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1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Negara Indonesia adalah negara yang kaya dengan keanekaragaman hayati termasuk 

keanekaragaman hayati lautnya (Marianingsih et al., 2013). Salah satu sumber hayati 

yang banyak dijumpai di pantai Indonesia adalah makroalga (Dwimayasanti & Kurnianto, 

2018). Terdapat 3 klasifikasi makroalga yaitu Chlorophyta (alga hijau), Rhodophyta (alga 

merah) dan Phaeophyta (alga coklat) (Marianingsih, et al., 2013). Beberapa jenis rumput 

yang sudah dibudidaya di perairan Indonesia adalah Gelidium, Hypnea, Eucheuma dan 

Gracilaria sp. (Anton, 2017). Menurut Dwimayasanti & Kurnianto (2018) sejak dahulu 

rumput laut sudah dimanfaatkan oleh masyarakat didekat pantai menjadi bahan pangan 

dan obat-obatan. Umumnya rumput laut dimakan menjadi lalapan, urap dan acar/asinan.  

 

Sebagian besar jenis rumput laut mengandung banyak asam amino bebas dari asam 

glutamat yang memberikan rasa unik serta glisin dan alanin yang memberikan rasa manis 

pada rumput laut (Siddique et al., 2013). Selain itu, menurut Bleakley & Maria (2017) 

asam aspartat dan asam glutamat dapat ditemukan dalam jumlah banyak di sebagian besar 

jenis rumput laut dan kedua jenis asam amino tersebut berkontribusi terhadap rasa umami 

pada makanan. Salah satu jenis rumput laut yang mengandung asam glutamat bebas 

adalah Gracilaria sp. (Holdt & Kraan, 2011). Gracilaria sp. sendiri sudah sering 

dikonsumsi oleh masyarakat Jepang sebagai campuran dengan sashimi dan disebut 

sebagai “Ogonori” (Gressler et al., 2010).  

 

MSG (Monosodium Glutamate) merupakan asam glutamat bebas yang berikatan dengan 

ion natrium. Asam glutamat yang terkandung didalam MSG merupakan senyawa kunci 

yang memberikan rasa lezat pada makanan (Yonata & Iswara, 2016). Penggunaan MSG 

yang berlebihan atau terlalu sering dapat mengakibatkan MSG Complex Sindrom yaitu    

merasa panas dibagian leher, lengan dan dada, sakit kepala, pusing, mual, muntah serta 
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berdebar-debar. MSG juga bisa memicu terjadinya hipertensi, asma, kanker, diabetes, 

kelumpuhan dan penurunan kecerdasan (Ardyanto, 2004). Oleh karena itu diperlukan 

adanya bahan pengganti alami sebagai pengganti MSG agar mengurangi penggunaan 

sodium/ garam natrium tersebut. Bahan alami yang dapat digunakan untuk mengganti 

MSG adalah rumput laut yang salah satu jenisnya adalah Gracilaria sp.  

 

Menurut penelitian yang sudah ada dengan menggunakan hidrolisis asam dan Beckman 

120°C amino acid analyzer, kandungan asam glutamat yang didapatkan dari Gracilaria 

verrucosa adalah 25,76 mg/g alga (Luistro, et al., 1987). Pada penelitian Sumayya et al. 

(2018) kandungan asam glutamat Gracilaria sp. yang didapatkan dengan cara metode 

hidrolisis asam dan HPLC adalah 0,62 mg/100 mg dry weight. Kemudian, menurut Kazir, 

et al. (2019) dengan menggunakan ion exchange dan HPLC mendapatkan asam glutamat 

pada Gracilaria sp. sebesar 13,01% dari total asam amino. Hal tersebut membuktikan 

bahwa dengan metode yang berbeda maka glutamat yang dihasilkan juga berbeda. Oleh 

karena itu, metode hidrolisis dengan enzim merupakan hal baru untuk ekstraksi rumput 

laut jenis Gracilaria sp.  

