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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Monosodium glutamate (MSG) merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang 

sudah digunakan oleh masyarakat luas sebagai penyedap rasa makanan karena 

memberikan rasa umami. Asam glutamat merupakan komponen penting yang 

menentukan flavor dari suatu makanan. Asam glutamat secara alami ditemukan pada 

bahan pangan yang mengandung protein, seperti keju, daging, ikan, dan sayuran (Singh, 

2005).  

 

Bahan pangan lain dengan kandungan asam glutamat alami yang tinggi adalah 

Spirulina. Spirulina memberikan rasa umami yang identik dengan MSG, sehingga 

berpotensi untuk dikembangkan menjadi bumbu masak penyedap rasa non-monosodium 

glutamate. Kandungan asam amino tertinggi dalam Spirulina adalah asam glutamat, 

yaitu sebesar 8,386 g/ 100 g berat kering (USDA, 2015). Manfaat lain Spirulina bagi 

tubuh selain kandungan asam glutamatnya yang tinggi, di antaranya memberikan efek 

sebagai antioksidan, anti kanker, anti viral, menurunkan kadar kolesterol, melawan 

diabetes, melawan obesitas, melawan efek toksik dari logam berat (Belay, 2002).  

 

Bumbu penyedap granul non-monosodium glutamate berbahan dasar Spirulina memiliki 

potensi yang besar untuk dikembangkan karena proses produksinya yang tidak 

membutuhkan proses fermentasi sehingga dapat diproduksi dalam waktu yang singkat. 

Pembuatan bumbu penyedap granul non-monosodium glutamate menggunakan metode 

foam mat drying. Metode pengeringan ini dipilih karena mudah diterapkan dan murah. 

Produk dengan bentuk granula dapat meningkatkan mutu dari produk, di antaranya 

meningkatkan flowability, dispersibility, dan keseragaman dari keseluruhan bahan.  

 

Penelitian mengenai pemanfaatan Spirulina sebagai bumbu penyedap memang belum 

banyak dikembangkan. Pada penelitian ini, maltodekstrin DE 10 diaplikasikan sebagai 

bahan enkapsulan bumbu penyedap granul non-monosodium glutamate. Variasi 

perlakuan yang digunakan adalah variasi konsentrasi maltodekstrin DE 10. Hal ini 

bertujuan untuk mencegah terjadinya penurunan mutu produk selama penyimpanan 
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maupun handling. Selain harga yang terjangkau, maltodekstrin DE 10 juga memiliki 

rasa yang hambar sehingga tidak merubah rasa produk, memiliki viskositas yang rendah 

pada rasio solid yang tinggi, tersedia dalam rata-rata berat molekul yang berbeda, 

mampu memperbesar volume produk, dan memiliki flavor retention terbaik (Madene et 

al., 2006).  

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Spirulina 

Spirulina (cyanobacteria) telah banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan yang 

memiliki nutrisi yang tinggi. Spirulina memiliki komposisi protein yang seimbang, 

mengandung beberapa asam lemak esensial, beberapa mineral, hingga vitamin B12. 

Spirulina memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, mencapai 50% hingga 70% 

dari berat kering, jauh melampaui protein kacang kedelai yang hanya berkisar 35%. 

Komposisi protein Spirulina cukup lengkap dengan kehadiran asam amino non esensial 

maupun esensial (Falquet, 2006). Komposisi gizi Spirulina dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Komposisi Gizi Biomassa Kering Spirulina 

Komposisi Gizi Kandungan per 100 gram berat kering (g) 

Air 4,680 

Protein  57,470 

Triptofan 0,929 

Threonin 2,970 

Isoleusin 3,209 

Leusin 4,947 

Lisin 3,025 

Metionin 1,149 

Sistin 0,662 

Fenilalanin 2,777 

Tirosin 2,584 

Valin 3,512 

Arginin 4,147 

Histidin 1,085 

Alanin 4,515 

Asam Aspartat  5,793 

Asam Glutamat 8,386 

Glisin 3,099 

Prolin 2,382 

Serin 2,998 

Lemak total 7,720 

Karbohidrat 23,90 

Abu 6,230 

(USDA, 2015) 
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1.2.2. Asam Glutamat 

Asam glutamat (C5H9NO4) merupakan asam amino yang paling banyak ditemui di 

alam. Asam glutamat secara alami diproduksi dalam tubuh manusia dan berikatan 

dengan asam amino lainnya membentuk struktur protein. Asam glutamat tidak 

memberikan rasa apabila berikatan dengan molekul protein. Proses hidrolisis protein 

selama fermentasi, aging, ripening, dan pemanasan akan membebasan asam glutamat. 

