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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Umami biasa dideskripsikan dengan rasa gurih. Umami dihasilkan oleh glutamat dan 5’ 

ribonukleotida seperti inosinat dan guanilat (Yamaguchi & Ninomiya, 2000). Penyedap 

rasa komersial biasanya ditambahkan ke dalam makanan untuk meningkatkan rasa 

umami, seperti merk Masako, Royco, dan Maggi. Selain dari penyedap komersial, rasa 

umami juga dapat ditemukan secara alami dapat ditemukan pada bahan pangan yang 

mengandung protein. Salah satu bahan pangan yang memiliki kandungan asam glutamat 

alami yang tinggi adalah Spirulina. Spirulina memiliki kadungan asam glutamat yaitu 

berkisar antara 7.30-9.50 gr/100 gr Spirulina  (Habib et al., 2008).  

 

Penelitian mengenai pemanfaatan tingginya asam glutamat pada Spirulina ini telah 

dilakukan dan mengalami penyempurnaan. Pada penelitian Rahardja (2013), Spirulina 

digunakan sebagai bahan dasar pembuatan bumbu penyedap rasa. Namun selama proses 

pembuatan bumbu penyedap rasa ini terjadi penurunan kualitas karena oksigen dan 

pemanasan. Oleh sebab itu pada penelitian Angelita (2017) dilakukan pembuatan bumbu 

penyedap rasa berbahan dasar Spirulina dengan penambahan agen penyalut maltodekstrin 

DE 10 dengan konsentrasi 25% untuk mencegah penurunan kualitas akibat paparan 

oksigen dan pemanasan selama proses pembuatan. Permasalahan lain muncul karena 

pembuatan bumbu penyedap berbahan dasar Spirulina pada formulasi penelitian tersebut 

dimungkinkan terjadinya pembentukan natrium glutamat akibat reaksi natrium dalam 

garam dan asam glutamat pada Spirulina. Untuk itu, perlu adanya formulasi kembali 

untuk mengurangi kontak langsung antara garam dan asam glutamat dalam pembuatan 

bumbu penyedap rasa berbahan dasar Spirulina ini. Formulasi bumbu Spirulina ini dibuat 

dengan kadar gula dan kadar garam seperti bumbu komersial agar diharapkan memiliki 

rasa yang mirip dan dapat diterima konsumen. 

 

Bumbu penyedap rasa dapat ditambahkan pada berbagai macam makanan yang diolah 

dengan berbagai proses. Bumbu penyedap rasa biasanya ditambahkan untuk 

meningkatkan rasa suatu makanan. Proses pengolahan makanan yang sering digunakan 

adalah pengolahan makanan dengan panas. Perlakuan panas ini dapat mempengaruhi 
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komposisi dan sifat fisikokimia makanan. Proses pengolahan makanan seperti pemanasan 

dapat mengurangi efek rasa aktif dari glutamat (Gayte-Sorbier et al., 1985). Salah satu 

proses pengolahan makanan dengan panas adalah pengukusan. Makanan yang dikukus 

biasanya menggunakan bahan dasar tepung terigu. Contoh dari makanan dengan 

tambahan penyedap rasa dan diolah dengan pengukusan adalah seperti mi, siomay, dan 

rice cake. Pengukusan memanfaatkan uap sebagai medium penghantar panas. Proses 

pengolahan dengan pengukusan memiliki susut zat gizi yang lebih kecil dibandingkan 

dengan perebusan (Harris & Karmas (1989) dalam Ningsih (2009)). Berdasarkan 

permasalahan tersebut perlu adanya penelitian mengenai formulasi bumbu dan juga 

pengaruh proses pengukusan terhadap kandungan asam glutamat di dalam bumbu 

Spirulina yang diimplementasikan.   

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Spirulina 

Spirulina adalah organisme multiseluler dan berfilamen.  Spirulina merupakan alga hijau 

biru yang populer dalam industri pangan. Spirulina biasa dimanfaatkan sebagai protein 

dan suplemen (Habib et al., 2008). Spirulina memiliki bentuk yang spiral dan 

mengandung pigmen fikosianin yang tinggi sehingga cenderung berwarna hijau biru. 

Spirulina dapat tumbuh di danau, air tawar, air laut, dan media tanah dengan baik, serta 

pada media  yang  alkalinitasnya  tinggi  yaitu pada pH  8,5–11, dimana mikroorganisme  

yang lain pada kondisi ini tidak  bisa  tumbuh  dengan baik  (Kebede  dan  Ahlgren,  1996 

dalam Christwardana et al., 2013).  Suhu untuk pertumbuhan Spirulina platensis yang 

optimal adalah 35-40°C, dan suhu yang terendah Spirulina platensis untuk bisa hidup 

adalah 15°C (Christwardana et al., 2013).  

