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1.  PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Penggunaan monosodium Glutamat (MSG) sebagai bahan tambahan pangan peningkat 

cita rasa dan flavor (taste and flavor enhancer) menimbulkan pro-kontra di kalangan 

masyarakat. Pro-kontra tersebut disebabkan karena adanya ketakutan dan kekhawatiran 

kelompok masyarakat tersebut akan timbulnya masalah kesehatan jika mengkonsumsi 

MSG. Terlebih lagi jika kelompok masyarakat tersebut memiliki pengalaman pribadi 

mengenai masalah kesehatan setelah mengkonsumsi bumbu penyedap MSG ini. Padahal 

secara alami, banyak produk pangan sudah mengandung asam glutamat dengan jumlah 

tertentu. Oleh karena itu, dari kasus tersebut lahirlah “mind-set” atau pola pikir bahwa 

penggunaan MSG sebagai bumbu penyedap akan berdampak bagi kesehatan. Terlebih 

lagi terdapat kasus “Chinese Restaurant Syndrome” yang semakin meyakinkan kelompok 

masyarakat tersebut bahwa mengkonsumsi bumbu penyedap MSG ini memang memiliki 

dampak negatif seperti timbulnya gejala sakit kepala, mual, dan mati rasa.  

 

MSG digolongkan ke dalam kelompok Generally Recognise as Safe (GRAS) oleh FDA 

(Food Drug Administration). Penggunaan MSG sebagai bahan tambahan pangan secara 

wajar dan tidak berlebihan tidak akan menimbulkan resiko berbahaya bagi kesehatan. 

Food and Drug Administration (FDA) dan World Health Organization (WHO) 

mengeluarkan batas wajar pengkonsumsian MSG perharinya, yaitu sebesar 0 – 120 mg/kg 

berat badan (Lindemann et al., 2002; Jinap & Hajeb, 2010). 

 

Langkah utama untuk mengatasi kontroversi apakah MSG aman atau tidak untuk 

digunakan diperlukan suatu penelitian guna menghasilkan bumbu penyedap non-MSG 

yang dapat menjadi jawaban atas permasalahan dan keraguan yang muncul pada MSG itu 

sendiri. Salah satu sumber daya alam yang berpotensi menjadi bumbu penyedap non-

MSG adalah seaweed. Seaweed berpotensi sebagai bumbu penyedap non-MSG 

dikarenakan seaweed mengandung asam amino yang dapat dimanfaatkan sebagai 

penghasil rasa umami, terutama jenis asam amino glutamat. Jenis asam amino ini 

memiliki kontribusi dalam menciptakan rasa umami atau gurih selayaknya MSG 

(Bleakley & Hayes, 2017). Mengingat perairan Indonesia sendiri kaya akan berbagai 
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macam jenis seaweed, sehingga sangat memungkinkan penggalian potensi seaweed 

sebagai bumbu penyedap non-MSG ini dilakukan dan dikembangkan. Salah satu jenis 

seaweed yang dapat dikembangkan adalah Sargassum sp dimana keberadaannya di laut 

Indonesia sudah sangat tersebar luas, mulai dari Pulau Sumatera hingga Pulau Maluku 

(Kadi, 2005). Seaweed ini merupakan jenis seaweed coklat yang memiliki kandungan 

protein yang beragam tergantung tempat tumbuhnya, kandungan protein pada seaweeds 

ini adalah sebesar 2,53 - 8,32% (Masduqi et al., 2014 ; Gazali et al., 2018). Sementara 

itu, kandungan asam glutamat pada seaweed ini adalah sebesar 8,08 mg/g berat kering 

(Matanjun et al., 2009). Seaweed ini berpotensi dijadikan bumbu penyedap non-MSG 

dengan cara diekstrak komponen asam glutamatnya.  

 

Asam glutamat pada seaweed dapat diekstrak dengan beberapa metode pengekstrakan. 

Pada penelitian kali ini metode yang digunakan adalah metode yang sudah dimodifikasi 

guna melihat apakah metode yang dilakukan lebih efektif untuk menghasilkan yield yang 

lebih tinggi. Metode yang digunakan adalah ekstraksi secara enzimatis. Metode ini 

memiliki banyak keunggulan, seperti tidak memerlukan perlakuan panas tinggi, tidak 

banyak melibatkan larutan kimia, kemudahan dalam mengontrol proses hidrolisis, serta 

mampu menghasilkan asam amino bebas. Langkah pertama pada penelitian ini adalah 

dengan pemecahan dinding sel rumput laut dengan bantuan gelombang ultrasonik, diikuti 

dengan proses presipitasi protein dengan metode salting out dan pengekstraksian asam 

glutamat dengan menggunakan enzim. Enzim yang digunakan adalah enzim bromelin. 

