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4.  PEMBAHASAN 

 

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

makroalga coklat.  Seaweed ini mengandung sebesar 2,53 – 8,32% protein (Masduqi et 

al., 2014 ; Gazali et al., 2018). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Matanjun et al. (2009), Sargassum sp. mengandung asam glutamat sebesar 8,08 mg/g 

berat kering. Selain itu, seaweed ini mengandung asam amino aspartat, alanin, leusin, dan 

fenilalanin sebagai kelompok asam amino dengan kandungan tertinggi bersamaan dengan 

asam glutamat. Belum banyak penelitian mengenai asam glutamat dari seaweed ini. Oleh 

karena itu, untuk mengetahui lebih lagi kandungan asam glutamat pada Sargassum sp. 

guna mencari alternatif bahan tambahan pangan sejenis MSG, maka penelitian ini perlu 

dilakukan. Pada penelitian ini, bahan utama yang digunakan merupakan isolat protein 

Sargassum sp. yang sudah diekstrak dari Sargassum sp. kering.  Pertama-tama Sargassum 

sp. basah dikeringkan dengan bantuan Solar Tunnel Dryer selama 2-3 hari. Berat 

Sargassum sp. kering yang diperoleh adalah sebanyak 28 gram. Dari hasil pengisolasian 

protein pada seaweed tersebut diperoleh hasil rendemen isolat protein sebanyak 2,152 

gram atau sebesar 7,69.10-2 gram/ gram berat seaweed kering. Isolat protein ini yang 

kemudian diekstrak kembali kandungan asam glutamatnya dengan bantuan enzim 

bromelin. 

 

4.1. Isolasi dan Analisis Kadar Protein 

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa isolat protein yang dihasilkan adalah sebesar 

2,152 gram dari 28 gram sampel kering yang digunakan. Dengan kata lain, isolat protein 

yang dihasilkan adalah sebanyak 7,69%. Pertama-tama untuk mendapatkan isolat protein 

dari Sargassum sp. pertama-tama diperlukan tahap isolasi atau ekstraksi protein. Pada 

penelitian ini, pengisolasian protein dilakukan dengan bantuan metode sonikasi untuk 

memecah dinding sel dan metode presipitasi protein atau salting out dengan bantuan 

garam ammonium sulfat. Pemecahan dinding sel dilakukan dengan bantuan alat 

ultrasonic cleaner UC-10 SD. Metode ini sesuai digunakan karena pada dasarnya prinsip 

kerja dari ultrasonikasi 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. Semakin lama waktu sonikasi, maka 
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kesempatan pelarut berkontakan dengan bahan menjadi lebih besar. Selama proses 

tersebut kelarutan bahan akan terus meningkat hingga mencapai titik jenuh (Sholilah et 

al., 2017). Pada penelitian ini digunakan waktu sonikasi selama 3 jam. 

 

Setelah proses sonikasi, filtrat yang dihasilkan dari proses sonikasi kemudian dipresipitasi 

dengan bantuan garam ammonium sulfat. Konsentrasi garam ammonium sulfat yang 

digunakan adalah sebesar 72%. Pada konsentrasi tersebut filtrat hasil sonikasi Sargassum 

sp. hampir mengalami titik jenuhnya. Hasil tersebut diamati dengan mulai sukarnya 

garam ammonium sulfat untuk larut pada filtrat. Garam ammonium sulfat mampu 

menurunkan kelarutan protein di dalam suatu larutan sehingga protein di dalam larutan 

akan terpresipitasi. Selain itu, kelebihan dari garam ini adalah efektifitasnya dan kelarutan 

yang tinggi, memiliki fleksibilitas yang tinggi pada rentang pH yang beragam, murah, 

serta mudah larut pada suhu rendah (Wingfield, 2001). 