Asam glutamat merupakan komponen penting dalam menentukan flavor makanan 

sehingga dikembangkan menjadi bumbu penyedap makanan. Food and Drug 

Administration (FDA) mengkategorikan glutamat sebagai bahan Generally Recognized 

As Safe (GRAS) (Jinap & Hajeb, 2010). Struktur kimia asam glutamat dapat dilihat 

pada Gambar 1. 

 

Gambar  1. Struktur Kimia Asam Glutamat 

 

Proses pemanasan berlebihan (121
o
C) menyebabkan penurunan kandungan asam amino 

karena terjadinya reaksi Maillard. Pengurangan jumlah asam amino seperti asam 

aspartat, asam glutamat, treonin, sistin, metionin, histidin, dan lisin setelah pemanasan 

dapat dijelaskan karena adanya interaksi dalam segmen protein sehingga komposisinya 

berubah. Reaksi Maillard yang berlebihan dapat menyebabkan perubahan komponen 

nutrisi yang tidak diinginkan. Komposisi dan kemampuan dari asam amino bebas juga 

dapat berubah selama pengolahan dan hidrolisis enzimatik (Yeung et al., 2006). 

 

1.2.3. Kualitas Bumbu Penyedap Granul 

Granul merupakan aglomerasi dari bahan serbuk. Granul memiliki ukuran antara 0.85 

mm hingga 4.75 mm. Bentuk granul pada umumnya tidak beraturan. Granul memiliki 

kemampuan mengalir yang lebih baik dibandingkan serbuk (Stowell, 2005). Pada 

penelitian ini, granul dibuat menggunakan pengayakan bertingkat 9 mesh dan 32 mesh. 

Ayakan 9 mesh menghasilkan produk dengan ukuran 2 mm, sedangkan ayakan 32 mesh 
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menghasilkan produk dengan ukuran 0.5 mm (Kuo & Acharya, 2012). Granul yang 

dihasilkan pada penelitian ini berukuran 0.5-2 mm. 

 

Kualitas bumbu penyedap granul dapat ditentukan dari flowability, higroskopisitas, dan 

kelarutan granul. Flowability digunakan untuk menilai mudah tidaknya granul mengalir 

dam sifat permukaan granul. Flowability dapat dihitung melalui sudut maksimum yang 

mungkin antara permukaan granula bahan dengan bidang horizontal. Besar kecilnya 

sudut yang terbentuk ditentukan oleh bentuk, ukuran, dan kelembaban granula. Semakin 

kecil ukuran partikel, daya kohesi granul akan semakin besar sehingga lebih sulit untuk 

mengalir karena granul akan membentuk gumpalan (Inamdar et al., 2012). Granul 

dengan sudut flowability hingga 35
o
 merupakan bahan yang mengalir bebas, 35-45

o
 

merupakan bahan yang cukup kohesif, 45-55
o
 merupakan bahan yang kohesif, >55

o
 

merupakan bahan yang sangat kohesif. Hal ini dapat dilihat pada penelitian tentang 

serbuk gula kelapa, bahwa penambahan konsentrasi maltodekstrin mampu 

meningkatkan kemampuan mengalir (flowability) produk (A-Sun et al., 2016). 

 

Higroskopisitas adalah kemampuan bahan pangan yang berbentuk serbuk untuk 

menyerap uap air dari lingkungan yang memiliki kelembaban relatif yang tinggi. 

