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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Penampakan Fisik Bumbu Penyedap Rasa Spirulina Granul pada berbagai 

Konsentrasi Natrium Alginat 

Penampakan fisik bumbu penyedap rasa Spirulina granul yang dapat dilihat pada 

Gambar 5 menunjukkan bahwa bumbu penyedap rasa Spirulina granul pada perlakuan 

tanpa penambahan natrium alginat (kontrol) maupun dengan penambahan natrium 

alginat memiliki warna hijau kebiruan. Warna hijau kebiruan pada sampel dihasilkan 

oleh fikosianin yang merupakan pigmen fotosintesis dalam Spirulina. Selain fikosianin, 

Spirulina juga mengandung jenis pigmen lain yakni chlorophyll a, xanthophyll, 

betacarotene, echinenone, myxoxanthophyll, zeaxanthin, canthaxanthin, diatoxanthin, 

3-hydroxyechinenone, beta-cryptoxanthin, oscillaxanthin, dan allophycocyanin (Habib 

et al., 2008).  

 

Peningkatan konsentrasi penambahan natrium alginat menyebabkan warna bumbu 

penyedap rasa Spirulina granul semakin memudar. Menurut Barbosa-Cánovas et al. 

(2005), karakteristik warna pada suatu bahan pangan sangat dipengaruhi oleh komposisi 

dan struktur bahan pangan tersebut. Karakteristik permukaan bahan pangan, seperti 

porositas dan kekasaran permukaan dapat mempengaruhi persepsi warna, karena tekstur 

permukaan dapat mengubah efek hamburan cahaya secara signifikan. Bahan pangan 

yang berpori dan tidak rata dapat terlihat lebih pudar akibat cahaya yang mengenai 

permukaan bahan dihamburkan ke segala arah (Fernades et al., 2012).  

 

Dari Gambar 5 terlihat bahwa semakin tinggi konsentrasi natrium alginat yang 

ditambahkan, struktur granul yang dihasilkan semakin berpori, yang menyebabkan 

warna terlihat semakin memudar. Struktur granul yang makin berpori disebabkan 

karena penambahan natrium alginat dapat memberikan struktur jaringan yang berpori 

tetapi saling berikatan kuat pada granul yang dihasilkan. Peningkatan konsentrasi 

natrium alginat yang ditambahkan menyebabkan granul menjadi sedikit lebih berpori 

(Ahmed et al., 2013). Porositas granul yang tinggi menunjukkan kapasitas penyerapan 

granul tinggi yang dapat mempermudah granul untuk larut, serta berkontribusi dalam 

sifat mengalir granul (Barbosa-Cánovas et al., 2005).  
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4.2. Karakteristik Fisik Bumbu Penyedap Rasa Spirulina Granul pada berbagai 

Konsentrasi Natrium Alginat 

Hasil uji higroskopisitas yang diperlihatkan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa semakin 

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

menurun, namun persentase higroskopisitas yang dihasilkan semakin tinggi. Pada 

Gambar 6(a) dan Gambar 6(b), dapat dilihat bahwa 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%. Peningkatan persentase 

higroskopisitas yang tajam baru terjadi ketika konsentrasi natrium alginat melebihi 2%. 

Hal ini disebabkan oleh sifat dari natrium alginat yang sangat mudah mengikat air, baik 

air yang telah terkandung di dalam bahan maupun uap air di lingkungan sekitarnya, 

sehingga membuat kadar air semakin menurun dan kemampuan higroskopis semakin 

tinggi seiring dengan peningkatan konsentrasinya (Kumar et al., 2010).  

 

Dari hasil uji flowability yang dapat dilihat pada Tabel 4, diketahui bahwa peningkatan 

konsentrasi natrium alginat yang ditambahkan dapat menurunkan nilai angle of repose 

secara signifikan. Dari Gambar 6(c), dapat dilihat bahwa nilai angle of repose tertinggi 

didapatkan pada perlakuan kontrol, sedangkan nilai angle of repose terendah didapatkan 

pada penambahan natrium alginat 4%. Berdasarkan De Campos & Ferreira (2013), 

semakin rendah nilai angle of repose, semakin baik sifat flowability yang dimiliki. Nilai 

angle of repose yang berada di bawah 30° menunjukkan bahwa produk memiliki 

flowability yang baik, sedangkan nilai antara 30°-45° menunjukkan produk yang sedikit 

kohesif, sementara nilai antara 45°-55° menunjukkan produk yang kohesif, dan nilai di 

atas 55° menunjukkan produk yang sangat kohesif dan memiliki flowability yang 

terbatas. Nilai angle of repose yang diperoleh dalam penelitian ini berkisar antara 30°-

40°, sehingga seluruh sampel yang diuji termasuk dalam kategori flowability yang sama, 

yakni produk yang sedikit kohesif. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kumar et al. 

