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3. HASIL PENGAMATAN 

 

3.1. Penampakan Fisik  

Penampakan fisik dan struktur granul bumbu penyedap rasa Spirulina dalam berbagai 

perlakuan konsentrasi natrium alginat dapat dilihat pada Gambar 5.  

 

 
Gambar 5.  Penampakan Fisik dan Struktur Granul Bumbu Penyedap Rasa Spirulina 

pada berbagai Konsentrasi Natrium Alginat 

Dari Gambar 5, dapat dilihat bahwa bumbu penyedap rasa Spirulina granul pada 

perlakuan tanpa penambahan natrium alginat (kontrol) maupun dengan penambahan 

natrium alginat memiliki warna hijau kebiruan. Peningkatan konsentrasi penambahan 

natrium alginat menyebabkan warna bumbu penyedap rasa Spirulina granul semakin 

memudar. Granul yang dihasilkan pada perlakuan kontrol memiliki struktur yang lebih 

kompak dibanding dengan sampel yang diberi penambahan natrium alginat. Semakin 

tinggi konsentrasi natrium alginat yang ditambahkan, struktur granul yang dihasilkan 

semakin berpori.  

 

3.2. Hasil Analisis Karakteristik Fisik 

Hasil pengamatan analisis karakteristik fisik yang meliputi higroskopisitas, flowability, 

dan kelarutan pada bumbu penyedap rasa Spirulina granul dengan perlakuan bahan 

enkapsulan natrium alginat pada berbagai konsentrasi dapat dilihat pada Tabel 4.  
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Tabel 4.  Karakteristik fisik bumbu penyedap rasa Spirulina granul pada berbagai 
konsentrasi natrium alginat  

Konsentrasi Natrium 
Alginat (%) 

Kadar Air 
(%wb) 

Higroskopisitas 
(%) 

Angle of 
Repose (°) 

Kelarutan 
(%) 

0 4.40 ± 0.26d 25.18 ± 1.33a 37.31 ± 0.89a 79.47 ± 1.59c 

1 4.15 ± 0.45d 26.15 ± 0.72a 35.05 ± 0.19b 97.33 ± 1.67d 

2 3.03 ± 0.29c 26.48 ± 0.61a 34.01 ± 0.28c 97.80 ± 0.75d 

3 2.00 ± 0.28b 34.18 ± 1.25b 32.84 ± 0.15d 76.93 ± 1.99b 

4 1.45 ± 0.30a 47.70 ± 2.24c 30.10 ± 0.46e 51.07 ± 2.94a 

Keterangan: 
*Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi. 
**Nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan dalam 
satu kolom (signifikansi < 0.05) berdasarkan uji One way Anova.  
 

Hasil uji higroskopisitas yang didapatkan dari Tabel 4 menunjukkan bahwa semakin 

besar konsentrasi natrium alginat yang ditambahkan, kadar air yang diperoleh semakin 

menurun, namun persentase higroskopisitas yang dihasilkan semakin tinggi. Kadar air 

mulai mengalami penurunan secara signifikan pada konsentrasi penambahan natrium 

alginat sebesar 2%, sementara peningkatan persentase higroskopisitas tidak memberikan 

hasil yang signifikan hingga penambahan natrium alginat sebesar 2%. Penambahan 

natrium alginat diatas 2% meningkatkan persentase higroskopisitas secara signifikan.  

 

Dari hasil uji flowability yang ditunjukkan dalam nilai angle of repose pada Tabel 4, 

diketahui bahwa peningkatan konsentrasi natrium alginat yang ditambahkan dapat 

menurunkan nilai angle of repose secara signifikan. Nilai angle of repose yang tertinggi 

didapatkan pada perlakuan kontrol, yakni sebesar 37.31 ± 0.89°. Nilai yang terendah 

didapatkan pada penambahan natrium alginat 4%, yakni sebesar 30.10 ± 0.46°. 

 

Dari Tabel 4, dapat diketahui bahwa hasil uji kelarutan yang diperoleh mengalami 

peningkatan persentase kelarutan seiring dengan peningkatan konsentrasi natrium 

alginat hingga konsentrasi 2%. Peningkatan persentase kelarutan secara signifikan 

terjadi antara perlakuan kontrol dengan perlakuan penambahan natrium alginat 1%. 

Penambahan natrium alginat 2% juga menyebabkan peningkatan persentase kelarutan 

dari penambahan natrium alginat 1%, namun nilainya tidak berbeda nyata. Peningkatan 

konsentrasi natrium alginat lebih lanjut (diatas 2%) menyebabkan penurunan persentase 

kelarutan secara signifikan. Tren nilai kadar air, higroskopisitas, flowability, dan 

kelarutan pada berbagai konsentrasi natrium glutamat dapat dilihat pada Gambar 6. 



