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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Bumbu penyedap monosodium glutamate (MSG) merupakan bumbu yang sering dan 

banyak digunakan sejak dulu karena memberikan rasa gurih yang nikmat dalam berbagai 

masakan dan hidangan kini telah banyak mengundang berbagai kontroversi. Hal ini 

membuat para inovator produk, bersaing dalam menciptakan suatu produk bumbu 

penyedap granula non-monosodium glutamate sebagai alternatif pengganti bumbu 

penyedap monosodium glutamate bagi yang memiliki riwayat sensitif terhadap adanya 

keberadaan monosodium glutamate. Reaksi yang terjadi paling buruk terhadap konsumen 

yang sangat sensitif terhadap monosodium glutamate adalah kepala terasa sakit, nyeri 

dada, mual, kemerahan, dan berkeringat (Geha et al., 2000 cit Bera et al., 2017). 

 

Bumbu penyedap granula non-monosodium glutamate menjadi suatu solusi bagi 

keraguan konsumen terutama anak-anak yang lebih sensitif terhadap pengaruh dari 

monosodium glutamate jika dibandingkan dengan orang dewasa (Ardyanto, 2004). 

Monosodium glutamat akan aman dalam penggunaannya pada produk makanan apabila 

dikonsumsi dalam jumlah 0,5-2,5 gram/hari (Loliger, 2000). Inovasi baru dapat 

dikembangkan untuk menciptakan bumbu penyedap granula non-monosodium glutamate 

berasal dari Spirulina yang alami dan kaya nutrisi terutama protein sehingga baik untuk 

kesehatan tubuh (Rahardja, 2013). Dewi et al., (2016), mengatakan bahwa kandungan 

asam glutamat Spirulina sebesar 8,386 gram dari 100 gram berat kering. Oleh karena itu, 

Spirulina berpotensi besar digunakan sebagai sumber rasa umami non-monosodium 

glutamate. Belay (2002), mengatakan bahwa Spirulina juga memiliki manfaat lainnya 

bagi kesehatan yaitu sebagai antioksidan, melawan obesitas, mengurangi kadar 

kolesterol, anti kanker, melawan diabetes serta pengaruh toksik yang berasal dari logam 

berat. Bumbu penyedap granula non-monosodium glutamate dari Spirulina apabila 

dibandingkan dari segi produksinya tidak melalui proses fermentasi sehingga hanya 

dibutuhkan waktu yang singkat dalam produksinya. Kelebihan Spirulina ini yang 

diharapkan dapat menciptakan produk inovasi yang mampu menjadi sumber makanan 

menyehatkan dan dapat dikonsumsi oleh semua kalangan terutama sumber protein bagi 

para kaum vegetarian.  
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Bumbu penyedap masakan yang praktis, bergizi dan lezat menjadi salah satu kebutuhan 

yang penting mengingat aktivitas konsumen yang semakin padat sehingga menuntut 

konsumen beralih menggunakan penyedap rasa makanan (Thomas, 2014). Permasalahan 

yang ada tersebut membawa Spirulina dikembangkan lebih lanjut di dalam industri 

pangan sebagai flavor enhancer alami yang praktis pada berbagai menu masakan. Inovasi 

baru ini awalnya berasal dari penelitian Rahardja (2013) sebagai pelopor bahwa Spirulina 

dapat digunakan sebagai natural flavor enhancer. Penelitian Rahardja (2013), 

menggunakan Spirulina dalam bentuk dry powder yang dicampur dengan garam, gula, 

dan merica sehingga diperoleh konsentrasi Spirulina terbaik sebesar 10% melalui analisa 

sensori. Kelemahan dalam penelitian Rahardja (2013), yaitu tidak dilakukannya proses 

pemecahan dinding sel Spirulina menyebabkan ekstraksi asam glutamat tidak optimal 

dan tidak adanya penambahan senyawa enkapsulan sehingga senyawa yang diinginkan 

seperti asam glutamat mudah mengalami kerusakan. 