Enzim bromelin merupakan salah satu jenis enzim protease dan digunakan karena mampu 

menghidrolisis ikatan peptida protein dan merombaknya menjadi asam amino bebas. 

Enzim ini bekerja optimum pada suhu 50°C pada pH 7. Penggunaan enzim bromelin 

diharapkan mampu menghasilkan yield yang tinggi.     

 

1.2. Tinjauan Pusataka 

1.2.1. Sargassum sp. 

Sargassum sp. merupakan salah satu jenis makroalga yang termasuk ke dalam golongan 

makroalga coklat (Phaeophyta). Makroalga ini memiliki sekitar 400 spesies yang tersebar 

di dunia dan jumlahnya merupakan salah satu yang terbanyak dibandingkan spesies 

makroalga lainnya. Di Indonesia sendiri terdapat sekitar 12 spesies yang sudah diketahui, 
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seperti Sargassum duplicatum, Sargassum crassifolium, dan Sargassum polycystum. 

(Lutfiawan et al., 2015). Di laut Indonesia seaweed ini sudah sangat tersebar luas, mulai 

dari Pulau Sumatera hingga Pulau Maluku (Kadi, 2005). Biasanya, Sargassum sp. banyak 

tumbuh dan ditemukan disekitar substrat batu karang di dekat pantai. Jenis seaweed ini 

memiliki thallus yang berwarna coklat kekuningan yang melekat pada holdfast atau 

struktur mirip akar yang berbentuk discoid serta memiliki vesicle dan blade. Pada thallus 

muda, biasanya memiliki ukuran blade sepanjang 13-42 mm (Suryandari & Widodo, 

2016). Selain itu, Sargassum sp. memiliki bentuk daun yang pipih dan licin, serta batang 

yang sedikit kasar dan bercabang dengan warna coklat yang cukup tua. Perbedaan bentuk 

morfologinya sangat dipengaruhi oleh kemampuan beradaptasi terhadap kondisi 

lingkungan seperti adapatasi terhadap tingkat salinitas perairan, temperatur, kedalaman 

tumbuh, dan pH lingkungan (Widyartini et al., 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun klasifikasi seaweed Sargassum sp. menurut Yuwono (2015) adalah sebagai 

berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Phaeophyta 

Kelas  : Phaeophyceae 

Ordo  : Fucales 

Famili  : Sargassaceae 

Genus  : Sargassum 

 

Gambar 1. Thallus Makroalga Sargassum sp.. a. Daun, b. Vesicle, c. Batang 

(Widyartini et al., 2017) 
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Sargassum sp. merupakan kelompok makroalga yang berasal dari divisi Phaeophyta 

dengan kelas Phaeophyceae. Dalam pemanfaatannya, Sargassum sp. banyak 

dimanfaatkan dalam bidang kesehatan dan juga pangan. Pada bidang kesehatan, 

makroalga ini sudah lama digunakan oleh masyarakat sebagai obat untuk mengatasi 

masalah kesehatan seperti diabetes mellitus. Selain itu, makroalga ini juga dimanfaatkan 

sebagai sumber antioksidan alami serta bermanfaat untuk mengatasi masalah kesehatan 

seperti eczema, kudis, dan beberapa penyakit lainnya (Motshakeri et al., 2014). 

Antioksidan yang terdapat pada makroalga Sargassum sp. dapat digunakan untuk 

mencegah berbagai penyakit degeneratif yang diakibatkan oleh adanya radikal bebas 

(Cahyaningrum et al., 2016). Pada bidang industri pangan Sargassum sp. sendiri sudah 

banyak dimanfaatkan sebagai sumber penghasil alginat yang berperan sebagai 

pengemulsi dan pengental (Widyartini et al., 2015). Sifat alginat sangat berkaitan dengan 

pembentukan gel dan peningkatan viskositas bahan. Sehingga berperan penting dalam 

proses produksi selai dan jelly (Mushollaeni & Rusdiana, 2011).  