 

Selain menggunakan metode salting out, metode mengisolasi protein dapat dilakukan 

dengan beberapa metode lainnya seperti melalui hidrolisis asam dan ion exchange ( Kazir, 

et al. 2019). Pengisolasian protein dengan metode hidrolisis asam mampu menghasilkan 

asam amino bebas dan menghidrolisis berbagai protein. Metode ini memiliki kelemahan 

karena akan memberikan efek berbeda pada asam amino yang dihidrolisisnya seperti pada 

asparagine dan glutamin akan terhidrolisis menjadi asam glutamat dan aspartat, 

sedangkan asam amino triptofan akan hilang seluruhnya. Kelemahan lain dari metode ini 

adalah setelah reaksi selesai akan meninggalkan senyawa karsinogenik dan garam pada 

sampel (Alvarez, et al. 2012). Sementara itu, pengisolasian dengan metode ion exchange 

didasarkan atas pemisahan muatan positif dan negatif pada rantai samping dari asam 

amino. Muatan ion negatif terdiri dari asam amino glutamat dan aspartat serta C-terminal, 

sedangkan muatan ion positif terdiri dari asam amino lisin, arginin, dan histidin serta 

gugus amino pada N-terminal (Harris and S. Angal, 1989). Berdasarkan penelitian Kazir, 

et al. (2019) metode ion exchange merupakan metode yang berbasis food grade. 

 

Selanjutnya, filtrat disentrifugasi untuk memperoleh isolat protein. Isolat protein basah 

kemudian dikeringkan dengan bantuan freeze dryer. Pengeringan dengan metode ini 

dipilih karena sangat efektif dan mampu meminimalkan kerusakan selama proses 
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pengeringan berlangsung. Selain itu, metode pengeringan ini sangat cocok untuk bahan 

yang harus terjaga ke stabilannya seperti protein (Gaidhani et al., 2015). Freeze drying 

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

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

isolat protein disimpan di dalam freezer dengan suhu -20℃ guna mencegah kerusakan 

dan denaturasi akibat suhu panas.  

 

Isolat protein yang diperoleh kemudian digunakan untuk mengukur kadar protein pada 

Sargassum sp. Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa kadar protein seaweed 

Sargassum sp. yang diperoleh dari Pantai Sancang Garut adalah sebesar 59,3 mg/g berat 

kering atau sebesar 5,93% berat kering. Jika dibandingkan dengan beberapa teori, kadar 

protein yang dihasilkan masih berada dalam rentang yang sama dengan penelitian yang 

sudah ada yaitu 2,53 – 8,32% protein (Masduqi et al., 2014 ; Gazali et al., 2018). Pada 

penelitian ini, analisis kadar protein dilakukan dengan metode Bradford.  

 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini jika dibandingkan dengan beberapa penelitian 

sebelumnya yang menggunakan metode Kjedahl, hasil yang diperoleh cenderung lebih 

rendah. Hasil kadar protein Sargassum sp. yang diperoleh dengan metode Kjedahl adalah 

sebesar 5,4 – 16,3 % berat kering (Cerna, 2011). Rendahnya hasil yang diperoleh pada 

metode Bradford dikarenakan metode ini tidak terlalu terpengaruhi dengan keberadaan 

zat pengotor seperti ammonium sulfat. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh lebih rendah 

jika dibandingkan dengan metode Kjedahl yang menghitung protein kasar berdasarkan 

penentuan kadar nitrogen sehingga nitrogen yang bukan berasal dari protein pun dapat 

terhitung (Utami et al., 2016). Nitrogen tersebut bisa berasal dari pigmen, asam nukleat, 

dan nitrogen inorganik (Kazir et al., 2019). Namun, jika dibandingkan dengan beberapa 

metode pengukuran protein lainnya seperti Biuret, Lowry, dan Kjedahl, metode Bradford 

dapat dikatakan lebih baik. Terdapat beberapa kelebihan metode ini yaitu, lebih stabil, 

sensitif, dan selektif. Adapun kelemahan dari metode Biuret dan Lowry adalah pada 

metode Biuret membutuhkan waktu pelaksanaan yang lama, kurang efisien, dan hasil 

pembacaan tidak murni, sedangkan kelemahan metode Lowry adalah terlalu banyak 

interferensinya (Purwanto, 2014).  
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Selanjutnya, jika dibandingkan dengan beberapa spesies seaweeds coklat lainnya, hasil 

tersebut memang rendah. Pada seaweed Wakame (Undaria pinnatifida) mengandung 

protein sebesar 16,3% dari berat seaweeds kering, selain itu pada seaweed Saccharina 

latissina mengandung protein sekitar 25% dari berat kering (Kolb et al., 2014; Harryson 

et al., 2018). Perbedaan kadar protein ditemukan pula pada Sargassum sp. yang diperoleh 

dari beberapa tempat berbeda. Sargassum sp. yang berasal dari pesisir Barat Aceh 

memiliki kadar protein sebesar 2,5% berat kering (Gazali et al., 2018). Sargassum sp. 

