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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Karakteristik Secara Visual Bumbu Penyedap Granula Dari Spirulina  

Berdasarkan analisa secara visual atau penampakan didapatkan hasil bahwa bumbu 

penyedap granula dari Spirulina memiliki warna yang sedikit hijau keputihan dan 

memudar seperti warna lada putih. Hal ini dikarenakan zat warna alami yang dikandung 

Spirulina dalam penelitian ini dikehendaki menjadi colorless yang bertujuan untuk 

meningkatkan penerimaan konsumen terhadap bumbu penyedap granula yang berasal 

dari Spirulina (Dewi et al., 2016). Spirulina  terdiri atas pigmen hijau (klorofil), karoten 

(oranye), kuning (xantofil) dan biru (fikosianin) (Prasanna et al., 2010 cit Sedjati et al., 

2012). Inovasi bumbu penyedap granula dari Spirulina bertujuan 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). 

 

4.2. Hasil Sensori Bumbu Penyedap Granula Dari Spirulina 

Hasil penelitian yang didapatkan pada Tabel 5, dalam pengujian rasa umami pada produk 

bumbu penyedap granula dari Spirulina menurut panelis terlatih mempunyai kisaran 

antara 2,00 – 2,60 (kurang suka hingga mendekati suka) pada tingkat kepercayaan 95% 

tanpa adanya perbedaan yang nyata di antara tiga formulasi. Formulasi mirip royco 

diperoleh nilai paling kecil yaitu 2 yang mengindikasikan bahwa kurang disukai oleh 

panelis terlatih. Formulasi mirip maggi dan mirip masako berturut-turut adalah 2,50 dan 

2,60 yang mengindikasikan bahwa rasa umami berada di antara kurang disukai hingga 

mendekati suka oleh panelis terlatih.  

 

Faktor penyebab terjadinya perbedaan rasa umami pada bumbu penyedap adalah 

komposisi bahan baku yang digunakan berupa gula dan garam serta lada. Rosiani et al., 

(2015), mengatakan bahwa komposisi bahan baku dapat mempengaruhi rasa dari produk 

yang diciptakan. Penggunaan merica bubuk pada formulasi mirip royco digunakan 

sebanyak 5,172g/100g total bahan, formulasi mirip maggi digunakan sebanyak 

4,703g/100g total bahan, dan formulasi mirip masako digunakan sebanyak 4,310g/100g 

total bahan. Hal ini yang dapat disimpulkan bahwa semakin banyak penggunaan merica 
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dalam bumbu penyedap Spirulina dapat mengurangi rasa umami yang terkandung di 

dalamnya. Hussain et al., (2011) bahwa lada memiliki kandungan piperine yang 

memberikan rasa pedas pada bumbu penyedap. Penelitian yang berasal dari Liu Hong et 

al., (2013) mengatakan bahwa komponen yang memberikan rasa pedas pada lada putih 

adalah 3-carene, caryophyllene, β-pinene. Pernyataan tersebut yang membuat rasa umami 

yang ada dalam tiga formulasi ditutupi oleh rasa pedas yang ada pada lada yang 

digunakan.  

 

Hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa semakin banyak penambahan garam dalam 

bumbu penyedap Spirulina maka akan mengurangi banyaknya asam glutamat yang 

digunakan atau jumlah penggunaan asam glutamat akan semakin sedikit. Hal ini 

diperjelas dengan penelitian dari Yamaguchi (2000) tentang monosodium glutamate yang 

mengatakan bahwa penambahan garam di dalam monosodium glutamate dapat 

meningkatkan nilai kesukaan. Bellisle (1999) cit Heryanto (2017) mengungkapkan bahwa 

bahan pangan yang mengandung asam amino bebas maupun hidrolisat potein dapat 

meningkatkan kualitas sensori produk. Faktor penyebab panelis terlatih memilih 

formulasi mirip masako dikarenakan rasa umami yang terkandung dalam bumbu 

penyedap memiliki komposisi yang lebih seimbang terutama rasa pedas dari lada, asin 

dari garam dan manis dari gula.  