(2010), bahwa alginat tidak menghambat kemampuan mengalir produk yang memiliki 

bentuk granul, karena meskipun ikatan antar partikelnya kuat, natrium alginat 

membentuk struktur jaringan yang berpori.  
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Dari uji kelarutan yang telah dilakukan, dapat dilihat pada Tabel 4 bahwa hasil 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%. Hal ini disebabkan oleh sifat alginat yang hidrofilik dan memiliki 

struktur jaringan yang berpori tetapi saling berikatan menyebabkan senyawa yang 

tersalut dalam alginat mudah larut dalam air dan mempermudah pembebasan senyawa 

tersebut (Lee & Mooney, 2011). Penambahan natrium alginat 2% juga menyebabkan 

peningkatan persentase kelarutan dari penambahan natrium alginat 1%, namun nilainya 

tidak berbeda nyata. Dari Gambar 6(d), peningkatan konsentrasi natrium alginat dari 

konsentrasi 1% ke konsentrasi 2% memperlihatkan bahwa tren persentase kelarutan 

cenderung mendatar. Peningkatan konsentrasi natrium alginat lebih lanjut (diatas 2%) 

menyebabkan penurunan persentase kelarutan secara signifikan. Hal ini sesuai dengan 

Woraharn et al. (2010), yang menyatakan bahwa pada konsentrasi natrium alginat 2%, 

daya kelarutan granul mulai mengalami penurunan. Peningkatan konsentrasi natrium 

alginat lebih lanjut berdampak pada penurunan daya larut karena ketika natrium alginat 

dalam jumlah besar terbasahi oleh air, partikel-partikelnya menjadi lengket antar satu 

dengan lain dan menghasilkan gumpalan yang lambat untuk larut (McHugh, 1987).  

 

4.3. Kadar Asam Glutamat Bumbu Penyedap Rasa Spirulina Granul pada 

berbagai Konsentrasi Natrium Alginat 

Dari pendugaan asam glutamat yang dilakukan, diperoleh hasil pada Tabel 5, bahwa 

bila dibandingkan dengan tanpa penambahan natrium alginat (kontrol), adanya 

penambahan natrium alginat dapat memberikan hasil kadar asam glutamat yang lebih 

tinggi secara signifikan. Hal ini disebabkan karena natrium alginat memiliki sifat 

hidrofilik sehingga dapat berikatan dengan air yang kemudian menyebabkan oksigen 

terlarut dalam sampel berkurang dan oksidasi dapat dicegah. Ketika diaplikasikan 

sebagai bahan penyalut, natrium alginat akan memberikan struktur jaringan yang saling 

berikatan dan seperti gel. Senyawa-senyawa yang mudah rusak, seperti protein dan 

asam amino, dapat menyatu dalam struktur jaringan alginat sehingga dapat 

meminimalkan terjadinya denaturasi dan degradasi senyawa protein selama proses 

pembuatan hingga sebelum protein dibebaskan (Lee & Mooney, 2011).  
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Pada Gambar 9, dapat dilihat bahwa peningkatan konsentrasi natrium alginat juga 

disertai dengan peningkatan kadar asam glutamat dalam bumbu penyedap rasa Spirulina 

granul, meskipun peningkatan konsentrasi dari 1% ke 4% tidak memberikan hasil 

berbeda nyata. Hal ini sesuai dengan pernyataan Woraharn et al. (2010) bahwa natrium 

alginat yang dicampurkan ke dalam senyawa yang ingin disalut dalam bentuk granula 

dapat membentuk ikatan antar partikel yang cukup kuat untuk memerangkap senyawa 

tersebut. Granula yang dihasilkan dari konsentrasi natrium alginat yang tinggi memiliki 

kekuatan granula yang besar dan tidak mudah hancur, sehingga semakin tinggi 

konsentrasi natrium alginat yang digunakan, semakin baik perlindungan yang diberikan 

pada senyawa yang ingin disalut, yang dalam hal ini adalah asam glutamat.  