 

Seiring dengan perkembangan teknologi, pemanfaatan Sargassum sp. ini dapat diperluas 

dan tidak hanya dimanfaatkan alginat dan antioksidannya saja. Makroalga ini juga dapat 

dimanfaatkan untuk mendapatkan sumber nutrisi lainnya, seperti fukoidan dan asam 

amino glutamat. Asam amino glutamat dimanfaatkan sebagai pemberi rasa umami ketika 

diproses lebih lanjut yang kemudian dapat diaplikasikan ke dalam makanan. Adapun 

kandungan protein pada Sargassum sp. adalah sebesar 2,53 - 8,32% berbeda tergantung 

tempat tumbuhnya (Masduqi et al., 2014 ; Gazali et al., 2018). Sementara itu, dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Matanjun, et al. (2009), Sargassum sp. mengandung asam 

glutamat sebesar 8,08 mg/g berat kering. Namun kandungan tersebut dapat berbeda dan 

berubah akibat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor lingkungan 

tumbuh (Widyartini et al., 2015). 

 

1.2.2. Asam Glutamat 

Glutamat merupakan salah satu jenis asam amino yang bersifat multifungsi. Glutamat 

selain berperan dalam proses metabolisme tubuh, glutamat berperan juga dalam 

peningkatan penerimaan rasa dan flavor, atau bisa disebut sebagai flavor enhancer (Ghirri 

& Bignetti, 2012).  Secara alami, keberadaannya di alam pun sudah banyak ditemukan, 
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Gambar 2. Struktur Molekul Asam Glutamat (Heyrovska, 2008) 

glutamat dapat ditemukan pada berbagai jenis makanan berprotein seperti daging, 

seafood, sayur-sayuran, dan produk peternakan unggas (poultry), bahkan pada beberapa 

jenis makroalga asam glutamat sendiri merupakan jenis asam amino yang paling banyak 

kandungannya. Terlebih lagi, keberadaan glutamat ini sangat krusial pada beberapa jenis 

produk pangan seperti keju, kaldu, dan seafood karena berperan penting terhadap rasa 

(Jinap & Hajeb, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk asam glutamat yang paling sering ditemui pada bahan pangan adalah monosodium 

glutamate (MSG). Monosodium glutamate merupakan bentuk garam sodium dari asam 

amino glutamat yang mampu meningkatkan penerimaan rasa maupun flavor pada bahan 

pangan. Secara komersial, MSG diproduksi melalui proses fermentasi tetes tebu (molase). 

Monosodium glutamate diyakini mampu menciptakan komponen rasa baru yaitu, umami 

atau rasa gurih pada makanan (Bera et al., 2017). Pada mulanya glutamat ditetapkan 

sebagai bahan tambahan pangan yang aman dikonsumsi secara wajar, namun seiring 

berjalannya waktu penggunaan glutamat dalam bentuk monosodium glutamate mendapat 

banyak perhatian mengenai keamanannya. Oleh karena itu, Food and Drug 

Administration (FDA) dan World Health Organization (WHO) mengeluarkan batas wajar 

pengkonsumsian MSG perharinya, yaitu sebesar 0 – 120 mg/kg berat badan  (Lindemann 

et al., 2002; Jinap & Hajeb, 2010). 

 

Rasa umami sendiri pertama kali ditemukan oleh seorang professor dari Jepang bernama 

Kikune Ikeda yang berhasil mengekstraksi asam glutamat dari konbu (Laminaria 

japonica) yang menjadi sumber penghasil rasa umami, yaitu rasa baru setelah manis, asin, 
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asam, dan pahit. Namun rasa umami yang dihasilkan oleh glutamat ini baru dapat timbul 

ketika terjadi reaksi hidrolisis protein akibat beberapa proses, seperti fermentasi, 

pemasakan, serta pemanasan sehingga menghasilkan glutamat bebas. Glutamat yang 

belum terhidrolisis atau yang masih berikatan dengan molekul protein memiliki 

karakteristik tidak berasa atau tasteless pada bahan pangan. Di alam terdapat 3 zat yang 

berperan dalam menghasilkan rasa umami, yaitu L-glutamate serta inosine 5’-

monophospate (IMP) dan guanosine 5’-monophospate (GMP) yang diketahui merupakan  

dua senyawa yang mampu meningkatkan rasa glutamat (Lindemann et al., 2002; Jinap & 

Hajeb, 2010).  

 

1.2.3. Enzim Bromelin 

Bromelin merupakan salah satu jenis enzim protease yang terdapat pada tumbuhan nanas. 