 

Skala berupa angka digunakan sebagai simbol tingkat kesukaan yang bertujuan untuk 

mengindikasikan intensitas dari atribut yang dianalisa (Lawless, 2010 cit Adawiyah dan 

Setiawan, 2017). Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rasa umami pada bumbu 

penyedap granula dari Spirulina dapat ditutupi oleh rasa pedas yang berasal dari lada 

sehingga panelis terlatih lebih memilih formulasi mirip masako yang lebih seimbang 

antara kandungan lada, garam, dan gula. Pengujian asam glutamat pada analisa kimia 

diperoleh nilai glutamat yang lebih tinggi pada formulasi mirip royco dibandingkan 

dengan formulasi mirip maggi dan formulasi mirip masako. Hal ini dikarenakan adanya 

pengaruh dari pedasnya lada/merica bubuk yang menyebabkan rasa umami pada bumbu 

penyedap menjadi tertutup. Oleh karena itu, rasa umami digantikan dengan rasa pedas 

yang berlebih dari lada sehingga sulit untuk membedakan intensitas rasa umami. 
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Pengujian terhadap atribut aroma pada tiga formulasi diperoleh tingkat kesukaan panelis 

terlatih berkisar antara 2,50 – 2,70 yang mengindikasikan bahwa aroma berada di dalam 

kisaran kurang suka hingga mendekati suka. Berdasarkan uji Friedman pada tiga 

formulasi tidak diperoleh perbedaan yang nyata dengan tingkat kepercayaan 95%. 

Pengujian panelis terlatih pada formulasi mirip royco dan mirip maggi didapatkan nilai 

yang sama yaitu 2,50 (kurang suka hingga mendekati suka) sedangkan formulasi mirip 

masako bernilai 2,70 (mendekati suka).  

 

Komponen aromatik yang ada dalam bumbu penyedap granula dari Spirulina diduga 

keberadaannya ada yang lebih dominan dan jumlahnya lebih banyak. Milovanovic et al., 

(2015) mengatakan bahwa komponen volatil pada Spirulina tertinggi adalah pentadecane 

dan heptadecane. Penelitian yang dilakukan oleh Liu Hong et al., (2013) yang 

mengatakan bahwa essential oil yang terdapat pada merica putih bubuk ditemukan 

sebanyak 1,85 – 2,92 mg/g berat bahan dan komponen volatil tertinggi adalah 

caryophylene. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa panelis terlatih lebih menyukai 

aroma bumbu penyedap yang lebih seimbang. Jurnal penelitian yang berasal dari 

Risfaheri (2012) mengatakan bahwa diversifikasi lada telah digunakan dalam 

perdagangan dunia seperti parfum lada dan produk-produk yang memanfaatkan merica 

atau lada sebagai flavor. Menurut SNI (01-3717-1995) bahwa Piper nigrum L atau 

disebut lada putih yang telah dihaluskan dapat meningkatkan aroma dan cita rasa yang 

semakin kuat pada makanan. 

 

Berdasarkan pengujian terhadap warna bumbu penyedap di mana diperoleh tingkat 

kesukaan panelis terlatih terhadap tiga formulasi berkisar antara 2,80-3,10 yang 

mengindikasikan bahwa penilaian warna lebih mendekati suka hingga suka. Komposisi 

yang berpengaruh penting terhadap warna dalam bumbu penyedap Spirulina adalah 

kandungan Spirulina di dalam formulasi. Penelitian ini diperoleh penampakan warna 

hijau yang memudar secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang berasal 

dari Dewi et al., (2015) yang mengatakan bahwa ekstraksi menggunakan metode reflux 

pada suhu 90oC selama 15 menit terbukti dapat memberikan warna yang memudar atau 

colorless dengan kandungan asam glutamat yang lebih optimal dibandingkan dengan 

metode sonifikasi. Formulasi mirip royco memberikan warna yang sedikit lebih keruh 
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ketika ditambahkan dengan air hangat dikarenakan kandungan merica bubuk yang lebih 

tinggi. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa panelis terlatih lebih menyukai warna 

bumbu penyedap granula dari Spirulina yang colorless dan tidak keruh. 