yang diperoleh dari laut di Borneo Utara, Malaysia memiliki kadar protein sebesar 5,4% 

berat kering (Matanjun et al., 2009). Kemudian Sargassum sp. yang berasal dari 

Kepulauan Seribu memiliki kadar protein sebesar 3,64% berat kering (Diachanty et al., 

2017). Bahkan pada penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah et al. (2017) dengan tempat 

yang sama, yaitu kepulauan Seribu, kadar protein yang diperoleh adalah sebesar 1,26% 

berat kering. Hal ini membuktikan bahwa kandungan senyawa dalam seaweeds dapat 

berbeda-beda atau berubah walaupun terdapat dalam satu kelompok yang sama dan 

sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti waktu pemanenan dan faktor lingkungan 

tumbuh (Widyartini et al., 2015).  

 

Metode Bradford merupakan salah satu uji protein yang bertujuan untuk mengukur 

konsentrasi protein total secara kolorimetri pada suatu larutan dengan bantuan pewarna 

Coomassie Brilliant Blue (CBB). Pewarna CBB akan berikatan dengan protein pada 

larutan yang kemudian akan diukur nilai absorbansinya dengan spektrofotometer dengan 

panjang gelombang 595 nm (Bradford, 1976). Spektrofotometer akan membantu dalam 

penentuan kadar protein secara kuantitatif ataupun kualitatif dengan mengukur nilai 

absorbansi larutan blanko dan pembanding (Masri, 2013). Nilai absorbansi yang 

diperoleh akan dimasukkan ke dalam perhitungan untuk mengetahui kadar protein dari 

seaweed Sargassum sp. yang diteliti. Perhitungan dilakukan dengan rumus yang 

diperoleh dari pembuatan kurva standard. Pada penelitian ini, kurva standard yang 

digunakan adalah kurva standard Bovine Serum Albumine (BSA). Protein Bovine Serum 

Albumin digunakan karena memiliki stabilitas yang baik dan tidak terlalu bereaksi dalam 

pengujian biologi (Sigma Aldrich, n.d.).  

  

4.2. Ekstraksi dan Analisis Kadar Asam Glutamat  
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Berdasarkan Gambar 4, dapat dilihat bahwa kadar asam glutamat yang dihasilkan 

meningkat seiring bertambahnya waktu inkubasi pada kedua konsentrasi enzim. Hal ini 

sesuai dengan hasil teori Laohakunjit et al., (2014) yang mengatakan bahwa semakin 

lama waktu inkubasi maka % yield pun akan meningkat.  Hal ini dikarenakan dengan 

semakin lamanya waktu inkubasi, maka waktu hidrolisis semakin panjang, sehingga 

mampu menghasilkan yield yang lebih banyak (Wijaya & Yunianta, 2015). Sementara 

itu, dari hasil penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4 diperoleh bahwa 

dengan penggunaan konsentrasi enzim 5% menghasilkan kadar protein yang lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan penggunaan konsentrasi enzim 10%. Hasil kadar asam 

glutamat terendah diperoleh dari konsentrasi enzim 10% dengan waktu inkubasi 1 jam 

sedangkan hasil tertinggi diperoleh dari konsentrasi enzim 5% dengan waktu inkubasi 5 

jam. Namun kadar asam glutamat yang dihasilkan dari konsentrasi enzim 5% dengan 

waktu inkubasi 5 jam bukan hasil dan kombinasi optimal. Hal ini dikarenakan 

kecenderungan kurva yang masih akan terus meningkat di kedua konsentrasi enzim 

dengan bertambahnya waktu.  