 

Angelita (2017), memperbaiki penelitian sebelumnya dengan menggunakan proses 

sonifikasi dalam ekstraksi asam glutamat dan menambahkan senyawa enkapsulan berupa 

maltodekstrin DE-10. Penelitian oleh Angelita (2017) diperoleh maltodekstrin DE-10 

dengan konsentrasi 25% dengan hasil terbaik secara fisikokimia. Kelemahan dalam 

penelitian Angelita (2017) belum dilakukannya analisa sensori dan reformulasi yang 

diciptakan belum dibandingkan dengan bumbu penyedap komersial serta metode 

ekstraksi asam glutamat yang masih belum optimal. Hal ini menyebabkan formulasi yang 

diciptakan belum diketahui tingkat penerimaan oleh konsumen secara pasti. Kandungan 

asam glutamat yang diperoleh tergolong rendah serta masih kurang tajamnya 

pendeteksian dengan menggunakan High Performance Liquid Chromatography sehingga 

memunculkan 2 peak kromatogram yang saling menyatu. 

 

Kandungan asam glutamat dapat ditingkatkan dengan menerapkan penelitian Dewi et al., 

(2016), yaitu menggunakan metode reflux dalam proses ekstraksi asam glutamat karena 

diketahui lebih optimal dibandingkan dengan metode sonifikasi. Asam glutamat yang 

telah diekstrak dilakukan derivatisasi asam amino dengan O-phtalaldehyde untuk 

mempermudah pendeteksian asam glutamat menggunakan High Performance Liquid 

Chromatography sehingga diperoleh peak kromatogram yang lebih selektif (Sumarno et 
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al., 2002). Pengujian asam glutamat dengan High Performance Liquid Chromatography 

dapat dilakukan setelah ditemukan formulasi bumbu penyedap Spirulina non-

monosodium glutamat dengan menganalisa kadar garam dan gula pada bumbu penyedap 

komersial. Rancangan formulasi bumbu penyedap Spirulina didasarkan pada konsentrasi 

bumbu dan garam yang telah dienkapsulasi dengan maltodekstrin dextrose 10. Penelitian 

ini digunakan pengujian sensori oleh panelis terlatih untuk mendapatkan formulasi 

terbaik dan karakteristik bumbu penyedap granula non-monosodium glutamate dianalisa 

secara fisikokimia (solubility, flowability, higroskopisitas, dan analisa kadar glutamat 

dengan High Performance Liquid Chromatography). 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Spirulina 

Spirulina atau dikenal sebagai “marine microalga” mempunyai ciri-ciri seperti filamen 

spiral yang masuk dalam golongan Cyanobacteria yang disebut sebagai Arthospira yang 

memiliki kemampuan dalam melakukan proses fotosintetik (Habib et al., 2008). 

Penduduk Aztec sudah lama menggunakan Spirulina sebagai bahan pangan dan asupan 

kandungan gizi perlengkap tambahan sejak 400 tahun yang lalu (Kulshreshtha et al., 

2008). Lingkungan hidup dari Spirulina berada dalam kondisi alkalis pada daerah 

subtropis dan tropis pada pH berkisar antara pH 8,5-11 (Kebede dan Ahlgren, 1996). 

Spirulina sekarang ini banyak digunakan dalam berbagai aspek namun juga tidak luput 

diaplikasikan dalam bidang pangan sebagai edible microorganisme yang bersifat GRAS 

(Generally Recognize as Safe) yang berarti konsumsi Spirulina dalam jangka panjang 

tidak menunjukkan dampak yang negatif (Moraes et al., 2013). Spirulina terdiri dari 58 

jenis spesies yang paling sering dijumpai adalah jenis Spirulina platensis dan Spirulina 

maxima (Christwardana dan Hadiyanto, 2013). 