 

Faktor lainnya yang mempengaruhi warna atau penampakan larutan bumbu penyedap 

Spirulina adalah tingkat kekeruhannya. Liu Hong et al., (2013) mengatakan bahwa 

merica bubuk putih memiliki kandungan essensial oil sebesar 1,85-2,92 gram dan pati 

sebesar 48,20-51,17%. Pengujian terhadap warna dapat disimpulkan bahwa panelis 

terlatih lebih menyukai warna yang lebih cerah atau tidak keruh sehingga tidak terdapat 

banyak endapan  

 

Berdasarkan pengujian terhadap parameter keseluruhan pada bumbu penyedap Spirulina 

oleh panelis terlatih diperoleh kisaran tingkat kesukaan di antara 2,60-3,10 yang 

mengindikasikan bahwa secara keseluruhan panelis terlatih lebih mendekati suka hingga 

suka. Pengujian yang dilakukan oleh panelis terlatih lebih memilih formulasi mirip 

masako yang didasarkan pada tingkat yang lebih disukai atau lebih sesuai dengan selera 

dari panelis terlatih. Yenket, (2011) dalam Apandi et al., (2016), mengatakan bahwa 

pemetaan tingkat kesukaan oleh konsumen terhadap suatu produk memerlukan data 

deskriptif dan data tingkat kesukaan konsumen.  

 

Hasil pengujian oleh panelis terlatih, mendeskripsikan bahwa pada formulasi mirip royco 

seharusnya memiliki rasa yang sedikit pedas dan kuat baik rasa dan aromanya sehingga 

dapat dikatakan sebagai bumbu penyedap granula dari Spirulina yang baik. Oleh karena 

itu, dapat disimpulkan bahwa panelis terlatih lebih memilih formulasi mirip masako 

karena dikatakan lebih seimbang dengan rasa umami lebih terasa, sedikit pedas, warna 

yang lebih cerah, dan aroma yang cukup kuat.  

 

4.3. Hasil Pengujian Fisik Bumbu Penyedap Granula Dari Spirulina  

Pengujian terhadap tiga formulasi bumbu penyedap granula dari Spirulina diperoleh nilai 

kadar air yang berkisar antara 3,10 – 3,36% berat basah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

pada formulasi mirip royco diperoleh nilai kadar air tertinggi dan terendah berada pada 

formulasi mirip masako. Hasil uji perbedaan Duncan Test adanya perbedaan nyata antara 
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formulasi mirip royco dan formulasi mirip masako namun tidak berbeda nyata antara 

formulasi mirip royco dan formulasi mirip maggi serta formulasi mirip maggi dan 

formulasi mirip masako dalam tingkat kepercayaan 95%. Perbandingan komposisi yang 

terdapat pada formulasi mirip royco yaitu bumbu Spirulina sebesar 60 gram dengan 

garam sebesar 40 gram. Formulasi mirip maggi memiliki perbandingan komposisi yaitu 

bumbu Spirulina sebesar 54,6 gram sedangkan garam sebesar 45,4 gram. Formulasi mirip 

masako memiliki perbandingan komposisi bumbu Spirulina sebesar 50 gram dan garam 

sebesar 50 gram. 

 

Berdasarkan komposisi maltodekstrinnya dalam 100 gram total bahan maka formulasi 

mirip royco menggunakan maltodekstrin DE-10 sebanyak 31,79 gram, formulasi mirip 

maggi menggunakan sebanyak 30,73 gram, dan formulasi mirip masako menggunakan 

sebanyak 29,83 gram. Semakin banyak penggunaan maltodekstrin akan mempengaruhi 

semakin tinggi kadar air yang ada pada produk bumbu penyedap granula dari Spirulina. 

Sarabandi et al., (2014) mengungkapkan bahwa penambahan maltodekstrin yang semakin 

banyak akan menambah waktu pengeringan yang lebih lama dikarenakan saat 

pengeringan molekul air sulit untuk berdifusi dengan molekul maltodekstrin. Hal ini 

menyebabkan kadar air pada formulasi mirip royco lebih besar dibandingkan dengan 

formulasi mirip maggi dan formulasi mirip masako. Pernyataan ini didukung juga oleh 

Sumanti et al., (2016) yang mengungkapkan bahwa maltodekstrin memiliki banyak gugus 

hidroksil yang bersifat hidrofilik sehingga dapat mengikat air bebas yang ada di luar 

granula maltodekstrin sehingga menjadi tidak bebas. Menurut Hui (1993) dalam jurnal 

Sumanti  et al., (2016) bahwa gugus hidroksil maltodekstrin yang berikatan dengan 

molekul air bebas ini akan menjadi sulit dalam proses penguapan air dikarenakan 

maltodekstrin merupakan molekul yang sangat baik dalam kemampuan pengikatannya. 