19 
 

 
 

 
(a)  

 
(b) 

 
(c)  

 
(d) 

Gambar 6.  Karakteristik Fisik pada berbagai Konsentrasi Natrium Alginat  
(a) Kadar Air; (b) Higroskopisitas; (c) Flowability; (d) Kelarutan 
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Dari Gambar 6, diketahui bahwa tren persentase kadar air semakin menurun seiring 

dengan peningkatan konsentrasi natrium alginat. Tren persentase higroskopisitas 

cenderung meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi natrium alginat, namun 

peningkatan persentase higroskopisitas yang tajam baru terjadi ketika konsentrasi 

natrium alginat melebihi 2%. Tren flowability yang ditunjukkan dalam nilai angle of 

repose mengalami penurunan seiring dengan peningkatan konsentrasi natrium alginat, 

yang nilainya berkisar 30-40°. Tren persentase kelarutan mengalami peningkatan yang 

cukup besar dari konsentrasi natrium alginat 0% (kontrol) ke konsentrasi natrium 

alginat 1%, kemudian peningkatan yang tidak signifikan dan cenderung mendatar dari 

konsentrasi natrium alginat 1% ke konsentrasi natrium alginat 2%, dan selanjutnya 

mengalami penurunan yang tajam dari konsentrasi natrium alginat 2% hingga 

konsentrasi natrium alginat 4%. 

 

3.3. Hasil Pendugaan Kadar Asam Glutamat  

Hasil kromatografi analisis kadar asam glutamat standar 50 ppm dapat dilihat pada 

Gambar 7.  

 

 
Gambar 7. Kromatogram Asam Glutamat Standar 50 ppm 

Dari Gambar 7, diketahui bahwa senyawa asam glutamat terdeteksi oleh detektor HPLC 

pada menit ke 3.892 dengan luas area sebesar 1140446 yang kemudian dijadikan acuan 

dalam pengujian dan penghitungan kadar asam glutamat pada sampel.  
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Hasil kromatografi pendugaan kadar asam glutamat bumbu penyedap rasa Spirulina 

granul dalam berbagai konsentrasi natrium alginat dapat dilihat pada Gambar 8. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

Gambar 8.  Kromatogram Asam Glutamat pada berbagai Konsentrasi Natrium Alginat  
(a) 0%; (b) 1%; (c) 2%; (d) 3%; (e) 4% 
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Dari Gambar 8, diketahui bahwa seluruh sampel menghasilkan kromatogram dengan 

puncak yang membelah (peak splitting). Senyawa yang diduga asam glutamat pada 

sampel dengan perlakuan natrium alginat 0%, 1%, 2%, 3% dan 4% terdeteksi oleh 

detektor HPLC secara berurutan di menit ke 3.817, 3.842, 3.775, 3.883, dan 3.733. 

Berdasarkan hasil kromatogram pada Gambar 8, dilakukan penghitungan kadar asam 

glutamat yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 5.  

 

Tabel 5.  Kadar asam glutamat bumbu penyedap rasa Spirulina granul pada berbagai 
konsentrasi natrium alginat  

Konsentrasi Natrium 
Alginat (%) Luas Area Kromatogram Kadar Asam Glutamat 

(g/100 g) 
0 19783615 0.09a 

1 24622395 0.11b 

2 24854139 0.11b 

3 27041253 0.12b 

4 28254840 0.12b 

Keterangan: 
1. Kadar asam glutamat biomassa Spirulina kering yang digunakan sebagai bahan adalah 0.96 g/100g 
2. Semua nilai merupakan nilai mean dari dua kali pengulangan analisis kadar asam glutamat.  
3. Nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan dalam 

satu kolom (signifikansi < 0.05) berdasarkan uji One way Anova.  
 

Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat bahwa adanya penambahan natrium alginat 

memberikan hasil kadar asam glutamat dalam bumbu penyedap rasa Spirulina granul 

yang lebih tinggi secara signifikan bila dibandingkan dengan tanpa penambahan natrium 

alginat (kontrol). Peningkatan konsentrasi natrium alginat dari 1% ke 4% juga disertai 

dengan peningkatan kadar asam glutamat dalam bumbu penyedap rasa Spirulina granul, 

namun tidak memberikan hasil yang berbeda nyata. Tren nilai kadar asam glutamat 

pada berbagai konsentrasi natrium glutamat dapat dilihat pada Gambar 9.  
 

 
Gambar 9. Kadar Asam Glutamat pada berbagai Konsentrasi Natrium Alginat  
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Dari Gambar 9, diketahui bahwa tren kadar asam glutamat bumbu penyedap rasa 

Spirulina granul mengalami peningkatan tajam dari perlakuan natrium alginat 0% 

(kontrol) ke perlakuan natrium alginat 1%. Peningkatan konsentrasi natrium alginat 

lebih lanjut juga menyebabkan peningkatan kadar asam glutamat bumbu penyedap rasa 

Spirulina granul, namun peningkatannya tidak terlalu besar antar konsentrasi.  
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