 

Selain itu, kadar asam glutamat yang diperoleh pada penelitian ini memiliki perbedaan 

hasil yang sangat jauh dengan penelitian yang dilakukan oleh Matanjun, et al. (2009), 

pada penelitian tersebut diperoleh asam glutamat sebesar 8,08 mg/g berat kering.  

Sementara itu, jika dibandingkan dengan hasil yang diperoleh pada penelitian ini, dapat 

dilihat pada Tabel 3, bahwa hasil tertinggi pada penelitian ini adalah sekitar 9,43.10-3 

mg/g berat sampel kering. Kandungan tersebut dapat berbeda dan berubah akibat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor lingkungan tumbuh 

(Widyartini et al., 2015).   

 

Sementara itu, dari segi kombinasi perlakuan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini 

berbeda dengan hasil yang diperoleh pada penelitian Laokahunjit et al. (2014), dalam 

penelitiannya digunakan sampel seaweed Gracilaria fisheri sebagai bahan uji. Pada 

penelitian tersebut diperoleh bahwa hasil % yield optimal diperoleh dari konsentrasi 

enzim 10% (aktivitas enzim = 119,235 U/g) dengan waktu inkubasi 3 jam. Selain itu, 

pada penelitian sejenis dengan perlakuan yang serupa yang dilakukan oleh Sonklin et al. 

(2011) dengan menggunakan mungbean atau kacang hijau, hasil % yield optimal 
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diperoleh dari perlakuan kombinasi enzim 18% (aktivitas enzim = 98.652 U/g) dengan 

waktu inkubasi 3 jam. Oleh karena itu, dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa setiap 

jenis bahan yang diuji memiliki perlakuan kombinasi optimal yang berbeda-beda. Selain 

itu, semakin tinggi konsentrasi dan aktivitas suatu enzim, maka kemampuan enzim untuk 

mengkatalis suatu reaksi semakin cepat. Namun kecepatan ini akan menurun ketika titik 

batas kecepatan reaksi mendekati garis maksimum. Pada kondisi kecepatan maksimum, 

enzim akan menjadi jenuh oleh substrat sehingga enzim tidak dapat berfungsi lebih cepat 

(Budiman, 2016). Pada penelitian ini belum ditemukan perlakuan kombinasi yang 

optimal karena kecenderungan kurva yang terus meningkat seperti yang dapat dilihat 

pada Gambar 5. Hal ini dapat disebabkan karena dengan semakin tingginya konsentrasi 

enzim yang ditambahkan, akan mempengaruhi pH dari larutan akibat terdegradasinya 

protein sehingga pH akan meningkat dan melebihi pH optimum enzim bekerja (Wijaya 

& Yunianta, 2015).  

 

Ekstraksi asam glutamat diperlukan untuk mengetahui kadar asam glutamat pada 

Sargassum sp. Pada penelitian ini, ekstraksi asam glutamat dilakukan secara enzimatis 

dengan bantuan enzim bromelin dengan aktivitas 50. 000 U/g. Kemampuan hidrolitik 

enzim pada seaweed mampu melemahkan dan mengganggu dinding sel seaweed sehingga 

komponen di dalam sel dapat keluar sehingga yield yang dihasilkan akan lebih besar 

(Rodrigues et al., 2015). Enzim bromelin adalah enzim yang dihasilkan atau diisolasi dari 

tumbuhan nanas, terutama bagian buah dan batangnya. Enzim ini memiliki kemampuan 

untuk menghidrolisis ikatan peptida protein dan merombaknya menjadi asam amino 

bebas (Masri, 2013; Ali Al-Sa’ady, 2016).  