Maltodekstrin yang mempunyai kemampuan mengikat air bebas yang baik tidak akan 

mempengaruhi tingkat kemampuan rehidrasinya dikarenakan memiliki sifat yang larut 

dalam air (Goula dan Adamopoulos, 2010). Menurut SNI 01-3709-1995, standar mutu 

bumbu penyedap atau bumbu rempah-rempah kriteria kadar air maksimal adalah 12% 

berat basah. Kadar air bumbu penyedap granula dari Spirulina dianggap telah memenuhi 

syarat dari standar mutu bumbu penyedap. 
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Berdasarkan data penelitian yang diperoleh pada tingkat higroskopisitas didapatkan 

kisaran 23,29% – 23,88%. Formulasi mirip royco memiliki nilai higroskopisitas yang 

tidak berbeda nyata dengan formulasi mirip maggi sedangkan formulasi mirip maggi dan 

mirip masako juga tidak memiliki perbedaan yang nyata namun formulasi mirip royco 

dan mirip masako memiliki perbedaan nyata pada tingkat kepercayaan 95%. Hal ini dapat 

diindikasikan bahwa 3 formulasi bumbu penyedap granula dari Spirulina masuk ke dalam 

kategori very hygroscopic. Pernyataan tersebut sesuai dengan pustaka dari Schuck et al., 

(2012) yang mengungkapkan bahwa tingkat higroskopisitas dengan kisaran 20-25% 

bersifat very hygroscopic. Faktor lainnya yang mempengaruhi sifat higroskopisitas sesuai 

dengan pernyataan dari Darniadi et al., (2008) yaitu dipengaruhi berdasarkan kadar air 

produk, bahan-bahan yang terkandung di dalam produk, dan luas permukaan produk.  

 

Perbandingan komposisi gula yang digunakan dalam formulasi mirip royco sebesar 

0,206g/g berat bahan, formulasi mirip maggi sebesar 0,188g/g berat bahan, dan formulasi 

mirip masako sebesar 0,172g/g berat bahan. Berdasarkan komposisi tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa semakin banyak penambahan gula pada bumbu penyedap granula 

dari Spirulina akan meningkatkan tingkat higroskopisitas produk. Hal ini didukung oleh 

pustaka dari Prasetiyo et al., (2016) mengungkapkan bahwa pada kondisi penyimpanan 

yang terbuka atau dengan relative humidity yang tinggi dapat meningkatkan gula 

pereduksi dalam sukrosa karena terkontaminasi oleh mikroba penghasil enzim invertase. 

Pernyataan ini juga diperkuat dengan teori dari Kuncara (2010) cit Erwinda dan Susanto 

(2014) yang mengatakan bahwa jika sukrosa terhidrolisis akan berubah menjadi gula 

sederhana yaitu glukosa dan fruktosa. Gula reduksi yang memiliki gugus OH atau 

hidroksil yang bebas dan bersifat reaktif akan terbentuk dari hasil hidrolisis sukrosa 

menimbulkan peningkatan sifat higroskopisitas dan penggumpalan produk. A-Sun et al., 

(2016) menambahkan bahwa jumlah kandungan gula yang ditambahkan dalam bumbu 

penyedap granula dari Spirulina dapat memicu terjadinya penyerapan air di dalam produk 

maupun di lingkungan secara cepat sehingga akan berdampak buruk pada tingkat 

higroskopisitas.  

 

Caking atau penggumpalan pada saat penyimpanan produk dapat terjadi dikarenakan 

adanya perbedaan tingkat kelembaban antara produk dengan lingkungannya sehingga 
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mengurangi umur simpan produk (Castro et al., (2005) cit  Mustafidah dan Widjanarko 

(2015). Jumlah penggunaan lada atau merica bubuk pada bumbu penyedap Spirulina 

berbeda-beda setiap formulasi. Formulasi mirip royco digunakan merica bubuk sebanyak 

5,172 gram/100 gram berat kering, formulasi mirip maggi digunakan sebanyak 4,702 

gram/100 gram berat kering, dan formulasi mirip masako digunakan sebanyak 4,310 

gram/100 gram berat kering. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin banyak 

penambahan merica bubuk akan mempengaruhi tingkat higroskopisitas produk. 

Pernyataan ini didukung oleh pustaka dari Martinez et al., (2004) bahwa semakin banyak 

suatu bahan kering ditambahkan dalam produk maka akan cenderung meningkatkan 

penyerapan air disekelilingnya.  

