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1. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam keanekaragaman hayati di 

sehingga banyak komoditas hayati yang juga beragam di Indonesia. Salah satunya adalah 

rumput laut. Ulva sp. merupakan rumput laut hijau dan berpotensi sebagai sumber protein 

potensial untuk nutrisi manusia (Ito & Hori., 1989). Salah satu contoh rumput laut Ulva sp. 

adalah Ulva lactuca yang memiliki berbagai asam amino penting untuk yang baik bagi 

kesehatan dan pembentuk cita rasa. Kandungan asam amino tertinggi pada Ulva lactuca 

adalah asam aspartat dan asam glutamat (Ortiz, 2006). Asam aspartat dan asam glutamat 

inilah yang berfungsi sebagai pembentuk rasa umami. Menurut (Dewi et al., 2016), rasa 

umami yang sempurna akan dihasilkan melalui perpaduan asam glutamat yang 

menghasilkan rasa gurih-asin dan asam aspartat yang menghasilkan rasa gurih-manis. Hal 

inilah yang menyebabkan Ulva lactuca berpotensi sebagai bahan tambahan pangan alami 

pengganti MSG. Selain Ulva lactuca, masih banyak spesies Ulva sp. lain yang berpotensi 

sebagai sumber protein dan pembentuk cita rasa umami contohnya ulva rigida, ulva 

rotundata (Fleurence et al., 1995), Ulva armoricana dan Ulva pertusa (Fleurence et al, 

1999).  

 

Banyak isu negatif mengenai MSG seperti penyakit setelah mengkonsumsi MSG. Isu ini 

imemunculkan mind-set bahwa MSG berbahaya. Food Drug Administration (FDA) 

menyatakan bahwa, pengguna MSG (sebanyak 2%) mengalami masalah kesehatan. 

Kemudian WHO menetapkan ADI (Acceptable Daily Intake) yaitu sebesar 120 mg/kgBB. 

Monosodium pada MSG dapat memenuhi kebutuhan garam sebanyak 20-30%, sehingga 

konsumsi MSG yang berlebihan menyebabkan kenaikan kadar garam dalam darah (Yonata 

& Iswara., 2016). Kenaikan inilah yang berbahaya jika dikonsumsi terlalu berlebihan. Oleh 

karena itu diperlukan bahan pengganti alami tanpa dilakukan penambahan sodium atau 

garam natrium. Hal inilah merupakan peran penting rumput laut salah satunya Ulva sp. 

untuk mengganti MSG. Rumput laut ini lah yang memiliki peran penting karena 

mengandung glutamat yang tinggi sehingga dapat dimanafaatkan untuk menciptakan 
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glutamat tanpa monosodium dengan proses ekstraksi enzimatis. Berbagai penelitian metode 

ekstraksi pada rumput laut Ulva sp. telah dilakukan (Fleurencel et al., 1995). Salah satunya 

pada seaweed Ulva lactuca. Contoh metode ekstraksi adalah dengan menggunakan asam 

hidroklorat dengan hasil asam glutamat 1.4 % berat kering (Kumar & Kaladharan., 2007). 

Penelitian lain adalah menggunakan proses pelisisan sel dengan osmotic shock serta 

pemberian 2-mercaptoethanol dan hasil yang didapatkan adalah didapatkan asam glutamat 

9,0 g asam amino / 100 gram protein (Shuuluka, Bolton, & Anderson., 2013). Penelitian 

lain juga dengan menggunakan asam dan basa menunjukkan bahwa asam glutamat 

sebanyak 12,94 g/100 g protein (Yaich et al., 2011). Penelitian di atas menunjukan bahwa 

tiap proses ekstraksi yang berbeda menghasilkan data asam glutamat yang berbeda. 

Beberapa metode diatas mengandung pelarut kimia yang dapat menimbulkan efek toksik 

bagi tubuh manusia, sedangkan metode enzimatis merupakan suatu hal yang baru jika 

diaplikasikan pada rumput laut terutama Ulva sp. sehingga metode ekstraksi ini berpeluang 

besar untuk digunakan dalam proses ekstraksi.  