 

Terdapat enzim protease lain yang berpotensi untuk digunakan, yaitu enzim papain. Sama 

halnya dengan enzim bromelin, enzim papain mampu memecah molekul protein 

kebentuk yang lebih sederhana (Anggraini & Yunianta, 2015). Menurut Budiman (2016), 

enzim papain memiliki beberapa kelebihan seperti tahan terhadap suhu panas (40°C-

60°C), mempunyai rentang pH optimum yang lebar (5-7,5), serta lebih murni. Namun 

enzim bromelin digunakan dalam penelitian ini karena mampu mempertahankan aroma 

dan flavor seafood pada seaweeds (Laohakunjit et al., 2014). 
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Pada penelitian ini, analisis kadar asam glutamat dilakukan dengan menggunakan reagen 

kit Megazyme L-Glutamic Assay. Reagen yang digunakan adalah campuran buffer, 

NAD+/INT, Diaphorase, dan GIDH. Prinsip dari pengujian ini adalah L-glutamic acid 

akan dioksidasi dengan nicotinamide-adenine dinucleotide (NAD+) dengan keberadaan 

glutamate dehydrogenase (GIDH). Hasil dari reaksi tersebut adalah terbentuknya 2-

oxoglutarate yang akan mereduksi nicotinamide-adenine dinucleotide (NADH) dan ion 

ammonium (NH4
+). Kemudian reaksi selanjutnya dipercepat dengan keberadaan 

Diaphorase lalu NADH akan mereduksi iodonitrotetrazolium chloride (INT) menjadi 

INT-formazan. Jumlah INT-formazan yang terbentuk dari reaksi tersebut berhubungan 

dengan jumlah asam glutamat. INT-formazan dicari nilai absorbansinya dengan 

spektrofotometer dengan panjang gelombang 492 nm. Nilai absorbansi yang digunakan 

dalam perhitungan dan mewakilkan jumlah asam glutamat yang terdapat di dalam sampel. 

Dengan kata lain, metode Megazyme merupakan metode yang menghitung jumlah kadar 

asam glutamat yang berada dalam kondisi tidak terikat. 

 

Metode Megazyme L-glutamic acid dipilih pada penelitian ini karena prinsip kerjanya 

yang spesifik mengukur asam glutamat yang tidak terikat dengan sel yaitu l-glutamic 

acid. Sementara itu, pada metode lain seperti penggunaan HPLC ataupun kromatografi 

gas tidak dipilih karena beberapa pertimbangan. Seperti pada HPLC, asam glutamat yang 

terukur tidak spesifik karena mengukur semua jenis asam glutamat, baik yang terikat 

maupun tidak terikat pada sel. Glutamat yang belum terhidrolisis atau yang masih 

berikatan dengan molekul protein memiliki karakteristik tidak berasa atau tasteless pada 

bahan pangan. L-glutamate adalah salah satu senyawa yang mampu menghasilkan rasa 

umami karena berada dalam kondisi tidak terikat dengan komponen lain di sel 

(Lindemann et al., 2002; Jinap & Hajeb, 2010). Sementara itu pada metode kromatografi 

gas, metode ini memiliki banyak kelemahan seperti tidak semua asam amino 

terderivatisasi dan terdeteksi, serta memiliki ketelitian, selektivitas, dan kepekaan yang 

rendah (Sumarno et al., 2002). 

 

Berdasarkan Tabel 3 dan 4, dapat diketahui bahwa hasil dari setiap perlakuan 

menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Langkah untuk mengetahui normalitas dari data 

yang diperoleh adalah dengan menganalisis data menggunakan SPSS.  Berdasarkan uji 
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normalitas Kolmogorov-Smirnov hasil dari kedua jenis perlakuan baik % enzim dan 

waktu memiliki distribusi data yang normal karena memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 

(P>0,05). Hubungan perlakuan waktu antar % enzim beromelin pada setiap sampel adalah 

berbeda nyata (P>0,05) pada waktu inkubasi 1 dan 3 jam, dan tidak berbeda nyata 

(P<0,05) pada waktu inkubasi 5 jam. Kemudian hubungan antar perlakuan enzim 5% 

pada tiap-tiap waktu diketahui bahwa pada perlakuan enzim 5% pada waktu 5 jam 

berbeda nyata dengan perlakuan enzim 5% pada waktu 1 dan 3 jam. Sedangkan pada 

perlakuan enzim 10% diketahui pada setiap perlakuan waktu adalah berbeda nyata. 