 

Hidrolisis protein adalah proses mendegradasi protein dengan asam, basa atau enzim 

proteolitik untuk mendapatkan asam amino dan peptida. Metode hidrolisis protein dengan 

enzim proteolitik dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih murni. Kelebihan 

dari hidrolisis enzim adalah cara kerjanya yang spesifik, tidak menghasilkan produk sisa 

dan ramah lingkungan (Alvarez, et al., 2012). Oleh karena itu penelitian ini cukup penting 

dilakukan untuk mengetahui kadar asam glutamat Gracilaria sp. yang dihidrolisis 

menggunakan enzim bromelin sehingga dapat membuat flavor enhancer dari bahan alami 

dan tanpa monosodium serta aman untuk dikonsumsi.    
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1.2 Tinjauan Pustaka 

1.2.1 Gracilaria sp. 

Gracilaria sp. merupakan makroalga yang termasuk golongan alga merah (Rhodophyta), 

dam memiliki berbagai macam nama daerah seperti janggut dayung (Bangka), dongi-

dongi (Sulawesi), bulung embulung (Jawa, Bali), agar-agar karang, agar-agar jahe, dan 

bulung sangu (Bali) (Sjafrie, 1990). Gracilaria sp. memiliki ciri-ciri thalus yang 

berbentuk silindris (gepeng), permukaannya halus/ berbintil dan bercabang dengan 

bagian atas percabangan thali akan mengecil (Lideman et al., 2016). Klasifikasi dari 

Gracilaria sp. menurut Lideman et al. (2016) adalah sebagai berikut : 

 

  Divisi : Rhodophyta 

  Kelas : Rhodophyceae 

  Ordo : Gigartinales 

  Famili : Gracilariaceae 

  Genus : Gracilaria 

 

 
Gambar 1. Gracilaria sp. kering 

 

Gracilaria sp. hidup dengan melekatkan thalusnya pada pasir, lumpur, karang, kulit 

kerang karang mati, batu dan kayu pada kedalaman 1-2,5 meter dibawah permukaan air 

(kandungan garam laut 15-35 ppt) (Rohman et al., 2018). Selain itu, Gracilaria sp. dapat 

dibudidayakan di tambak dan pemanenan total dilakukan 25 hari sampai 30 hari setelah 

ditanam (SNI 7904:2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pertumbuhan 

Gracilaria sp. adalah tempat tumbuh, pergerakan air, suhu, intensitas cahaya matahari, 



4 

 

 

  

kadar garam air. Umumnya, Gracilaria sp. tumbuh pada intensitas cahaya matahari yang 

tinggi dan suhu optimumnya adalah 26-33°C dengan kadar salinitas 15-35 ppt (Rohman 

et al., 2018).  

 

Kandungan nutrisi seaweed berbeda-beda tergantung dari jenis spesies, tempat tumbuh 

dan musim pemanenan (Handayani, 2006; Rohman, et al., 2018). Menurut Izzati et al. 

(2018) Gracilaria sp. dan produk turunannya mengandung mineral Mn, Zn, Cu dan Mo. 

Kandungan proksimat pada Gracilaria sp. dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Komposisi Proksimat Gracilaria sp. kering 

Seaweed Parameter Kandungan (%) 

Gracilaria sp. di 

tambak berlumpur 

 

 

 

Karbohidrat  72,495 

Protein  4,608 

Lemak  3,322 

Serat kasar  8,790 

Abu  19,575 

Air* 80,701 

Gracilaria sp. di 

tambak berpasir 

Karbohidrat  71,671 

Protein  3,576 

Lemak  2,902 

Serat kasar  5,167 

Abu  21,852 

Air* 79,348 

Keterangan = *berdasarkan berat basah 

Sumber : Ma’ruf et al. (2013) 

 