 

Kandungan mineral essensial pada Spirulina mempunyai kisaran antara 3-7% yang 

diperoleh dari hasil akumulasi pada lingkungan pertumbuhan dan disekitarnya. Jumlah 

mineral yang paling dominan dalam Spirulina adalah kalsium (Ca), phospor (P), dan 

kalium (K). Selain itu, Spirulina juga mengandung makromineral berupa magnesium 

(Mg) dan natrium (Na) serta trace element berupa Zn, Cu, Co, Fe, dan Mn (Christwardana 

dan Hadiyanto, 2013). Kandungan protein yang tinggi menjadi faktor penting bagi 



4 

 

 

 

kesehatan tubuh dengan kisaran antara 55-70% berat kering Spirulina dengan asam amino 

esensial sekitar 47% dari berat total protein (Phang et al., 2000 cit Christwardana dan 

Hadiyanto, 2013). Spirulina dapat berpotensi sebagai sumber pangan dikarenakan 

mempunyai protein 20 kali lipat dibandingkan kedelai dan 200 kali lipat lebih tinggi dari 

daging sapi dalam skala 0,4646 hektar (Kozlenko dan Henson, 1998 cit Syaichurrozi dan 

Jayanudin, (2016). Spirulina juga mengandung total karbohidrat dan lemak yang rendah 

serta terdiri dari 17-25% dan 4-6% serta kandungan mikronutrien seperti vitamin E, pro-

vitamin A, vitamin larut dalam air, fikosianin, dan klorofil yang membuat Spirulina tepat 

dikategorikan sebagai super food karena memiliki nilai fungsional yang tinggi (Phang et 

al., 2000 cit Christwardana dan Hadiyanto, 2013)  

 

Tabel 1. Komposisi Nilai Biomassa Kering Spirulina platensis 

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 

Mineral 6,230 

 

 

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa dalam 100 gram biomassa kering dari Spirulina 

platensis tersusun dari kandungan air, protein, lemak total, karbohidrat, dan abu. Hasil 

tersebut menunjukkan kandungan protein tertinggi sebesar 57,470g/100g bahan kering 

(USDA, 2015) 
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dan yang paling dominan adalah asam glutamat yaitu sebesar 8,386g/100g bahan kering. 

Terbesar berikutnya adalah kandungan karbohidrat sebesar 23,90g/100g bahan kering dan 

lemak total sebesar 7,720g/100g bahan kering. 

 

Tabel 2. Profil Asam Amino Spirulina platensis Powder 

Asam Amino 

Esensial 

g/100 gr  Asam Amino Non-

Esensial 

g/100 gr 

Histidin 1,000 Alanin 4,590 

Isoleusin 3,500 Arginin 4,310 

Leusin 5,380 Asam Aspartat 5,990 

Metionin 1,170 Sistein 590 

Fenilalanin 2,750 Asam Glutamat 9,130 

Treonin 2,860 Glisin 3,130 

Triptofan 1,090 Prolin 2,380 

Valin 3,940 Serin 2,760 

Lisin 2,960 Tirosin 2,500 

(Belay, 2002) 

 

Berdasarkan Tabel 2, di atas dapat dilihat bahwa Terdapat kandungan asam amino non-

esensial tertinggi berupa asam glutamat yang mana diperoleh hasil sebesar 9,130g/100g 

total berat Spirulina platensis sehingga berpotensi tinggi sebagai sumber flavor enhancer. 

Salah satu alasan pendukung ini yang memicu terciptanya bumbu penyedap granula dari 

Spirulina.  

 

1.2.2. Asam Glutamat (Umami) 

Asam Glutamat merupakan asam amino non-essential yang dapat diekstrak dengan 

menggunakan metode reflux (perendaman dengan air pada suhu tertentu yang dilakukan 

berulang-ulang). Metode reflux suhu 90oC selama 15 menit memberikan hasil ekstrak 

kadar asam glutamat tertinggi sebesar 6,343 mg/100g berat bahan (Dewi et al., 2016). 