 

Keunggulan enzim bromelin yaitu memiliki energi aktivasi yang lebih rendah daripada 

tripsin, menghasilkan rasa umami yang lebih kuat, tidak menimbulkan rasa pahit pada 

produk, serta lebih murah bila dibandingkan dengan enzim tripsin selain itu, enzim 

bromelin mampu menghidrolisis glukagon pada ikatan arginin-alanin dan ikatan alanin-

asam glutamat (Zatul Iffah et al.,2014). Penggunaan bromelin untuk menghasilkan flavor 

seafood belum dilakukan pengujian pasti dan diperlukan penelitian mengenai penggunaan 

bromelin dalam makanan laut atau seafood. Penelitian Laohakunjit et al. (2014) 

menyatakan bahwa bromelin telah berhasil menghidrolisis asam amino di rumput laut 

gracilaria sp. salah satunya asam amino tertinggi adalah asam glutamat. Penggunaan 

bromelin didapatkan rasa tidak berasa tapi memiliki rasa umami dan bau rumput laut. 

Aroma dominan yang ada adalah bau manis, berlemak, green, sehingga hidrolisat ini 

memiliki potensi sebagai pemberi rasa pada seafood dan sebagai suplemen pemberi rasa 

gurih pada berbagai produk pangan (Laohakunjit et al., 2014). Hal ini menunjukkan bahwa 

penggunaan bromelin untuk ektraksi asam amino dirumput laut memilliki peluang besar. 
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1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Ulva sp. 

Ulva merupakan rumput laut yang tergolong dalam divisi Chlorophyta karena sel-sel 

mengandung banyak mengandung klorofil a. Hal inilah yang memberikan warna hijau pada 

rumput laut ini. Morfologi dari Ulva sp.  yaitu memiliki ciri-ciri berupa thallus tipis dan 

gepeng seperti pedang yang terdiri atas 2 lapis sel (Wulandari., 2015). 

 

Sebagian besar Ulva sp. memiliki  ciri-ciri rapuh, berkerut, warna hijau terang dan memiliki 

bentuk bulat atau lonjong (Wulandari., 2015).. Taksonomi dari Ulva sp. adalah sebagai 

berikut (Wulandari., 2015) : 

Kingdom : Plantae 

Divisio : Thallophyta 

Classis : Chlorophyceae 

Ordo : Ulotrichales 

Familia : Ulvaceae 

Genus : Ulva 

Species : Ulva sp. 

 

Umumnya spesies Ulva sp. memiliki kandungan (per 100 gram berat bersih) protein 15-

26%, air 18,7%,  karbohidrat 46-51%, lemak 0,1-0,7%, serat 2-5%.  abu 16-23%, serta 

vitamin B1, B2, B12, C, dan E. Ulva sp. dapat tumbuh pada pH 7,5-9 dengan Salinitas yang 

baik yaitu 29-31,5%. Ulva sp. juga mampu hidup pada kisaran suhu 28-310C (Wulandari., 

2015). Berbagai penelitian yang sudah dilakukan didapatkan hasil data bahwa asam 

glutamat tertinggi terletak pada Ulva lactuca, Ulva rigida dan Ulva rotundata (Ochiai et 

al.. 1987 & Fleurence et al., 1995).  

 

Ulva lactuca akan terdapat di air yang dangkal (zona intertidal bagian atas sampai 

kedalaman 10 meter) jika hidup di daerah tropis. Pada substrat yang tepat, Ulva sp. akan 

melakukan asosiasi dengan daerah yang memiliki nutrien yang tinggi contohnya pada 

tumbuhan bakau atau dekat sumber air tawar. Umumnya Ulva sp. mempunyai panjang 
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sampai 100 cm dan bentuk strap-shaped blades atau pedang melipat dengan tepi yang halus 

dan bergelombang. Pada bagian tengah dari setiap helaian memiliki warna pucat dan 

semakin ke arah tepi warnanya semakin gelap. (Wulandari., 2015). 

 

 

Gambar 1. Ulva Lactuca (Wulandari., 2015). 