Gracilaria sp. sudah menjadi bahan pangan yang dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat 

pesisir menjadi sayuran atau pelengkap makanan pokok. Di Kota Jepara, masyarakat 

pesisirnya menjual Gracilaria sp. di pasar tradisional dalam bentuk segar untuk dimasak 

menjadi berbagai macam menu untuk pelengkap makanan pokok (Ma’ruf, et al., 2013). 
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Sedangkan, di Jepang Gracilaria sp. dianggap sebagai alga merah yang dapat dimakan 

dan disebut “Ogonori”. Ogonori umumnya dikonsumsi bersamaan dengan sashimi 

(Gressler, et al., 2010). Selain untuk konsumsi, alga merah seperti Gracilaria sp. juga 

terdapat kandungan asam glutamat (Holdt & Kraan, 2011). Menurut Bleakley & Maria 

(2017) asam aspartat dan asam glutamat dapat ditemukan dalam jumlah banyak di 

sebagian besar jenis rumput laut dan kedua jenis asam amino tersebut berkontribusi 

terhadap rasa umami pada makanan. 

 

1.2.2 Asam Glutamat 

Asam glutamat merupakan asam amino bebas yang memberikan rasa umami/lezat pada 

makanan (Dewi et al., 2016). Glutamat dapat ditemukan secara alami pada semua 

makanan, khusunya makanan yang mengandung tinggi protein seperti daging, ikan dan 

produk susu (Yonata & Iswara, 2016). Glutamat merupakan salah satu jenis asam amino 

alami yang berada didalam setiap makhluk hidup dalam bentuk terikat dan bebas. 

Glutamat yang masih terikat dengan asam amino lain sebagai protein tidak memiliki rasa 

apapun, sedangkan glutamat dalam bentuk bebas memiliki rasa gurih. Umumnya, 

glutamat bebas yang terkandung didalam makanan adalah rendah sehingga perlu 

ditambah dengan bumbu-bumbu atau bahan yang tinggi kandungan glutamat bebas, 

karena semakin tinggi kandungan glutamat dalam makanan maka makanan tersebut akan 

semakin gurih (Sukmaningsih et al., 2011). Asam glutamat bebas merupakan salah satu 

jenis asam amino non-essensial yang dilepaskan saat terjadi pemecahan molekul protein 

pada makanan. Asam glutamat juga dapat ditemukan pada rumput laut kering dengan 

kadar sekitar 2240 mg per 100g rumput laut kering (Dewi et al.,2016).  

 

Menurut Abdel-Aziem et al. (2018) MSG atau Monosodium Glutamate secara alami 

berasal dari asam glutamat dan berperan sebagai pengawet makanan atau sebagai pemberi 

rasa lezat pada makanan. MSG merupakan garam natrium dari asam glutamat yang 

mengandung sepertiga natrium garam meja dan digunakan dalam jumlah kecil serta 

memiliki bentuk bubuk kristal putih. Menurut FDA dan WHO batas penggunaan MSG 

adalah 120mg/kg berat badan, di Indonesia rata-rata masyarakat mengkonsumsi MSG 

sebesar 0,6g/ hari (Yonata & Iswara, 2016). 
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1.2.3 Enzim Bromelin 

Enzim proteolitik memiliki kemampuan untuk memecah protein menjadi asam-asam 

amino. Pemecahan tersebut dilakukan dengan cara hidrolisasi ikatan peptida antar asam 

amino. Hidrolisis adalah penguraian molekul besar menjadi lebih kecil dengan kombinasi 

air. Tumbuhan nanas merupakan salah satu tanaman yang kaya akan enzim proteolitik, 

semua bagian tumbuhan nanas mulai dari akar-daun-batang-mahkota-kulit-buah 

memiliki enzim proteolitik dengan jumlah yang berbeda-beda. Kandungan enzim 

proteolitik tertinggi terletak pada batang dan buah nanas, sedangkan yang terendah 

terletak pada biji, daun dan kulit nanas. Jenis enzim proteolitik yang terdapat didalam 

tumbuhan nanas adalah enzim bromelin. Enzim bromelin yang berasal dari tumbuhan 

nanas sudah sering digunakan pada industri makanan, keperluan terapi dan medis (AL-

Sa’ady et al., 2016).  