Maserasi menggunakan methanol menghasilkan ekstrak asam glutamat yang paling kecil 

sebesar 2,342 mg/100g berat bahan. 

 

Palatabilitas apabila diterjemahkan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

merupakan suatu kemampuan untuk merasa, mengecap, dan mencicipi baik makanan 

maupun sebagainya. Palatabilitas produk pangan yang terpilih, dikonsumsi, dan diserap 

oleh konsumen yang melibatkan indera manusia. Oleh karena itu, kelima indera manusia 

ini memiliki peran utama dalam menentukan nilai palabilitas suatu produk pangan namun 
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yang menjadi penentu kunci dari palabilitas pangan adalah indera perasa (Yamaguchi dan 

Ninomiya, 2000). Indera perasa berfungsi dalam mendeteksi suatu karakteristik sensori 

berupa rasa dalam bahan pangan menggunakan reseptor yang terletak pada taste bud dan 

rasa umami biasanya berfungsi dalam pendeteksian asam amino (Roslan et al., 2009). 

Rasa baru berupa rasa umami yang ditemukan oleh profesor Ikelda, awalnya merupakan 

garam L-glutamat berasal dari ekstrak rumput laut kombu (Ninomiya, 1998). 

Keistimewaan dari rasa umami dikarenakan terdapat senyawa glutamat dan nukleotida 

(inosinate dan guanilate) yang banyak terdapat dalam bahan pangan sebagai salah satu 

penentu dalam palatabilitas atau penerimaan produk pangan. Umami dikategorikan 

sebagai flavor enhancer yang memberikan savory flavor dan meaty yang berbeda dengan 

4 rasa lainnya (Loliger, 2000 cit Okoye et al., 2016). Berdasarkan strukturnya asam 

glutamat tersusun seperti gambar 1 di bawah ini: 

 

Gambar 1. Struktur Asam Glutamat 

 

Pada bahan pangan terkandung asam glutamat yang masuk ke dalam golongan asam 

amino non-essential yang merupakan penyusun dari protein dan dapat ditemukan pada 

sayur-sayuran, poultry, daging dan seafood yang dijadikan sebagai flavor enhancer 

(Ninomiya, 1998). Nilai sensori yang semakin baik dan meningkat apabila terdapat 

kandungan asam amino maupun protein yang terhidrolisa (Jinap dan Hajeb, 2010). Faktor 

yang berperan sebagai penguat rasa adalah ribonukleotida yang dapat menjalankan 

fungsinya secara sinergis apabila bertemu dengan senyawa 1-glutamat (5-guanilat, 5-

inosinat, dan 5-adenilat). Pada senyawa inosinat sering dijumpai terdapat pada produk 

daging dan senyawa guanilat sering terdapat pada sayur-sayuran. Senyawa adenilat secara 

khusus sering terdapat pada produk shelfish dan ikan. Komposisi bahan pangan berupa 

tomat, jamur dan keju yang terkenal dikarenakan terkandung glutamat bebas (Jinap dan 

Hajeb, 2010). Menurut pustaka dari Jinap dan Hajeb (2010) mengatakan bahwa glutamat 

juga digolongkan sebagai bahan GRAS (Generally Recognized As Safe). Hal penting 
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yang perlu diketahui bahwa proses pemanasan yang terlalu tinggi (121oC) dapat 

menurunkan nilai amino acid dikarenakan terjadi reaksi Maillard seperti glutamate acid, 

aspartate acid, lisin, histidin, treonin, sistin dan metionin. Faktor lainnya yang dapat 

mempengaruhi komposisi dari asam amino bebas yaitu pengolahan dan juga hidrolisis 

dari enzimatik (Yeung et al., 2006). 