 

Ulva lactuca telah banyak digunakan dalam bidang pangan seperti membuat nori, sebagai 

sayur pada sup dan salat buah. Umumnya Ulva memiliki kandungan Fe yang sangat tinggi 

dan banyak dikonsumsi sebagai bahan makanan di China, Filipina, Chili dan Hindia Barat 

(Rasyid., 2004). Ulva sp. memiliki potensi lain yaitu memiliki potensi sebagai penyedap 

rasa karena memiliki asam glutamat dan asam aspartat yang cukup tinggi dan mampu 

membantu pembentukan cita rasa. Kandungan asam amino aspartat adalah 12,94 g/100 g 

protein dan asam aspartat 12,9 g/100 g protein (Yaich et al., 2011).  Hal ini membuat Ulva 

lactuca potensi sebagai penyedap rasa alami (Ortiz, 2006). Beberapa jurnal ditemukan 

bahwa kandungan komposisi polisakarida atau serat kasar pada Ulva lactuca adalah 
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selulosa, hemiselulosa dan lignin. 3 hal inilah yang membentuk dinding sel pada Ulva 

lactuca (Santi, 2012).  

 

1.2.2. Asam glutamat  

Kandungan asam glutamat terletak hampir pada semua makanan yang memiliki protein 

tinggi contohnya produk daging, ikan, susu dan sayuran. Asam glutamat juga terdapat pada 

tubuh manusia secara alami (Yonata & iswara, 2016). Asam glutamat inilah yang 

membentuk cita rasa yang disebut umami atau yang disebut dengan rasa lezat/enak. Asam 

glutamat memiliki peran penting dalam tubuh antara lain, prekursor glutamin, 

neurotransmitter, substansi untuk sintetis protein dan lain-lain (Yonata & iswara, 2016). .  

 

Asam glutamat banyak digunakan sebagai bumbu dengan nama yang mudah dikenal MSG 

(Monosodium Glutamate). MSG memiliki fungsi sebagai penyedap rasa dan penguat rasa 

jika diberikan pada makanan, terutama makanan yang mengandung protein. MSG adalah 

garam sodium (asam amino non-esensial) dan memiliki komposisi 12%  natrium, 10% air 

dan78% glutamat. MSG jika larut dalam air atau saliva akan berdisosiasi menjadi garam 

bebas dan bentuk anion dari asam glutamat (glutamat). MSG hampir dipakai oleh semua 

kalangan masyarakat sebagai bumbu pada kehidupan sehari-hari dengan tujuan penambah 

cita rasa. MSG memiliki ciri bentuk putih seperti bubuk Kristal (Yonata & Iswara, 2016). 

Garam natrium dan glutamat merupakan pembentuk MSG. Jumlah MSG yang berlebihan 

dapat mengakibatkan rasa mual dan pusing dan gejala ini disebut Chinese Restaurant 

Syndrome. Konsumsi MSG yang berlebih sering mengganggu kesehatan ha ini dikarenakan 

MSG akan terurai menjadi sodium dan glutamat. Hal ini dikarenakan garam pada MSG 

dapat memenuhi kandungan garam pada tubuh sebanyak 20-30%. Hal inilah yang membuat 

konsumsi MSG yang berlebih sebabkan meningkatkan kadar garam dalam darah. Food 

Drug Administration (FDA), menyatakan bahwa sekitar 2% pengguna MSG mengalami 

masalah kesehatan, sehingga WHO menetapkan ADI (Acceptable Daily intake) untuk 

manusia sebesar 120 mg/kgBB. Sehingga MSG jika dikonsumsi oleh seseorang yang tidak 

toleran atau jika dikonsumsi lebih dari 3 gr/hari mampu menimbulkan efek yang merugikan 

bagi kesehatan (Yonata & Iswara, 2016). Pada dasarnya rasa umami juga dapat dihasilkan 



6 

 

 

dari asam aspartat. Asam aspartat adalah salah satu asam amino yang juga terdapat berbagai 

makanan salah satunya rumput laut. Asam aspartat dan asam glutamat saling berkerja sama 

untuk menciptakan cita rasa gurih pada makanan terutama cita rasa pada produk seafood 

(Susilo et al, 2017). 