 

Berdasarkan gugus aktifnya, enzim bromelin termasuk kelompok enzim protease sistein. 

Enzim protease sistein adalah kelompok enzim yang memiliki sistein sebagai gugus 

aktifnya. Mekanisme katalitik enzim bromelin terdiri dari 4 tahap utama, yaitu : 

 Ikatan kovalen akan berikatan dengan enzim 

 Ikatan tersebut akan berikatan dengan substrat membentuk enzim substrat 

komplek  

 Proses asilasi/ adisi gugus asil kedalam sebuah senyawa oleh enzim dan 

menghasilkan amine dengan R’-NH2 sebagai produk pertama 

 Proses reaksi deasilasi antara asil enzim dan molekul air yang menghasilkan asam 

karboksilat dan enzim   

(Arshad et al., 2014). 

 

Hal tersebut diperkuat oleh Cheung dan Li-Chan (2014) bahwa enzim bromelin dapat 

menghasilkan rasa umami yang lebih kuat dibandingkan enzim alkalase dan protameks. 

Hal ini terjadi karena enzim bromelin menghidrolisis glukagon pada ikatan arginin-alanin 

dan ikatan alanin-asam glutamat sehingga asam glutamat, asam aspartat, lisin dan arginin 

terlepas dari sisi P1 (Arshad et al., 2014). Oleh karena itu substrat terbaik untuk bromelin 

adalah substrat yang mengandung asam amino Glu, Lys, Asn, Arg di P1 serta Ala, Thr/Ser 

di sisi P1 (Yamada et al., 1976). 
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Aktivitas dari enzim bromelin sendiri sangat dipengaruhi oleh suhu dan pH lingkungan. 

Aktivitas optimum bromelin tercapai pada suhu 40°C dan pH 7. Selain itu, ekstraksi 

bromelin akan optimal ketika menggunakan larutan buffer sodium phosphate 0,1 M pada 

pH 7 dengan rasio ekstraksinya 1:0,5 selama 2 menit (mixing time). Specific activity 

bromelin akan optimal pada pH 7 dengan waktu inkubasi selama 30 menit (AL-Sa’ady et 

al., 2016). Tetapi, menurut Nur et al. (2017) enzim bromelin optimum pada suhu 50-

80°C.  

 

Tujuan dari penggunaan enzim hidrolitik adalah untuk meningkatkan flavor yang 

dihasilkan dari protein hidroksilat karena terjadi peningkatan jumlah asam amino dan 

peptida yang memiliki berat molekul rendah serta memiliki rasa asin, asam, manis dan 

umami (Su et al., 2012). Menurut Handayani (2006) degradasi secara enzimatis pada serat 

rumput laut dapat diusahakan untuk meningkatkan pencernaan protein dan meningkatkan 

nilai nutrisi protein tersebut. Hal ini diperkuat oleh Laohakunjit et al. (2014) bahwa enzim 

bromelin berhasil digunakan untuk menghidrolisis protein pada Gracilaria fisheri 

menjadi asam-asam amino bebas dan contoh asam amino yang didapatkan merupakan 

asam glutamat dan asam aspartat. Kedua asam tersebut berkontribusi dalam memberikan 

rasa umami terhadap rumput laut.   

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan asam glutamat pada 

Gracilaria sp. menggunakan metode hidrolisis enzimatis dengan enzim bromelin. Selain 

itu, juga untuk mengetahui pengaruh perlakuan konsentrasi enzim bromelin (5 dan 10%) 

serta lama waktu inkubasi (1, 3 dan 5 jam).   

 

 