 

1.2.3. Bumbu Penyedap Granula 

Pada setiap masakan atau produk pangan sudah tidak dapat dilepaskan lagi dari bumbu 

masakan sebagai flavor enhancer dikarenakan dianggap lebih praktis dalam 

penggunaannya. Bumbu tersebut dapat berasal dari bahan-bahan yang telah diekstrak 

berupa daging ayam, sapi maupun dengan penambahan bahan tambahan atau tanpa bahan 

tambahan yang diizinkan. Peningkatan terhadap rasa pada makanan yang ditambahkan 

bumbu penyedap sehingga menambah tingkat penerimaan konsumen merupakan tujuan 

dari diciptakannya bumbu penyedap. Eritha (2006) mengungkapkan bahwa komposisi 

dari bumbu penyedap pada umumnya terdiri dari gula, garam, monosodium glutamate, 

lemak nabati, lada, bawang, senyawa flavoring, kunyit, zat pewarna, penguat flavor, dan 

senyawa anti-gumpal. Inovasi bumbu penyedap dari Spirulina diproduksi berbentuk 

granula dengan tujuan untuk menghindari terjadinya penggumpalan yang lebih cepat, 

menghindari terjadinya oksidasi lemak dan aktivitas enzimatik, menghindari penurunan 

tingkat umur simpan dan menambah sifat sensori (cita rasa dan kerenyahan) (Chung et 

al., 2000). 

 

Bumbu penyedap Spirulina memiliki komponen kunci yang menjadikannya dapat 

digunakan sebagai bumbu penyedap rasa yang dapat meningkatkan cita rasa suatu 

masakan yaitu glutamat. Sekarang ini, sudah mulai banyak muncul berbagai 

permasalahan mengenai dampak negatif ketika mengonsumsi bumbu penyedap yang 

mengandung monosodium glutamat. Komisi Penasihat Food and Drugs Administration 

Advisory Comitte yang telah mengelompokkan monosodium glutamat (MSG) sebagai 

Generally Recognize as Safe (GRAS) yang menunjukkan bahwa monosodium glutamate 

dianggap aman apabila digunakan dalam batas atau takaran yang wajar (Ardyanto, 2004). 
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Garam merupakan komponen yang ada pada bumbu penyedap yang berbentuk kristal 

putih, tidak memiliki bau, dan mudah larut di dalam air yang tersusun hampir sebagian 

besarnya mengandung natrium chlorida yang diperoleh dari air laut, tambang garam dan 

danau asin (Burhanuddin, 2001 cit Purnamawan I, 2016). Setiap orang dalam satu harinya 

berdasarkan kebutuhan gizi akan natrium bagi pria dan wanita yang berusia lebih dari 18 

tahun sebesar 1,5 gram (WKNPG, 2004 cit Damanik Rizal, 2011). Fungsi garam di mana 

bertujuan dalam memberikan ciri khas rasa asin, menguatkan rasa pada makanan dan juga 

sebagai pengawet makanan dengan tingkat kadar tertentu. Garam diperoleh dari proses 

menguapkan air laut maupun lainnya yang dilanjutkan dengan ada atau tidaknya proses 

fortifikasi untuk menambah nilai fungsionalnya dengan tingkat kemurnian NaCl 94,7% 

(SNI 3556, 2010 cit Nur M et al., 2013). 

 

Gula memiliki peran penting dalam meningkatkan rasa dan sebagai pemicu perubahan 

warna dalam produk makanan. Gula putih berbentuk kristal diperoleh dari tebu atau bit 

yang dihasilkan dari proses karbonatasi atau sulfitasi maupun fosfatasi (Menteri 

Pertanian, 2013 cit Hartanto, 2014). Gula merupakan sukrosa yang disusun dari 

komponen glukosa+fruktosa yang dalam masakan bertujuan dalam memperbaiki tekstur 

dari produk (SNI 01-3140-2010 cit Hartanto, 2014). 