 

Spirulina mengandung mikronutrien dan makronutrien seperti protein, asam lemak 

esensial, vitamin, dan mineral. Kandungan protein pada Spirulina tinggi antara 55-70% 

dari berat kering, tergantung dari sumbernya (Phang et al (2000) dalam Habib et al. 

(2008)). Spirulina mengandung asam lemak esensial 1,5-2% dari 5-6% total lemak. 

Kandungan asam amino tertinggi pada Spirulina adalah asam glutamat yaitu sebesar 7,30-

9,50 gr/100 gr Spirulina (Habib et al., 2008). Komposisi asam amino pada Spirulina dapat 

dilihat pada Tabel 1.  
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Tabel 1. Komposisi Asam Amino pada Spirulina 

Jenis Asam Amino Komposisi dalam Spirulina (g/100 g) 

Lysine  2.60–3.30  

Phenylalanine 2.60–3.30 

Tyrosine 2.60–3.30 

Leucine 5.90–6.50 

Methionine 1.30–2.00 

Glutamic acid 7.30–9.50 

Aspartic acid 5.20–6.00 

Tryptophan 1.00–1.60 

Cystine 0.50–0.70 

(Habib et al., 2008) 

 

1.2.2. Penyedap Rasa Berbahan Dasar Spirulina 

Penyedap rasa adalah suatu bahan tambahan makanan yang umum ditambahkan ke dalam 

makanan untuk memperkuat rasa dalam makanan. Penyedap rasa umumnya digunakan 

dalam bahan pangan dengan konsentrasi yang tidak lebih dari 10-20 ppm. Dalam 

penyedap rasa terkandung senyawa pembentuk rasa dan zat pelarut atau pembawa. 

Senyawa pembentuk rasa merupakan senyawa yang tidak memiliki nilai nutrisi dan hanya 

digunakan untuk memperkuat rasa dan aroma bahan pangan (Khodjaeva et al., 2013) 

 

Umami merupakan karakteristik rasa yang dihasilkan oleh glutamat dan 5’ ribonukleotida 

seperti inosinat dan guanilat (Yamaguchi dan Ninomiya, 2000). Umami sering 

dideskripsikan sebagai rasa gurih. Rasa umami dapat diperoleh secara alami dari bahan 

pangan atau dari bahan tambahan pangan seperti penyedap rasa komersial. Penyedap rasa 

komersial yang biasanya digunakan adalah monosodium glutamat (MSG). MSG 

merupakan garam natrium dari asam glutamat yang dapat terurai menjadi natrium dan 

glutamat, yang merupakan sumber natrium tinggi. MSG mengandung glutamat 78,2%, 

natrium 12,2% dan air 9,6% (Praptiningsih et al., 2017). 

 

Asam glutamat dapat berbentuk bebas dan terikat. Asam glutamat dalam bentuk terikat 

dengan asam amino lain tidak memberikan rasa umami. Asam glutamat dalam bentuk 

terikat dapat ditemukan di dalam tubuh dan memiliki peran penting untuk perbaikan 
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protein, regenerasi dan pertumbuhan. Asam glutamat biasa ditemukan pada permukaan 

protein dan memiliki peran sentral dalam reaksi transaminasi. Selain itu, asam glutamat 

juga dibutuhkan dalam pembentukan asam amino glutamine (Kulkarni et al., 2005). 

Sedangkan asam glutamat dalam bentuk bebas dapat meningkatkan rasa dalam bahan 

pangan. Asam glutamat bebas dapat ditemukan secara alami pada berbagai jenis bahan 

pangan (Jinap & Hajeb, 2010). Asam glutamat bebas hadir secara alami pada kebanyakan 

makanan, seperti daging, unggas, makanan laut dan sayuran (Ninomiya 1998 dalam 

Yamaguchi & Ninomiya 2000). Asam glutamat merupakan komponen penting dalam 

menentukan flavor umami makanan sehingga dapat dikembangkan menjadi bumbu 

penyedap makanan.  

 

Spirulina merupakan mikroalga multiseluler berbentuk filamen dengan pigmen 

fotosintesis berupa fikosianin yang berwarna hijau biru. Spirulina yang melimpah, 

pertumbuhannya yang mudah, serta kandungan makronutrien dan mikronutrien yang 

tinggi, membuat banyak inovasi dilakukan dengan bahan Spirulina. Dalam penelitan 

Rahardja (2013), Spirulina dapat diolah menjadi bumbu penyedap rasa. Penelitian ini 

didasari oleh banyaknya asam glutamat yang merupakan asam amino di dalam Spirulina 

yang juga merupakan komponen yang memberikan rasa gurih (umami) yaitu berkisar 

antara 7,30-9,50 gr/100 gr Spirulina (Habib et al., 2008). 

