9 U.gbk pada hari ke-3 
fermentasi.  Penurunan  aktivitas  enzim  akan  terjadi  apabila  kapang  tersebut 
berhenti tumbuh  atau  pati  yang  terdapat  pada  substrat  sudah  habis  diuraikan 
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menjadi glukosa. Dalam hal ini, pada perlakuan dengan mineral tetap mengalami 

-1 kenaikan sebesar  22.1  U.gbk dari hari  sebelum  fermentasi.  Selain  itu,  pada 
perlakuan tanpa mineral terjadi peningkatan dalam pemakaian glukosa pada hari 
ke-3 fermentasi yang ditandai oleh turunnya kadar glukosa kontrol yang drastis 
(Gambar 3a). Dapat dilihat tidak terjadi dinamika antara pemakaian glukosa untuk 
pertumbuhan kapang dengan  pemecahan glukosa oleh amilase, sehingga dapat 
diketahui kapang tanpa perlakuan ke-3 telah berhenti tumbuh dan akhirnya kadar 
protein yang lebih tinggi juga didapatkan pada perlakuan  dengan penambahan 
mineral.  

KESIMPULAN 
Penambahan  mineral  terutama  yang  memiliki  sumber  nitrogen  sangat 

-1 esensial untuk menaikkan kadar protein pada cassapro (5.6 g.100 gbk ) setelah 
fermentasi   3   hari.   Penambahan   mineral   tersebut   juga   bermanfaat   untuk: 
mempercepat dan memperlama pertumbuhan kapang A. niger dalam fermentasi 
cassapro dan  menaikkan produksi enzim amilase yang dihasilkan. Peningkatan 
kadar  protein  sejati  pada  produk  cassapro  sejalan  dengan  peningkatan  pada 
aktivitas enzim amilase, tetapi peningkatan masih terbatas pada sumber nitrogen 
dan fosfat yang diberikan.  
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