 

MSG atau monosodium glutamat digolongkan ke dalam asam amino dari kandungan 

asam glutamat yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kelezatan produk 

makanan atau flavor enhancer (Linderman et al., 2002). Monosodium glutamate menjadi 

alasan saat ini karena dijadikan sebagai peningkat rasa yang ada di dalam makanan yang 

digunakan oleh seluruh dunia. Monosodium glutamat akan baik dalam penggunaannya 

pada produk makanan apabila dikonsumsi dalam jumlah 0,5-2,5 gram/hari (Loliger, 

2000). Karakteristik dari monosodium glutamate adalah berbentuk kristal yang berwarna 

putih, tidak mempunyai bau, serta merupakan campuran di antara manis dan asin. Proses 

fermentasi dari gula, pati, dan molasse akan dihasilkan monosodium glutamate. 

 

Flavor compound merupakan salah satu senyawa yang terbagi menjadi 3 kelompok yaitu 

flavor alami, semi-alami, dan buatan/sintetis. Flavor alami berasal dari bahan-bahan 

alami yang telah diekstrak komponen targetnya untuk dijadikan sebagai flavor. Flavor 
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semi-alami yaitu menggunakan sedikit komponen flavor alami atau memiliki struktur 

flavor yang mirip secara alami dan diproduksi dengan menggunakan proses kimia. Flavor 

buatan dihasilkan dari proses reaksi kimia sehingga digunakan sebagai penyeimbang 

maupun penguat aroma dan rasa dalam masakan (Eritha, 2006). 

 

Lada adalah suatu bahan dari rempah-rempah yang biasa ditambahkan untuk menambah 

kepedasan karena di dalamnya terkandung piperin (pipper ningrum Linn) yang 

dimanfaatkan sebagai antiarthritik dan sistem saraf bagian pusat (Sudjarwo, 2005). Lada 

yang sering digunakan adalah lada putih dalam berbagai masakan dalam bentuk bubuk 

yang halus. Lada putih dengan rasa yang pedas selain menambah kenikmatan dari produk 

makanan juga memiliki bau yang beraroma khas. 

 

1.2.4. Maltodekstrin Dextrose 10 

Bumbu penyedap granula dari Spirulina dapat dipertahankan flavor enhancer dengan 

menggunakan maltodekstrin. Maltodekstrin adalah sakarida yang tersusun dari kombinasi 

antara glukosa dan disakarida serta polisakarida membentuk ikatan secara 1,4-glikosidik 

yang dihasilkan dengan tahapan hidrolisis pati sebagian. Proses hidrolisis sebagian atau 

parsial ini dilakukan dengan menggunakan bantuan dari asam dan enzim sehingga pati 

akan terpecah dan menjadi komponen yang lebih kecil menjadi rantai dekstrose berkisar 

antara 3-19 maltodekstrin. 

 

Nilai DE (dextrose) muncul dalam maltodekstrin diartikan sebagai sisa rantai dextrose 

yang terdapat di dalam rantai utama. Ernawati et al., (2014), mengungkapkan bahwa nilai 

dextrose yang semakin rendah atau kecil akan menunjukkan sifat yang tidak 

higroskopisitas dan dengan tingkat kemanisan yang semakin sedikit sedangkan nilai 

dextrose yang semakin tinggi atau meningkat akan cenderung menunjukkan sifat yang 

higroskopisitas dan memiliki tingkat kemanisan yang lebih manis atau dimanfaatkan 

sebagai “sweetness moderation”. Maltodekstrin DE-10 yang dipilih untuk melindungi 

dan mempertahankan senyawa target dikarenakan memiki tingkat retensi yang paling 

baik dan apabila terjadi peningkatan nilai dextrose dalam setiap peningkatannya akan 

mengalami penurunan tingkat kemampuan dari retensi flavor atau senyawa target yang 

diinginkan (Madane et al., 2006). Faktor penyebab dari tidak digunakannya nilai dextrose 
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yang tinggi dikarenakan dapat berpengaruh terhadap rasa dari produk yang dihasilkan. 