 

Kandungan garam enkapsulan pada produk bumbu penyedap granula dari Spirulina juga 

menjadi salah satu yang berperan terjadinya peningkatan higroskopisitas. Kandungan 

garam murni yang terdapat pada tiga formulasi juga berbeda-beda yaitu pada formulasi 

mirip royco digunakan garam sebanyak 0,32 gram/gram berat kering bahan, formulasi 

mirip maggi digunakan sebanyak 0,36 gram/gram berat kering bahan, dan formulasi mirip 

masako digunakan sebanyak 0,4 gram/gram berat kering bahan. Pernyataan ini didukung 

oleh pustaka McHugh (2003) bahwa garam memiliki sifat yang dapat menyerap uap air. 

Hal ini yang menyebabkan bumbu penyedap granula dari Spirulina pada tiga formulasi 

bersifat sangat higroskopisitas yaitu berkisar antara 23,29% – 23,88%. Tingkat ketebalan 

antara bumbu Spirulina dan garam juga dapat mempengaruhi tingkat higroskopisitas 

bumbu dikarenakan dapat meningkatkan luas permukaan karena bumbu Spirulina 

memiliki ketebalan yang lebih kecil dibandingkan dengan garam. Ketebalan yang 

berbeda-beda ini menyebabkan formulasi mirip royco dengan jumlah kandungan bumbu 

Spirulina lebih banyak dibandingkan dengan formulasi mirip maggi dan mirip masako 

sehingga memiliki nilai kadar air dan tingkat higroskopisitas yang lebih tinggi. 

 

Penggunaan anti-caking berupa SiO2 halus atau amorphous pada tiga formulasi sebanyak 

0,625gram/125gram total produk yang berarti jika dikonversikan akan menjadi 

0,5gram/100gram total produk. Hal ini telah disesuaikan dengan PerKBPOM (2013) 

mengenai batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan kategori anti-caking 

untuk produk bumbu sebesar 0,5 gram/100 gram total produk. Berdasarkan penelitian 
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sebelumnya diperoleh nilai higroskopisitas bumbu penyedap Spirulina dengan 

maltodekstrin 25% tanpa penggunaan anti-caking sebesar 24,50% (Angelita, 2017). Hal 

ini membuktikan bahwa SiO2 dapat mempertahankan dan menstabilkan nilai 

higroskopisitas bumbu penyedap granula dari Spirulina. Pernyataan ini dijelaskan lebih 

lanjut bahwa SiO2 berfungsi sebagai pencegah terjadinya penggumpalan terhadap 

kemampuan menyerap air dari produk bergranula, meningkatkan sifat aliran produk dan 

kecepatan dispersi agar partikel tetap terpisah sehingga tidak terbentuknya gumpalan, 

penstabil terutamata dalam minuman bir, dan agen penghilang busa (USDA, 2010). 

 

Berdasarkan data penelitian mengenai flowability atau kemampuan mengalir produk 

dapat dilihat bahwa formulasi mirip royco dan mirip maggi tidak berbeda nyata, formulasi 

mirip maggi dan mirip masako tidak berbeda nyata namun formulasi mirip royco dan 

mirip masako berbeda nyata. Nilai flowability di antara tiga formulasi berkisar antara 

24,42o – 25,11o yang menandakan bahwa bumbu penyedap granula dari Spirulina yang 

diproduksi merupakan produk yang bersifat mengalir bebas. Hal ini didukung oleh 

pernyataan dari Inamdar et al., (2012) bahwa produk dikatakan mengalir bebas apabila 

sudut flowability berada ≤ 35o. Sudut angle of repose yang semakin kecil 

mengindikasikan bahwa produk bumbu penyedap semakin baik dalam kemampuan 

flowability (Lumay et al., 2012). Produk dapat mengalir bebas dikarenakan digunakan 

maltodekstrin untuk mengikat komponen asam glutamat dalam bumbu penyedap serta 

juga terdapat anti-caking sehingga produk tidak cepat menggumpal dan lengket. 

Pernyataan ini telah didukung oleh pustaka dari Hashib et al., (2015) dan Valenzuela dan 

Aguilera (2015) bahwa maltodekstrin dapat mengurangi kelengketan produk, 

meningkatkan kestabilan produk dan membantu mempertahankan kualitas dari produk 

terutama pada produk granular.  