Bromelin biasanya diproduksi dari hasil presipitasi alkohol dari ekstrak nanas ataupun 

batang nanas (Uhlig, 1998).  Enzim bromelin merupakan kelompok protease sistein dan 

memiliki sistein pada gugus aktifnya. Enzim ini mampu menghidrolisis ikatan peptida 

protein dan merombaknya menjadi asam amino bebas. Enzim bromelin dapat ditemukan 

hampir diseluruh bagian tanaman nanas, mulai dari akar hingga buah dan yang terbesar 

terdapat pada bagian buah dan batang. Oleh karena itu, enzim ini dapat dikelompokkan 

ke dalam 2 kelompok besar berdasarkan sumbernya, yaitu fruit bromelin dan stem 

bromelin (Ali Al-Sa’ady, 2016). Pada kenampakannya enzim memiliki bentuk serbuk 

dengan warna putih bening hingga kekuning-kuningan, memiliki bau yang khas, serta 

larut sebagian dalam aseton, eter, dan CHCl3. Kelebihan dari enzim ini adalah memiliki 

kestabilan dan spesifitas yang luas (Masri, 2013). Pada industri pangan, enzim bromelin 

dikenal sebagai enzim yang berguna untuk membantu proses pengempukan daging, 

produksi hidrolisat protein, dan berperan penting dalam penjernihan bir (Dhillon et al., 

2016; Pardhi et al., 2016) 

 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas proteolitik enzim bromelin, salah 

satunya adalah temperatur dan pH lingkungan enzim bekerja. Mengkondisikan enzim 

bekerja pada kondisi optimumnya dapat berpengaruh terhadap yield produk yang 

dihasilkan. Semakin optimum kondisi lingkungan enzim bekerja dapat mengurangi 

kehilangan target protein dari produk (Pardhi et al., 2016). Menurut Whitehurst & Oort 
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(2010), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim yaitu konsentrasi 

enzim, konsentrasi substrat, kofaktor, koenzim, dan enzyme inhibitor. Enzim bromelin 

dapat bekerja secara optimum pada pH 7 dengan menggunakan buffer fosfat 0,1 M 

dengan suhu 50°C tergantung pada substrat dan sumber enzim. Aktivitas enzim dapat 

dipengaruhi juga oleh energi aktivitasnya. Selain itu, kestabilan enzim terhadap panas 

akan meningkat apabila nilai energi aktitivitasnya semakin tinggi. Pada enzim bromelin 

aktivitas enzim hampir terinaktivasi sempurna pada suhu 80°C selama 8 menit (Ali Al-

Sa’ady et al., 2016).  

 

Enzim bromelin merupakan salah satu jenis enzim protease sama seperti renin, papain, 

dan fisin yang memiliki peran untuk menghidrolisis protein. Reaksi hidrolisis yang terjadi 

berupa putusnya ikatan peptida dari ikatan substrat, di mana enzim ini berperan sebagai 

katalisator dalam sel serta memiliki sifat yang khas (Masri, 2013). Penggunaan enzim 

protease dalam menghidrolisis protein dapat meningkatkan flavor dari hidrolisat protein. 

Hal tersebut dikarenakan proses hidrolisis mampu menambah jumlah asam amino bebas 

sehingga flavor dapat tercipta (Laohakunjit et al., 2014). Selain itu, hidrolisat protein 

yang diisolasi dari sumber tertentu dapat dijadikan prekursor dalam pembuatan flavor 

yang dapat menggantikan sumber aslinya seperti daging sapi, daging ayam, dan beberapa 

sumber lainnya. Namun, terdapat beberapa kelemahan yang dapat timbul, yaitu timbulnya 

rasa pahit akibat adanya reaksi antara endoprotease dengan substrat protein selama 

hidrolisis (Arshad et al., 2014). Selain itu, rasa pahit ini ditimbulkan juga oleh beberapa 

peptida, terutama peptida yang bersifat hidrofobik yang dihasilkan selama proteolisis 

berlangsung. Pembentukan rasa pahit ini sangat bergantung pada kondisi reaksi selama 

hidrolisis enzimatis berlangsung, seperti pH, suhu, substrat, konsentrasi enzim, dan waktu 

reaksi. Faktor-faktor tersebut harus secara tepat diperhatikan agar tetap konstan agar tidak 

menimbulkan rasa pahit. Dalam dunia industri pangan, hidrolisat protein haruslah 

memiliki kualitas rasa yang baik, yaitu netral atau tidak pahit. Sehingga, beberapa metode 

penghilangan rasa pahit akibat proses hidrolisis harus dilakukan (Uhlig, 1998).  