Keunggulan dari penggunaan maltodekstrin di dalam masakan atau produk pangan adalah 

kemampuannya yang dapat terdispersi dengan cepat, mudah dilarutkan dalam air, 

karakter higroskopisitas yang rendah, mengurangi atau menghambat terjadinya 

kristalisasi, tidak memiliki rasa atau flavorless, dan dapat menghasilkan film (Srihari et 

al., 2010).  

 

Penelitian sebelumnya telah dibandingkan antara proses enkapsulasi dengan 

menggunakan maltodekstrin dengan sodium alginate dan untuk maltodekstrin diperoleh 

hasil yang terbaik dalam pengujian fisik (higroskopisitas dan solubility). Maltodekstrin 

juga akan lebih menguntungkan dikarenakan dapat memberikan bobot massa yang lebih 

besar dalam pembuatan bumbu penyedap granula non-monosodium glutamate dari 

Spirulina. Maltodekstrin adalah carrier yang baik sebab dapat memberikan pelindungan 

terhadap senyawa aktif yang akan dilindungi (Akhilesh et al., 2012). Hasil akhirnya 

maltodekstrin dapat dijadikan sebagai sumber pengental maupun elmusifier. 

 

1.2.5. Pengenkapsulasi 

Tahapan enkapsulasi adalah suatu tahapan yang membungkus suatu senyawa target baik 

dalam bentuk padatan ataupun cair bahkan gas dengan tujuan agar dapat melindungi 

senyawa aktif terhadap lingkungan yang ada disekitar (Dubey et al., 2009). Bahan-bahan 

yang dapat menyalut atau membungkus suatu senyawa target biasanya masuk ke dalam 

kategori protein, gum, dan karbohidrat (Gharsallaoui et al., 2007). Mikroenkapsulasi juga 

dikenal memiliki fungsi dalam memberikan perlindungan, penyimpanan produk, 

pemisahan, dan juga dalam hal kemudahan dalam pengaplikasian produk yang lebih 

lanjut. Metode mikroenkapsulasi ini sering digunakan dalam proses spray drying yang 

bertujuan dalam memberikan perlindungan pada komponen dalam produk berupa lemak, 

flavor, oleorresins dan senyawa lainnya yang diinginkan untuk dilindungi (Gharsallaoui 

et al., 2007). 

 

1.2.6. Granulasi Bumbu Penyedap Dari Spirulina 

Bahan serbuk yang dilakukan proses aglomerasi akan berubah menjadi granula sehingga 

mempunyai kisaran 0,85 mm hingga mencapai 4,75 mm. Bahan yang berbentuk granula 
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akan memiliki ukuran yang tidak beraturan namun mempunyai kemampuan flowability 

yang lebih baik jika dibandingkan dengan bahan yang berbentuk serbuk. Hal ini 

dikarenakan luas permukaan serbuk lebih tinggi dan dapat meningkatkan kohesitas 

produk (Inamdar et al., 2012). Penelitian ini membentuk granula bumbu penyedap dengan 

menggunakan proses pengayakan dengan 9 mesh dan 32 mesh secara bertingkat. 

Pengayakan 9 mesh akan diperoleh ukuran bumbu sebesar ±2 mm dan pengayakan 32 

mesh akan diperoleh ukuran sebesar 0,5 mm (Kuo dan Archarya, 2012). Oleh karena itu, 

ukuran granula bumbu penyedap dalam penelitian ini berkisar antara 0,5 - 2 mm.  

 

Pengujian flowability, higroskopisitas dan solubility untuk mengetahui kualitas bumbu 

penyedap. Analisa flowability merupakan kemampuan suatu bahan dapat mengalir 

berdasarkan sifat permukaan granula. Perhitungan terhadap nilai flowability melalui sudut 

maksimum di antara permukaan granulaa bahan terhadap bidang horizontal. Nilai particle 

size yang semakin kecil maka gaya kohesi granula akan semakin besar sehingga sulit 

untuk mengalir dikarenakan granula membentuk gumpalan (Inamdar et al., 2012). 