 

Pada penelitian yang telah dilakukan Angelita (2017), pembuatan bumbu penyedap 

berbahan dasar Spirulina digunakan metode foam mat drying karena metode ini mudah 

diterapkan dan murah. Selama proses pembuatan bumbu penyedap rasa berbahan dasar 

Spirulina, keberadaan oksigen yang merupakan salah satu agen pengoksidasi kuat tidak 

bisa dihindarkan. Pemanasan yang terjadi pada proses pembuatan bumbu juga dapat 

mempercepat reaksi oksidasi. Asam glutamat yang teroksidasi menghasilkan asam 

piroglutamat yang dapat menyebabkan terjadinya off-flavor (Gayte-Sorbier et al., 1985). 

Untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas, dapat dilakukan penambahan agen 

penyalut yaitu maltodekstrin DE 10 (Angelita, 2017). 
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1.2.3. Pengukusan 

Proses pengolahan makanan biasanya tidak lepas dengan penggunaan panas. Perlakuan 

dengan panas pada makanan ditujukan untuk membuat makanan matang, menginaktivasi 

enzim, atau untuk mematikan mikroorganisme kontaminan. Perlakuan panas yang biasa 

dilakukan pada makanan adalah seperti penggorengan, perebusan, pengukusan, 

pemanggangan, pasteurisasi, blanching, dan sterilisasi. Pengolahan makanan dengan 

panas ini dapat menghasilkan produk pangan dengan sifat-sifat yang diinginkan yaitu 

aman, bergizi, dan dapat diterima dengan baik secara sensori maupun kimia. 

 

Salah satu proses pengolahan makanan dengan panas adalah pengukusan. Pengukusan 

adalah proses pengolahan dengan pemanasan menggunakan air, namun air yang 

digunakan tidak bersentuhan secara langsung dengan produk. Pengukusan memanfaatkan 

uap sebagai medium penghantar panas. Proses pengukusan dapat menurunkan kadar zat 

gizi makanan, besarnya dipengaruhi olah cara mengukus dan jenis makanan yang 

dikukus. Proses pengolahan dengan pengukusan memiliki susut zat gizi yang lebih kecil 

dibandingkan dengan perebusan (Harris & Karmas (1989) dalam Ningsih (2009)). 

 

Perlakuan panas pada suatu makanan tidak hanya dapat merubah karakteristik sensorik 

makanan, tetapi juga dapat mempengaruhi komposisi dan sifat fisikokimia makanan 

tersebut. Proses pengolahan makanan seperti pemanasan dapat mengurangi efek rasa aktif 

dari glutamat (Gayte-Sorbier et al., 1985). Pemanasan dapat merubah atau merusak 

komponen dalam makanan yang berkontribusi pada flavor, warna, rasa, atau tekstur, 

sehingga kualitas dan nilainya lebih rendah (Fellows, 2000). Proses pemanasan 

berlebihan (121oC) dapat menyebabkan penurunan kandungan asam amino. 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. Komposisi dan kemampuan dari asam 

amino bebas juga dapat berubah selama pengolahan dan hidrolisis enzimatik (Yeung et 

al., 2006). 
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Setiap jenis asam amino memiliki karakteristik yang berbeda-beda, begitu juga pengaruh 

suatu pengolahan terhadap asam amino tersebut. Pengolahan makanan yang 

menggunakan panas dapat menyebabkan terjadinya penyusutan jumlah asam amino 

(Jacoeb et al., 2012).  

 

Menurut Gayte-Sorbier et al., (1985), asam glutamat yang teroksidasi menghasilkan asam 

piroglutamat yang dapat menyebabkan terjadinya off-flavor. Dimana gugus karboksilat 

pada rantai samping asam glutamat akan kehilangan gugus OH dan bergabung dengan 

proton dari kelompok amina membentuk air (H2O), meninggalkan gugus amida dan 

menghasilkan asam piroglutamat (Lee et al., 2014).  

 

(Lee et al., 2014) 

  

1.3. Tujuan penelitian 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui formulasi bumbu penyedap Spirulina yang 

memiliki kadar gula dan kadar garam seperti bumbu penyedap komersial serta untuk 

mengetahui perubahan kandungan asam glutamat bumbu penyedap rasa berbahan dasar 

Spirulina sebelum dan setelah proses pengukusan dalam implementasinya pada adonan 

tepung terigu. 

 

 

 

 

 

 

 

 