 

1.2.4. Ultrasonikasi 

Pemecahan dinding sel dari suatu bahan dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti 

metode kimiawi maupun mekanis. Perbedaannya, pada metode kimiawi proses 
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berlangsung dengan bantuan zat-zat kimia, sedangkan pada metode mekanis tidak 

memerlukan zat-zat kimia. Salah satu metode mekanis yang dapat digunakan untuk 

memecahkan dinding sel suatu bahan adalah dengan menggunakan perlakuan gelombang 

ultrasonik. Gelombang ultrasonik merupakan salah satu jenis gelombang suara yang 

memiliki frekuensi di atas 20 kHz. Prinsip kerja dari metode ini adalah memecah dinding 

sel secara mekanik dengan gelombang suara ultrasonik sehingga menyebabkan jaringan 

sel hancur serta komponen yang terdapat di dalam sel keluar dengan mudah. Di Indonesia 

metode ultrasonikasi yang biasa dilakukan adalah metode ultrasonikasi tidak langsung 

atau ultrasonic waterbath. Pada sonikasi tidak langsung, sensor ultrasonik tidak 

bersentuhan langsung dengan bahan yang akan diekstraksi. Selain itu, waktu sonikasi 

yang lama dapat menyebabkan kenaikan suhu pada larutan akibat adanya eksitasi 

gelombang ultrasonik (Sholilah et al., 2017).  

 

1.2.5. Ammonium Sulfat 

Ammonium sulfat merupakan salah satu jenis garam yang biasa digunakan dalam proses 

presipitasi atau pengendapan protein. Metode pengendapan protein menggunakan garam 

ini dinamakan metode salting-out. Prinsip kerja dari metode salting out adalah dengan 

menurunkan kelarutan protein di dalam suatu larutan dengan proses penambahan garam. 

Penambahan garam ini dapat menyebabkan tegangan permukaan air menjadi meningkat. 

Oleh karena itu, terjadi peningkatan interaksi hidrofobik antara protein dan air. Dengan 

kata lain, interaksi protein terhadap air menurun (Wingfield, 2001). Semakin tinggi 

konsentrasi dari ammonium sulfat yang ditambahkan maka pengendapan protein akan 

semakin baik. Namun terdapat kondisi dimana akan terjadi pengendapan ammonium 

sulfat karena larutan sudah jenuh (Masri, 2013). 

 

1.2.6. Freeze Drying 

Freeze drying atau lyophilization merupakan metode pengeringan yang memiliki prinsip 

menghilangkan air di dalam bahan dengan cara menyublimasi kristal es dari bahan yang 

sudah dibekukan. Bahan yang akan dikeringkan dibekukan terlebih dahulu. Kemudian 

sesudah beku, diberi perlakuan berupa pemberian panas secara vakum (secara konduksi 

maupun radiasi) sehingga cairan yang membeku dapat tersublimasi dan meninggalkan 

bahan padat. Proses sublimasi air dapat dilakukan pada tekanan 4,579 mmHg dengan 
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suhu 0,0099°C. Oleh karena itu, pada akhir reaksi hanya meninggalkan komponen 

padatan saja. Metode pengeringan dengan freeze drying sangat efektif karena mampu 

meminimalkan kerusakan selama proses pengeringan berlangsung. Selain itu, metode 

pengeringan ini sangat cocok untuk bahan yang harus terjaga ke stabilannya (Gaidhani et 

al., 2015). Pengeringan dengan metode freeze drying ini dapat diaplikasikan pada proses 

pengeringan rumput laut. Penggunaan metode freeze drying sebagai metode pengeringan 

mampu membantu menjaga kualitas dan nutrisi pada rumput laut, termasuk menjaga 

kualitas asam glutamat pada rumput laut (Wong & Cheung, 2001). 

 

1.2.7. Metode Bradford 

Metode Bradford merupakan salah satu uji protein yang bertujuan untuk mengukur 

konsentrasi protein total secara kolorimetri pada suatu larutan. Metode ini melibatkan 

penggunaan pewarna, yaitu Coomassie Brilliant Blue (CBB) yang akan bereaksi serta 

berikatan dengan protein pada larutan yang diuji. Pengujian ini didasarkan pada warna 

kebiruan yang dihasilkan setelah zat pewarna berikatan dengan protein pada larutan yang 

kemudian akan diukur nilai absorbansinya dengan spektrofotometer dengan panjang 

gelombang 595 nm (Bradford, 1976). Metode Bradford sering digunakan dalam 

pengujian protein karena metode ini sederhana, mudah dilakukan, cepat, stabil, selektif, 

dan lebih sensitif dibandingkan metode Lowry. Selain itu, kelebihan dari metode ini 

adalah mampu mengukur kadar protein hingga konsentrasi yang sangat rendah serta tidak 

terlalu terpengaruh dengan keberadaan zat pengotor seperti ammonium sulfat (Walker, 

2002; Purwanto, 2014). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan enzim bromelin 

5% dan 10% sebagai enzim protease dalam mengekstrak asam glutamat pada seaweed 

Sargassum sp. dengan waktu inkubasi 1 jam, 3 jam, dan 5 jam. 