Higroskopisitas akan menurun seiring dengan meningkatnya jumlah maltodekstrin yang 

ditambahkan. Nilai higroskopisitas yang tinggi terkait dengan kandungan air dalam 

bahan yang dapat mempengaruhi kestabilan dan umur simpan produk (Jaya & Das, 

2004). Perbedaan nilai higroskopisitas dari serbuk makanan ditentukan oleh granulasi 

serbuk, semakin halus partikel, maka luas permukaan aktifnya akan meningkat sehingga 

semakin mudah menyerap uap air dari lingkungan. Hal ini dapat dilihat pada penelitian 

serbuk gula aren grugru, bahwa penambahan maltodekstrin mampu menurunkan 

persentase higroskopisitas produk (Costa et al., 2003 cit. Oliveira et al., 2012). 
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Higroskopisitas produk serbuk dapat dikategorikan berdasarkan pengukuran persentase 

higroskopisitas pada RH (realative humidity) 75%. Serbuk dengan persentase 

higroskopisitas kurang dari 10% merupakan serbuk yang tidak higroskopis, persentase 

10-15% merupakan serbuk yang slighlty hygroscopic, persentase 15-20% merupakan 

serbuk yang hygroscopic, persentase 20-25% merupakan serbuk yang sangat 

higroskopis, persentase di atas 25% merupakan serbuk yang extremely hygroscopic 

(Schuck et al., 2012). 

 

Kelarutan merupakan salah satu indikator kualitas dari bumbu penyedap granul. Bumbu 

penyedap granul memiliki kualitas yang baik apabila cepat larut dalam air melalui 

proses pengadukan. Produk instant harus memiliki kemampuan larut dalam air. 

Kebanyakan produk dalam bentuk instant memang ditujukan untuk rehidrasi. Oleh 

karena itu, serbuk yang ideal adalah serbuk yang cepat basah secara menyeluruh, pada 

saat proses rehidrasi produk lebih baik tenggelam daripada mengapung, dan larut tanpa 

adanya gumpalan (Grabowski et al., 2006). Hal ini didukung oleh penelitian serbuk jus 

nanas dan serbuk ubi jalar, bahwa penambahan maltodekstrin mampu meningkatkan 

kelarutan produk (Jittanit et al., 2010). 

 

1.2.4. Maltodekstrin 

Maltodekstrin merupakan produk modifikasi pati yang mengalami pengurangan panjang 

rantai. Maltodekstrin terbentuk pada saat pati mengalami pemutusan rantai secara 

enzimatik. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya peningkatan nilai dextrose 

equivalence (DE). Maltodekstrin memiliki DE kurang dari 20 yang mengindikasikan 

panjang rantai karbohidrat dengan 2-3% glukosa dan 5-7% maltosa, dan tersedia dalam 

serbuk putih yang memiliki rasa manis hingga hambar (Parikh et al., 2014). 

Maltodekstrin dengan DE rendah memiliki karakteristik yang spesifik, yaitu 

kemampuan membentuk gel yang lemah (Imeson, 2010). Maltodekstrin dengan nilai 

DE 10 memiliki flavor retention terbaik (Madene et al., 2006). Struktur kimia 

maltodekstrin dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Penggunaan maltodekstrin sebagai bahan tambahan pangan sudah dikenal sejak 25 

tahun terakhir. Maltodekstrin berfungsi sebagai agen penyalut yang baik. Selain harga 

yang terjangkau, maltodekstrin juga memiliki rasa yang hambar sehingga tidak merubah 

rasa produk, memiliki viskositas yang rendah pada rasio solid yang tinggi, serta tersedia 

dalam rata-rata berat molekul yang berbeda. Konsentrasi maltodekstrin sebagai agen 

penyalut flavor yang baik sekitar 0-40% w/v (Parikh et al., 2014). Maltodekstrin juga 

memiliki fungsi untuk mencegah terjadinya caking, menambahkan tekstur, membentuk 

film, mengikat lemak dan flavor, berperan sebagai oxygen barriers, meningkatkan kelarutan 

dan keseragaman (Chronakis, 1998). 

 

 

Gambar  2. Struktur Kimia Maltodekstrin (Carareto et al., 2010) 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi maltodekstrin DE 10 

terhadap parameter asam glutamat, higroskopisitas, flowability, dan kelarutan sebagai 

agen penyalut bumbu penyedap granul non-monosodium glutamate. 

 

 

 

 

 

 

 

 