 

Faktor lain yang memicu terjadinya perbedaan flowability antara formulasi mirip royco 

dan mirip masako dikarenakan jumlah kandungan gula yang terkandung di dalamnya 

yaitu formulasi mirip royco lebih banyak mengandung gula dibandingkan dengan 

formulasi mirip masako. A-Sun et al., (2016) menambahkan bahwa jumlah kandungan 

gula yang ditambahkan dalam bumbu penyedap granula dari Spirulina dapat memicu 

terjadinya penyerapan air di dalam produk maupun di lingkungan secara cepat sehingga 
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akan berdampak buruk pada flowability. Hal yang lain yang memicu perbedaan nilai 

flowability adalah ukuran partikel dan luas permukaan dari bumbu penyedap granula dari 

Spirulina. Karakteristik produk antara didasarkan pada ukuran partikel bumbu penyedap 

dan garam dapat dilihat bahwa luas permukaan pada bumbu lebih besar dibandingkan 

dengan garam dikarenakan adanya perbedaan ketebalan walaupun memiliki ukuran yang 

sama. Ukuran ketebalan bumbu penyedap granula dari Spirulina yang semakin tipis atau 

kecil mengindikasikan bahwa luas permukaan semakin besar sehingga sifat kohesifitas 

granula akan semakin besar dan menjadi lebih sulit untuk mengalir karena menggumpal 

(Inamdar et al., 2012).  

 

Faktor selanjutnya yang berpengaruh adalah kadar air yang terdapat pada formulasi mirip 

royco diperoleh kadar air yang lebih tinggi dikarenakan memiliki luas permukaan yang 

lebih besar dibandingkan dengan formulasi mirip maggi dan formulasi mirip masako. 

Penyataan ini dijelaskan oleh Kelly et al., (2016) yang mengungkapkan bahwa 

kandungan air yang semakin tinggi dalam bahan pangan disebabkan karena adanya luas 

permukaan yang tinggi sehingga dapat memicu terjadinya gaya kohesif yang akhirnya 

akan semakin sulit untuk bergerak dan mengalir. 

 

Berdasarkan parameter solubility menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata di 

antara tiga formulasi yang dianalisa pada tingkat kepercayaan 95%. Nilai solubility dalam 

penelitian bumbu penyedap granula dari Spirulina ini mempunyai kisaran antara 93,47 – 

94,34%. Hal ini sudah jelas dijelaskan bahwa perbedaan ini dapat terjadi dikarenakan 

adanya perbedaan komposisi yang digunakan dalam pembuatan tiga formulasi yaitu salah 

satunya lada atau merica bubuk. Vemula et al., (2010), mengatakan bahwa pengukuran 

terhadap kelarutan/solubility didasarkan pada perbandingkan jumlah partikel atau unsur 

yang dapat terlarut secara maksimum di dalam suatu zat pelarut dengan pengkondisian 

suhu tertentu. Lada putih memiliki kandungan utama alkaloid berupa piperine yang 

mempunyai daya larut sangat kecil pada air yaitu 40mg/L pada suhu 18oC sedangkan jika 

dalam alkohol daya larut 1g/15 mL dan dalam ether daya larut sebesar 1g/1,7mL 

(Vasavirama dan Upender, 2014). Penggunaan jumlah lada atau merica bubuk pada tiga 

formulasi berbeda-beda yaitu jika dalam 100 gram total bahan pada formulasi mirip royco 

digunakan sebanyak 5,172 gram, formulasi mirip maggi digunakan sebanyak 4,703 gram, 
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dan formulasi mirip masako digunakan sebanyak 4,310 gram. Pernyataan ini yang 

menjadi penyebab formulasi mirip royco memiliki nilai solubility yang lebih kecil 

dibandingkan dengan formulasi mirip maggi dan formulasi mirip masako.  

 

Faktor lainnya yang menyebabkan tiga formulasi mudah untuk larut dalam air karena 

digunakan maltodekstrin yang berbentuk bubuk dan sifat dari maltodekstrin yang 

mempunyai kemampuan dalam rehidrasi yang baik. Pernyataan ini didukung oleh Goula 

dan Adamopoulos (2010) dan Avila et al., (2015) bahwa produk-produk yang berbentuk 

serbuk seperti maltodekstrin mempunyai kelarutan yang cepat dalam air serta mempunyai 

kemampuan rehidrasi karena bersifat mudah larut dalam air. 

