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 Kecap  adalah bumbu tradisional dikonsumsi oleh orang-orang di Cina, Korea, Jepang 

dan Taiwan. Produksi tahunan kecap di Cina sekitar 5 juta ton, 50% dari produksi dunia. Di Cina 

kecap tradisionalnya disebut kecap koji.  Kecap koji dibuat dengan campuran kedelai kukus dan 

gandum panggang dengan tambahan biakan fungi seperti Aspergillus oryzae atau A. sojae.  

Setelah beberapa hari hasilnya disebut fermentasi solid-state, koji yang dicampur dengan larutan 

garam disebut moromi, selanjutnya kembali di fermentasi untuk berbagai periode penuaan.  

Proses poduksi koji, pertama kedelai mentah dicuci dan direndam dalam air selama 24 

jam pada suhu 4°C dan kemudian dikukus di 121° C selama 25 menit. Gandum  dipanggang 

selama 45 menit pada 140° C, gandum panggang dan kacang kedelai kukus dicampur pada rasio 

1: 2 (b / b). Campuran itu kemudian diinokulasi dengan A. oryzae sebanyak 0,1% (sekitar 108 

spora dalam   g), koji matang ketika berwarna kuning kehijauan. 

Waktu fermentasi pembuatan kecap koji umumnya membutuhkan lebih dari enam bulan 

sampai satu tahun, ini adalah kelemahan dalam pembuatan kecap tradisional. Pada proses 

penuaan terdapat dua faktor yaitu suhu fermentasi dan garam konsentrasi. Suhu fermentasi 

merupakan faktor penting dalam menentukan penuaan periode dan kualitas kecap. Namun, di 

produksi kecap tradisonal, suhu fermentasi biasanya tergantung pada cuaca di luar ruangan. 

Dalam mempersingkat waktu fermentasi, serta meningkatkan kualitas kecap, perlu adanya 

optimalisasi parameter proses penyusunan yaitu dengan proses fermentasi moromi, yang 

dianggap sebagai hidrolisis enzimatik untuk tahapan fermentasi.  

Fermentasi moromi dilakukan pada tangki silinder (20 L). Dalam setiap sampel tangki, 3 

kg koji dicampur dengan larutan air garam dengan perbandingan     (b / b) dan kemudian 

difermentasi di tiga temperatur yang berbeda (35, 40 dan 45°C) dan dua konsentrasi air garam 

yang berbeda (5 dan 10% b /b). Untuk setiap perlakuan, dilakukan pada 1, 3, dan 5 hari. Selama 

periode fermentasi, tangki di oven pada suhu (± 0,5 °C). Kemudian diaduk selama 3 menit sekali 

setiap hari. 
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Hasilnya menunjukkan kondisi fermentasi optimal pada suhu 40,7° C, waktu fermentasi 

4,6 hari, dan konsentrasi air garam  10%. Kondisi ini diperoleh nitrogen total (> 1,4%) dan 

nitrogen amino (> 0,56%) hal ini menunjukan kualitas kecap kelas pertama dari Taiwan dalam 

waktu 5 hari. Data penilitian ini menunjukkan bahwa pengaruh suhu, waktu fermentasi, dan 

konsentrasi air garam pada biokimia dan mikroba karakteristik kecap, sangat berguna untuk 

persiapan hidrolisis enzimatik dalam mempersingkat waktu fermentasi dan memperbaiki kecap 

kedelai koji. 

 

 


