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4. PEMBAHASAN 

4.1. Pengaruh Formulasi Terhadap Kandungan Asam Glutamat Bumbu Penyedap 

Spirulina  

Hasil penelitian pada Tabel 6 menunjukkan perbandingan bumbu Spirulina granul dan 

garam granul. Hal ini ditujukan agar bumbu Spirulina yang dibuat dapat diterima 

konsumen. Perbandingan (Tabel 6) dalam formulasi ini disesuaikan agar formulasi 

bumbu penyedap berbahan Spirulina yang diproduksi memiliki kadar gula dan kadar 

garam yang setara dengan kadar gula dan kadar garam bumbu komersial seperti pada 

Tabel 4. Kadar gula dan garam yang berbeda akan memberikan persepsi rasa umami yang 

berbeda pula. Kadar gula pada pembuatan bumbu penyedap rasa berbahan dasar Spirulina 

ini perlu disesuaikan karena reseptor rasa manis dan umami pada lidah manusia terletak 

pada tempat yang sama yaitu T1R (Damak et al., 2003). Rasa manis dideteksi pada 

T1R2/T1R3 sedangkan rasa umami dideteksi pada T1R1/T1R3 (Li et al., 2002). 

Sedangkan garam memiliki peran untuk meningkatkan rasa pada asam amino dan rasa 

umami. Garam meningkatkan komponen kimia pemberi rasa umami seperti glutamat, 5’-

inosinate, dan 5’-guanylate (Kurihara, 2015). 

 

Hasil penelitian pada  Tabel 7 menunjukkan bahwa bumbu penyedap Spirulina dengan 

Royco-like formulation memiliki kadar asam glutamat tertinggi yaitu sebesar 20,50 

mg/100 g bahan. Sedangkan bumbu penyedap Spirulina dengan Masako-like formulation 

memiliki kadar asam glutamat terendah yaitu sebesar 10,83 mg/100 g bahan. Hasil 

penelitian pada  Tabel 8 juga menunjukkan bahwa bumbu penyedap Spirulina yang 

diimplementasikan pada adonan tepung terigu sebelum pengukusan dengan Royco-like 

formulation memiliki kadar asam glutamat tertinggi yaitu sebesar 9,8 mg/100 g bahan. 

Sedangkan bumbu penyedap Spirulina dengan Masako-like formulation memiliki kadar 

asam glutamat terendah yaitu sebesar 8,64 mg/100 g bahan. Hal ini disebabkan karena 

bumbu dengan Royco-like formulation memiliki perbandingan bumbu Spirulina yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan formulasi bumbu yang lain. Bumbu Spirulina dengan 

Masako-like formulation memiliki perbandingan yang paling rendah sehingga dihasilkan 

kadar asam glutamat yang rendah pula. 
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Pada Tabel 8 juga dapat diketahui bahwa setelah pengukusan kandungan asam glutamat 

pada bumbu Spirulina yang diimplementasikan pada adonan tepung terigu tertinggi 

adalah pada Maggi-like formulation, dan bumbu penyedap Spirulina dengan Masako-like 

formulation memiliki kadar asam glutamat terendah. Jika dihitung dari penurunan 

kandungan asam glutamatnya, bumbu Spirulina dengan Royco-like formulation 

mengalami penurunan yang lebih besar dibandingkan dengan bumbu yang lain dan 

bumbu Spirulina dengan Maggi-like formulation lebih bertahan asam glutamatnya. 

Namun, bumbu penyedap Spirulina dengan formulasi Royco-like Formulation dan 

Maggi-like Formulation memiliki kadar asam glutamat yang tidak berbeda secara nyata.  

 

4.2. Pengaruh Pengukusan Terhadap Kandungan Asam Glutamat Bumbu 

Penyedap Spirulina 

Hasil penelitian pada Gambar 3 menunjukkan bahwa setelah pengukusan terjadi 

penurunan kandungan asam glutamat pada bumbu Spirulina yang diimplementasikan 

pada adonan dibandingkan dengan sebelum pengukusan. Pada Gambar 3 juga 

menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu pengukusan, maka semakin rendah kandungan 

asam glutamat yang tersisa. Proses pengukusan berpengaruh pada kandungan asam amino 

dalam suatu produk. Setiap asam amino, termasuk di dalamnya asam glutamat, 

mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, begitu juga pengaruh suatu pengolahan 

terhadap asam amino tersebut. Pengolahan makanan yang menggunakan panas secara 

umum dapat menyebabkan terjadinya penyusutan dalam jumlah asam amino (Jacoeb et 

al., 2012).   

 

Menurut Gayte-Sorbier et al., (1985), 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. Pemanasan dapat merubah 

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

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

 

 

 



20 

 

 

 

Pada proses pengukusan dimungkinkan terjadi penurunan jumlah asam amino akibat 

peran dari uap air, seperti teori Harris dan Karmas (1989) dalam Purwatiningsih (2009) 

bahwa uap air yang keluar dari dalam produk ikut membawa komponen gizi yang lain 

seperti riboflavin, tiamin, karoten, niasin, vitamin B6, Co, Mg, Cu, P dan asam amino. 