 

4.4. Hasil Pengujian Kimia Glutamat Bumbu Penyedap Granula Dari Spirulina 

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dalam pengujian terhadap kandungan asam 

glutamat bumbu penyedap granula dari Spirulina diperoleh data pada Gambar 10, bahwa 

adanya peak lain yang lebih dari satu saling berdekatan dengan peak asam glutamat. Peak 

yang saling berdekatan dan hampir terbentuk menjadi satu peak dalam kromatogram 

mengindikasikan adanya pasangan asam amino yang bersifat sulit untuk dipisahkan 

seperti histidin/glisin, fenilalanin/isoleusin, valin/metionin, alanin/arginin, dan 

aspartat/glutamat (Henderson et al., 2000). Faktor yang dapat mengatasi permasalahan 

ini yaitu dengan menggunakan Zorbax Eclipse-AAA column sehingga dapat 

mempertajam pendektesian dan memisahkan asam amino menjadi lebih akurat terutama 

aspartat/glutamat dalam penelitian ini. Pengujian menggunakan kromatografi 

mempunyai tingkat keterbatasan yang berbeda-beda dalam hal selektivitas dan 

sensitivitas terhadap asam amino dikarenakan kurang sesuainya fluorophore, 

chromophore dan atau electrophore yang digunakan dalam pendeteksian dengan UV-

absorption (Chorilli et al., 2012). Peak yang muncul di dalam kromatogram ini terlihat 

saling berdekatan namun masih jauh lebih baik dibandingkan dengan peak kromatogram 

penelitian Angelita (2017). Hal ini dikarenakan dalam pengujian asam glutamat bumbu 

penyedap granula dari Spirulina dilakukan derivatisasi asam amino sehingga 

kromatogram menjadi lebih selektif dalam membedakan satu asam amino dengan yang 

lainnya (Sumarno et al., 2002) 
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Faktor lainnya yang berpengaruh terhadap kromatogram dalam analisa asam glutamat 

adalah suhu pendektesian yang ada pada kolom pengujian asam amino glutamat. Suhu 

analisa yang optimal dalam pengujian menggunakan kromatografi yaitu berada pada suhu 

40-42oC dibandingkan dengan suhu 30oC sehingga akan dihasilkan kromatogram yang 

lebih sensitif dengan peak yang tunggal, tinggi, dan sempit (Rakhmawatie dan Rahmani, 

2014) dan (Woldegiorgis et al., 2015). Pada penelitian ini masih kurang dikontrol dalam 

hal suhu pengujian yaitu suhu yang digunakan bisa berbeda-beda dalam menguji setiap 

sampel yang ada sehingga kromatogram yang diperoleh memiliki hasil yang kurang 

optimal dan stabil. Kemudian, adanya pencampuran pada formulasi bumbu penyedap 

Spirulina sebagai sampel uji dengan menggunakan larutan OPA (O-Phtalaldehyde) 

dengan rasio 1:1 terhadap sampel sehingga menyebabkan konsentrasi asam glutamat 

menjadi berkurang dibandingkan dengan tanpa penggunaan OPA.  

 

Konsentrasi asam glutamat pada Tabel 6, dapat dilihat bahwa luas area kromatogram pada 

formulasi mirip royco lebih tinggi dibandingkan dengan formulasi mirip maggi dan 

formulasi mirip masako yang mengindikasikan tingginya asam glutamat yang dihasilkan. 

Hal ini menjadi bukti bahwa adanya perbedaan yang nyata antara formulasi mirip royco 

dan formulasi mirip masako namun tidak berbeda nyata antara formulasi mirip royco dan 

mirip maggi serta formulasi mirip maggi dan mirip masako. Kisaran kadar asam glutamat 

yang diperoleh pada penelitian ini yaitu 0,25 – 0,29 g/100g berat kering. Penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Angelita (2017) dan Heryanto (2017) diperoleh nilai 

asam glutamat paling tinggi 0,20g/100g berat kering dan 0,26g/100g berat kering yang 

menggunakan metode sonikasi dalam mengekstrak Spirulina. Hal ini terbukti bahwa 

dengan adanya penambahan maltodekstrin dapat mempertahankan kandungan asam 

glutamat yang ada di dalam formulasi bumbu penyedap Spirulina. Menurut Hartiati dan 