 

1.2.3. Bradford  

Metode Bradford adalah metode untuk mengukur konsentrasi protein total dengan memakai  

perwarna CBB (Coomassie Brilliant Blue). CBB mampu mengikat protein dalam larutan 

yang memiliki sifat asam sehingga memberikan warna (kebiruan). Hasil warna yang telah 

terikat oleh protein inilah yang secara kolorimetri dapat diukur absorbansin dengan panjang 

gelombang 465‐595 nm (cahaya tampak) dan menggunakan spektrofotometri (Lambert‐

Beer) (Masri et al., 2013). Bradford memiliki prinsip yang didasarkan pada peningkatan zat 

warna Coomasie Brilliant Blue G250 (CBBG) oleh protein dimana CBB mengikat residu 

asam amino dengan sifat basa yaitu arginin, histidin, dan leusin dan ikat rantai samping 

aromatik yaitu tirosin, triptofan, dan fenilalanin (Utami et al., 2016).  

 

Metode Bradford sering dipakai karena memiliki beberapa kelebihan yaitu praktis, nilai 

sensitivitas tinggi, melibatkan langkah yang pencampuran yang lebih sedikit, lebih cepat,  

tidak memerlukan pemanasan dan memberi respon kalorimetri yang stabil dibandingkan 

metode lain (Harris & Angal, 1989). Metode Bradford juga mampu mengukur protein pada 

angka 5-100 µg/ml untuk pengukuran microassay dan 0,2-1,4 mg/ml untuk standard assay 

(Harris & Angal, 1989). Menurut penelitian Purwanto (2014) Metode Bradford merupakan 

metode yang stabil terhadap keberadaan garam ammonium sulfat sebagai pengganggu 

dalam pengukuran kadar protein. 

 

1.2.4. Enzim Bromelin  

Nanas adalah jenis buah yang umum dikenal dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, 

Sifat buah ini mudah rusak dan busuk sehingga tidak tahan lama disimpan. Selain 

dikonsumsi sebagai buah segar. Nanas juga sering dipakai dalam industri pengolahan buah 
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nenas untuk pembuatan sari buah, jem, jelly serta proses lainnya. Sisa limbah atau limbah 

yang cukup banyak ditemukan pada pengolahan buah nanas secara industri. 

Umumnya limbah nanas berupa daun, kulit, batang, bonggol belum ada pemanfaatan secara 

optimal, walaupun sudah banyak dipakai sebagai pakan ternak. Salah satu alternatif lain 

yang dapat dipakai untuk memanfaatkan limbah nanas adalah melakukan isolasi enzim 

pada bonggol nanas hal inilah yang dapat memberikan nilai tambah bagi buah nanas 

(Sebayang, 2006). Buah nanas merupakan sumber bromelin dan memiliki konsentrasi yang 

tinggi pada buah yang masak hal ini dikarenakan setengah dari protein dalam nanas 

mengandung protease bromelin (Wuryanti, 2006). Bromelin optimum pada suhu 500C–

800C. Bromelin mampu menghidrolisis ikatan pada protein atau polipeptida menjadi 

molekul yang lebih kecil, yaitu enzim amino. (Surahman et al., 2017).  

 

Bromelin merupakan enzim protease atau proteolitik. Enzim Bromelin mampu  

mengkatalisasi penguraian protein menjadi asam amino. Proses penguaraiannya adalah  

dengan membangun blok melalui reaksi hidrolisis. Hidrolisis merupakan proses terjadinya 

penguraian dari molekul besar menjadi unit lebih kecil dengan kombinasi air atau dengan 

kata lain memiliki proses hidro = air  dan lysis = mengendurkan atau gangguan/uraian. 

Ikatan peptida mengalami pemutusan dengan penyisipan komponen air, -H dan -OH, pada 

rantai akhir inilah yang disebut pencernaan protein (William et al., 2002). Penggunaan 

enzim bromelin hingga sekarang banyak digunakan dalam bidang industri pangan maupun 

nonpangan seperti minuman bir, pengalengan daging dan lain-lain (Herdyastuti, 2006). 