 

Hasil kadar asam glutamat pada bumbu penyedap rasa Spirulina granul jauh lebih 

rendah dibandingkan dengan kandungan asam glutamat Spirulina dalam Habib et al. 

(2008), yakni 7.30–9.50 g / 100 g Spirulina. Hal ini dapat disebabkan karena seluruh 

sampel dalam penelitian ini menghasilkan kromatogram tidak ideal dengan puncak yang 

membelah (peak splitting) yang dapat dilihat pada Gambar 8. Peak splitting dapat 

terjadi akibat kendala-kendala teknis selama pelaksanaan analisis kadar asam glutamat 

dengan HPLC, seperti adanya komponen pengotor, kolom yang tersumbat atau 

berlubang, efek dari fase gerak yang digunakan, volume sampel yang berlebih, solven 

sampel yang tidak kompatibel dengan fase gerak, dan mesin injeksi yang sudah tua 

(Agilent Technologies, 2016). Suhu kolom selama analisis juga dapat berpengaruh 

terhadap kromatogram yang dihasilkan, yang mana pada suhu 40°C dihasilkan profil 

kromatogram yang lebih baik dibanding suhu 30°C (Rakhmawatie & Rohmani, 2014).  

 

Analisis asam amino pada dasarnya memiliki banyak kendala mengenai sensitivitas dan 

selektivitas deteksi dengan kromatografi, karena sebagian besar asam amino memiliki 

absorbansi UV yang buruk. Masalah deteksi ini dapat diselesaikan dengan prosedur 

derivatisasi yang memungkinkan asam amino diubah ke bentuk yang dapat terdeteksi 

sehingga dapat meningkatkan sensitivitas deteksi asam amino dan mempertajam hasil 

kromatografi (Chorilli et al., 2012). Selain itu, terdapat pula pasangan asam amino yang 

sering ditemukan menghasilkan grafik kromatogram yang berhimpit, seperti aspartat-

glutamat, histidin-glisin, alanin-arginin, valin-metionin, dan phenylalanin-isoleusin. 
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Penggunaan kolom merk Zorbax Eclipse-AAA Column (4.6 x 150 mm, 5 µm) dapat 

meningkatkan resolusi dan retensi dari 5 pasangan asam amino tersebut, terutama pada 

aspartat-glutamat, sehingga dapat membentuk grafik yang terpisah satu dengan yang 

lain (Henderson et al., 2000).  

 

Permasalahan selektivitas deteksi juga dapat diminimalkan dengan melakukan ektraksi 

pada sampel sebelum pengujian asam glutamat menggunakan HPLC. Dalam Dewi et al. 

(2016), metode sonikasi merupakan salah satu metode pemecahan dinding sel Spirulina 

yang dapat diterapkan, namun metode ini terkadang dapat menimbulkan perubahan 

yang tidak diinginkan pada molekul senyawa. Terdapat metode lain yang dapat 

digunakan untuk ekstraksi sampel Spirulina, yakni metode reflux. Prinsip dari metode 

reflux adalah dengan melakukan maserasi biomassa Spirulina kering menggunakan air 

destilasi pada suhu tinggi dalam kurun waktu tertentu (60°C selama 60 menit atau 90°C 

selama 15 menit) yang dilanjutkan dengan proses filtrasi hingga dihasilkan ekstrak yang 

tidak berwarna. Metode reflux dapat memberikan yield asam glutamat yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan metode sonikasi, sehingga dapat diterapkan untuk ekstraksi 

Spirulina.  

 

4.4. Konsentrasi Natrium Alginat yang Optimal sebagai Bahan Penyalut Bumbu 

Penyedap Rasa Spirulina Granul 

Dalam penelitian ini, peningkatan konsentrasi natrium alginat dapat meningkatkan 

higroskopisitas, tetapi higroskopisitas yang rendah masih dapat dipertahankan pada 

konsentrasi natrium alginat 0-2%. Konsentrasi natrium alginat 4% memberikan nilai 

angle of repose paling rendah, namun sampel yang dihasilkan masih dalam kategori 

flowability yang sama dengan sampel lain. Natrium alginat meningkatkan kelarutan, 

tetapi konsentrasi yang melebihi 2% menurunkan hasil kelarutan secara tajam. 

Penambahan natrium alginat memberikan hasil kadar asam glutamat 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. Secara keseluruhan, konsentrasi natrium 

alginat yang optimal adalah pada konsentrasi 1-2%. 
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