 

Hasil penelitian pada Tabel 8, adonan dengan Masako-like Formulation setelah 

pengukusan suhu 70°C mengalami penurunan kadar asam glutamat menjadi 0,58±0,06 

mg/100 gram bahan. Setelah pengukusan pada suhu 85°C, asam glutamat yang terukur 

menurun menjadi 0,54±0,02 mg/100 gram bahan. Pada pengukusan suhu 100°C, asam 

glutamat yang terukur menurun menjadi 0,31±0,03 mg/100 gram bahan. Pada Royco-like 

Formulation, setelah pengukusan 70°C kadar asam glutamat menurun menjadi 1,84±0,17 

mg/100 gram bahan. Setelah pengukusan 85°C, asam glutamat menurun menjadi 

1,12±0,11 mg/100 gram bahan dan setelah pengukusan dengan suhu 100°C, asam 

glutamat yang terukur menurun menjadi 0,31±0,03 mg/100 gram bahan. Pada Maggi-like 

Formulation, setelah pengukusan suhu 70°C mengalami penurunan kadar asam glutamat 

menjadi 2,73±0,16 mg/100 gram bahan. Pada pengukusan dengan suhu 85°C, asam 

glutamat yang terukur menurun menjadi 1,24±0,10 mg/100 gram bahan. Setelah 

pengukusan suhu 100°C, asam glutamat yang terukur menurun menjadi 0,42±0,03 

mg/100 gram bahan. Hasil pengukuran asam glutamat setelah pengukusan pada formulasi 

bumbu Spirulina  dengan Masako-like Formulation, Royco-like Formulation, dan Maggi-

like Formulation pada suhu 70ºC , 85ºC, dan 100ºC menunjukkan kadar asam glutamat 

yang berbeda secara nyata. 

 

Pada penelitian Kaufman (2006), proses pemanasan dapat menurunkan kualitas asam 

glutamat. Pemanasan dengan suhu 90°C-140°C secara umum terus menurunkan 

kandungan aspartat dan asam glutamat. Sehingga semakin tinggi suhu pemanasan maka 

semakin rendah kandungan asam glutamat yang tersisa. 

 

Menurut Yeung et al. (2006), proses pemanasan berlebihan menyebabkan penurunan 

kandungan asam amino. Penurunan jumlah asam amino seperti asam aspartat, asam 

glutamat, treonin, sistin, metionin, histidin, dan lisin setelah pemanasan dapat dijelaskan 

karena adanya interaksi dalam protein sehingga komposisinya berubah. Komposisi dan 
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kemampuan dari asam amino bebas juga dapat berubah selama pengolahan dan hidrolisis 

enzimatik. Reaksi Maillard juga dapat menyebabkan perubahan komponen nutrisi yang 

tidak diinginkan. Reaksi Maillard adalah reaksi kimia antara gula pereduksi, umumnya 

D-glukosa dan asam amino bebas. Pada penelitian ini dimungkinkan terjadi reaksi 

Maillard antara asam glutamat dengan gula pereduksi yang ada dalam tepung terigu. 

Menurut Fennema, 1996), reaksi Maillard antara asam amino dan gula pereduksi dapat 

menghancurkan asam amino, sehingga kandungan asam amino di dalamnya mengalami 

penurunan. Hal ini didukung oleh Yu et al., (2013), bahwa reaksi Maillard yang terjadi 

akibat interaksi dengan asam glutamat dapat membentuk senyawa pirazin yang dapat 

mempengaruhi karakteristik sensoris dari suatu makanan.   

 

Selain itu, penurunan kandungan asam glutamat dapat terjadi karena proses pemanasan 

mengubah struktur asam glutamat menjadi senyawa yang lain. Asam glutamat mengalami 

reaksi dehidrasi dan membentuk asam piroglutamat. Reaksi yang terjadi adalah gugus 

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

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

dan menghasilkan asam piroglutamat (Lee et al., 2014). Menurut Gayte-Sorbier et al., 

(1985), asam glutamat yang mengalami proses oksidasi akan menghasilkan senyawa 

asam piroglutamat, dimana senyawa ini dapat menyebabkan terjadinya off-flavor. 

 

(Lee et al., 2014) 

 

Pada Tabel 8 dan Gambar 3 dapat diketahui bahwa suhu pengukusan terbaik adalah 

dengan pengukusan pada suhu 70°C, dimana konsentrasi asam glutamat yang terkandung 

memiliki hasil yang paling tinggi dibandingkan dengan suhu pengukusan yang lain. Hal 

ini karena semakin tinggi suhu pengukusan yang digunakan, maka kadar asam glutamat 

yang tersisa juga semakin rendah.   

 

 