 

Menurut Zatul Iffah et al. (2014), mekanisme katalitik enzim bromelin dapat digambarkan 

melalui mekanisme katalitik enzim sistein proteinase yang terdiri dari 4 tahap utama  

1. Pada tahap awal, ikatan kovalen akan berikatan dengan enzim   

2. Kemudian berikatan dengan substrat membentuk enzim-substrat kompleks.  

3. Tahap selanjutnya adalah proses asilasi atau adisi gugus asil ke dalam sebuah 

senyawa oleh enzim dan menghasilkan amine dengan R′-NH2 sebagai produk 

pertama.  
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4. Pada tahap akhir akan terjadi reaksi deasilasi antara asil-enzim dan molekul air 

menghasilkan asam karboksilat dan enzim (Gambar 2) 

Pada proses diatas enzim bromelin akan mampu menghidrolisis glukagon pada ikatan 

arginin-alanin dan ikatan alanin-asam glutamat sehingga asam glutamat, asam asparatat, 

lisin, dan arginin terlepas dari sisi P1. Pelepasan DNP (2,4-dinitrophenyl)-alanin dan DNO-

asam glutamat akan terjadi setelah proses FDB (fluorodinitrobenzene). Hal ini didukung 

oleh teori Zatul Iffah et al. (2014), dimana enzim bromelin mampu menghasilkan rasa 

umami yang lebih kuat dibandingkan enzim alkalase and protameks. Menurut Yamada et al 

(1976) Substrat terbaik untuk bromelin adalah mengandung Glu, Lys, Asn, Arg di P1 dan 

Ala, Thr, atau Ser di sisi P1. Beberapa penelitian yang telah dilakukan penggunaan enzim 

bromelin untuk hirdolisis protein. salah satunya digunakan enzim bromelin untuk 

mengekstrak kandungan asam glutamat pada hidrolisat tempe dan didapatkan hasil bahwa 

bromelin berhasil mengekstrak asam amino salah satunya asam glutamat (Machin, 2012).  

 

Gambar 2. Mekanisme Aktivitas Katalitik Enzim Sistein Proteinase 
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Penggunaan enzim hidrolitik untuk hidrolisis tumbuhan bertujuan untuk meningkatkan 

flavor yang dihasilkan dari protein hidrolisat. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah 

asam amino dan peptida yang memiliki berat molekul rendah serta memiliki sifat rasa 

manis, asin, asam, serta rasa umami (Su et al., 2012). Sudah dilakukan banyak studi 

mengenai sifat fungsional (antioksidan dan kapasitas bioaktif) serta rasa dari protein 

hidrolisat yang dihidrolisis dengan memakai bromelin (Sonklin et al., 2011 & Laohakunjit 

et al, 2014). Menurut Laohakunjit et al, (2014), menyatakan bahwa penggunaan bromelin 

untuk menghasilkan Flavor makanan laut belum dilakukan pengujian pasti sehingga 

diperlukan penelitian mengenai penggunaan bromelin dalam makanan laut atau seafood.  

Pada penelitian yang telah dilakukan Laohakunjit et al., (2014), bromelin telah berhasil 

menghidrolisis asam amino di rumput laut Gracilaria sp. menjadi asam amino bebas dan 

salah satunya asam amino tertinggi adalah asam glutamat. Pada penelitian yang dilakukan 

didapatkan hasil bahwa dengan adanya penggunaan bromelin didapatkan rasa tidak berasa 

tapi memiliki rasa umami dan aroma rumput laut. Aroma dominan yang ada adalah bau 

manis, berlemak, green. Oleh karena itu hidrolisat ini memiliki potensi sebagai pemberi 

rasa pada seafood dan sebagai suplemen pemberi rasa gurih pada berbagai produk pangan 

(Laohakunjit et al., 2014).  

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh metode hidrolisis enzimatis 

dengan menggunakan enzim bromelin sebanyak 5% dan 10% dalam mengekstrak asam 

glutamat pada Ulva sp.  dengan waktu inkubasi 1 jam, 3 jam dan 5 jam. 


	1. Pendahuluan
	1.1.  Latar Belakang
	1.2. Tinjauan Pustaka
	1.2.1. Ulva sp.
	1.2.2. Asam glutamat
	1.2.3. Bradford
	1.2.4. Enzim Bromelin

	1.3. Tujuan Penelitian