Mulyani (2015) dan menurut Murtala (1999) cit Wiyono (2011) dan Grabowski et al., 

(2006) bahwa senyawa-senyawa yang mudah mengalami kerusakan terhadap panas dapat 

diminimalkan dengan adanya penambahan maltodekstrin sebagai pelindung komponen 

dengan membentuk lapisan luar partikel tersebut. Komposisi penggunaan bumbu 

Spirulina pada formulasi mirip royco sebesar 0,103g/g berat kering, formulasi mirip 

maggi sebesar 0,094g/g berat kering, dan formulasi mirip masako sebesar 0,086g/g berat 

kering. Hal ini yang menjadi penyebab formulasi mirip royco memiliki nilai asam 
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glutamat yang lebih tinggi dibandingkan dengan formulasi mirip maggi dan mirip 

masako. Vemula et al., (2010), mengatakan bahwa konsentrasi zat dipengaruhi oleh 

jumlah partikel atau zat yang ada di dalam suatu zat pelarut dengan pengkondisian suhu 

tertentu. 

 

Menurut pustaka dari Kaufman (2006) dalam penelitian Angelita (2017) bahwa asam 

glutamat dapat mengalami penurunan kualitas dan kuantitas setiap pada suhu 80oC 

selama 180 menit dapat mengalami penurunan sebanyak 0,2%. Pernyataan ini juga sesuai 

dengan penelitian dari Dewi et al., (2016) yang mengatakan bahwa penggunaan metode 

reflux untuk memecah dinding sel Spirulina akan dihasilkan asam glutamat yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan menggunakan metode sonikasi. Faktor yang menyebabkan 

kandungan asam glutamat yang diperoleh tidak optimal yaitu tahapan-tahapan proses 

seperti penggunaan suhu ekstraksi saat reflux dan suhu pengovenan yang tidak stabil, 

proses penyaringan dinding sel dengan supernatan, dan sentrifugasi di antara endapan 

yang halus dengan supernatan yang lebih jernih. Hal ini sesuai dengan pustaka dari Yeon 

et al., (2014) yang mengungkapkan bahwa selama pengolahan bahan pangan kadar 

protein di dalamnya sangat mudah dipengaruhi temperature, zat yang bersifat asam 

maupun basa, agen yang bersifat pengoksida, dan pelarut-pelarut organik.  

 

Proses yang digunakan untuk meminimalkan pengaruh tersebut dengan melakukan 

penambahan maltodekstrin pada bumbu penyedap granula dari Spirulina  pada formulasi 

mirip royco terkandung jumlah maltodekstrin yang lebih banyak yaitu 31,79g/100g berat 

kering dibandingkan dengan formulasi mirip maggi yaitu 30,73g/100g berat kering dan 

formulasi mirip masako yaitu 29,83g/100g berat kering. Faktor ini yang menjelaskan 

bahwa semakin tinggi penggunaan maltodekstrin maka akan mengurangi terjadinya 

penurunan kandungan asam glutamat oleh proses oksidasi, degradasi oleh enzim maupun 

kimia (Sansone et al., 2011). Oleh karena itu, disimpulkan dapat mencegah terjadinya 

kehilangan kadar asam amino dan nutrisi lainnya yang ada dalam bumbu penyedap 

granula dari Spirulina. Penelitian yang dilakukan oleh Yeon et al., (2014) pada sayuran 

dengan menggunakan perlakukan suhu tinggi dengan tekanan yang tinggi menyebabkan 

asam amino di dalamnya mengalami penurunan. Penelitian ini digunakan suhu maserasi 

90oC selama 15 menit dan diulangi sebanyak 7x pengulangan hingga warna pigmen pada 
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Spirulina dari hijau tua kebiruan menjadi colorless dan dilakukan proses pengeringan 

dengan menggunakan suhu pengovenan 60oC selama ± 8 jam. Maltodekstrin yang 

digunakan hanya dapat melindungi dan mengurangi kerusakan kandungan nutrisi 

terutama asam glutamat pada saat mengalami proses pengeringan menjadi granula bumbu 

penyedap dan pada saat hidrolisis asam untuk pengujian kadar asam glutamat. Hal ini 

yang berpotensi besar terjadinya kehilangan asam glutamat berasal dari proses 

pengolahan yang masih kurang efektif dan optimal. 

 