Derajat flowability hingga mencapai 35o menandakan golongan bahan bebas untuk 

mengalir, derajat flowability 35-45o menandakan golongan bahan dengan sifat cukup 

kohesif, derajat flowability 45-55o menandakan golongan bahan bersifat kohesif, derajat 

flowability >55o menandakan bahan bersifat sangat kohesif. Pernyataan ini didapatkan 

dari penelitian mengenai serbuk gula kelapa bahwa dengan adanya penambahan 

maltodekstrin dengan konsentrasi tertentu dapat memperbesar nilai flowability produk 

(A-Sun et al., 2016). 

 

Higroskopisitas diartikan sebagai suatu kemampuan bahan pangan bentuk serbuk dalam 

menyerap uap air di lingkungan yang memiliki relative humidity yang tinggi. Nilai 

Higroskopisitas pada bahan pangan bentuk serbuk akan menurun apabila terjadinya 

penambahan jumlah maltodekstrin. Higroskopisitas yang tinggi dikarenakan adanya 

kandungan air yang dapat menyebabkan perubahan umur simpan produk maupun 

kestabilannya (Jaya dan Das, 2004). Hal-hal yang mempengaruhi perbedaan kemampuan 

Higroskopisitas pada bahan kering yaitu bentuk dari serbuk, ukuran partikel, dan luas 

permukaan yang menyebabkan peningkatan penyerapan uap air di lingkungan sekitar. 

Penelitian mengenai gula aren grugru berbentuk serbuk dikatakan bahwa dengan adanya 
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penambahan maltodekstrin menyebabkan penurunan nilai higroskopisitas pada produk 

(Costa et al., 2003 cit. Oliveira et al., 2012). 

 

Higroskopisitasnya suatu bahan dapat digolongkan ke dengan melihat hasil pengukuran 

persentase nilai higroskopisitas pada relative humidity konsentrasi 75%. Tingkat 

higroskopisitas di bawah 10% menandakan bahan bersifat tidak higroskopisitas, tingkat 

persentase berkisar antara 10-15% menandakan bahan bersifat slightly hygroscopic, 

tingkat persentase berkisar antara 15-20% menandakan bahan yang bersifat hygroscopic, 

tingkat persentase berkisar antara 20-25% menandakan bahan bersifat very hygroscopic, 

tingkat persentase di atas 25% menandakan bahan bersifat extremely hygroscopic 

(Schuck et al,. 2012). 

 

Solubility dapat digolongkan sebagai suatu indikator pengukuran kualitas bumbu 

penyedap bentuk granulaa. Kualitas bumbu penyedap dianggap baik apabila dapat larut 

dalam air dengan waktu yang cepat terutama produk bubuk instant. Produk bubuk instant 

secara umum bertujuan untuk rehidrasi. Produk berbasis bubuk yang ideal disimpulkan 

bahwa mudah mengalami kelarutan yang baik, dapat tenggelam pada saat dilakukan 

rehidrasi dibandingkan mengapung, dan tidak terbentuknya gumpalan saat hendak 

dilarutkan (Grabowski et al., 2006). Pernyataan ini didasarkan pada penelitian mengenai 

bubuk dari jus nanas dan bubuk ubi jalar yaitu dengan adanya penambahan maltodekstrin 

menyebabkan terjadinya peningkatan kelarutan suatu produk (Jittanit et al., 2010). 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan penelitian yang berjudul Formulasi Analisa Sensori dan Fisik Bumbu Penyedap 

Granula Berbasis Spirulina adalah sebagai berikut: 

a) Mendapatkan formulasi terbaik bumbu penyedap granula berbasis Spirulina 

dengan metode reflux berdasarkan pada analisa sensori. 

b) Mengetahui karakteristik fisikokimia (Higroskopisitas, solubility, flowability, 

dan kandungan asam glutamat) pada masing-masing formulasi bumbu 

penyedap granula berbasis Spirulina. 

 

 


