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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Isolat Protein dan Pengukuran Kadar Protein Ulva sp. dengan Metode Bradford 

Pada penelitian ini dilakukan proses salting out untuk mendapatkan isolat protein, dapat dilihat 

pada Tabel 1. Berat kering sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 18 gram dan 

menghasilkan berat isolat protein Seaweed Ulva sp. 12,653 gram, sedangkan apabila berat isolat 

protein dibandingkan dengan berat sampel seaweed Ulva sp. akan didapatkan 0,703 g berat isolat 

protein /g berat kering. Hasil data ini menunjukkan proses salting out pada penelitian ini berhasil 

dilakukan. Proses salting out (purifikasi protein) pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 

ammonium sulfat. Penggunaan ammonium sulfat dikarenakan memiliki kelarutan yang tinggi, 

tidak mahal, mudah larut pada suhu rendah dan mampu menstabilkan endapan protein. 

Pengendapan protein disebut sebagai salting out dikarenakan konsentrasi garam ditingkatkan 

sampai pada titik optimal yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan protein dan mengakibatkan 

pengendapan protein. Konsentrasi tinggi garam tersebut bersaing dengan molekul protein 

terhadap air yang ada dan mengalami hidrasi. Proses Hidrasi ini mengakibatkan interaksi antar 

protein terutama permukaan protein yang hidrofobik dan pengikatan interaksi inilah yang 

mengakibatkan terpresipitasinya protein (Harris & Angal, 1989). 

 

Pengendapan protein atau purifikasi protein memiliki beberapa proses, contohnya untuk 

mengendapkan protein dapat dilakukan dengan pemberian asam, basa, alkohol, logam berat dan 

lain-lain dengan tujuan untuk mengendapkan protein dengan cara denaturasi (Harris and Angal., 

1989) akan tetapi berbagai proses pengendapan yang menggunakan pelarut kimia tidak food 

grade. Contoh senyawa kimia yang beracun jika digunakan dalam skala besar seperti pemberian 

asam pekat, dioxans dan ethers (alkohol) (Harris and Angal, 1989). Pemilihan proses salting out 

dikarenakan adanya perbedaan kelarutan sehingga tidak mengakibatkan denaturasi atau rusaknya 

protein. Proses salting out mampu menstabilkan protein agar tidak terdenaturasi dan 

terkontaminasi bakteri (Harris and Angal., 1989). Metode salting out juga merupakan metode 

yang cocok jika digabungkan dengan metode Bradford dikarenakan metode Bradford stabil 

terhadap keberadaan pengotor seperti ammonium sulfat (Purwanto., 2014). Metode salting out 

juga sudah pernah dilakukan untuk mengekstrak protein dari seaweed Ulva sp. dan Gracilaria 
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sp. dengan penambahan ammonium sulfat sebanyak 85% (Kazir et al., 2019), dan dari data 

ditemukan bahwa metode salting out mampu untuk mengukur kandungan asam glutamat. 

 

Hasil pengukuran kadar protein dengan metode Bradford dapat dilihat pada Tabel 2, bahwa nilai 

kadar protein Ulva sp. adalah 39,63 mg/g berat kering Ulva sp. Pengukuran kadar protein ini 

terbilang rendah, hal ini dikarenakan kemungkinan karena prinsip kerja metode Bradford 

didasarkan pada peningkatan secara langsung zat warna  coomasie brilliant blue G250 (CBBG) 

oleh protein yang mengandung residu asam amino dengan rantai samping aromatik (tirosin, 

triptofan, dan fenilalanin) atau bersifat basa (arginin, histidin, dan leusin) (Utami et al., 2016). 

sehingga protein diluar rantai samping aromatik dan bersifat basa tidak dapat terukur. Hasil 

beberapa penelitian menunjukkan bahwa spesies Ulva sp. seperti Ulva lactuca , Ulva rigida dan 

Ulva rotundata memiliki asam amino seperti asam aspartat, tereonin, serin, asam glutamat, 

prolin, glisin, alanin, valin, metionin, sistein, isoleusin, leusin, tirosin, fenilalanin, histidin, lisin, 

arginin (Yaich et al., 2011 & Fleurencel et al., 1995). Data Asam amino di atas menunjukan 

bahwa masih banyak protein yang kemungkinan belum terukur seperti tereonin, serin, asam 

glutamat, prolin dan glisin dan lain lain. Hal Inilah yang mengakibatkan kadar protein pada 

metode Bradford rendah. 

 

Beberapa penelitian pengukuran kadar protein Ulva sp. dengan metode Kjeldahl dengan sampel 

Ulva rigida dan Ulva rotundata didapatkan kadar protein sebanyak 112.0 mg/g berat kering 

untuk Ulva rigida dan 100,1 mg/g berat kering untuk Ulva rotundata (Fleurencel et al., 1995), 

dari data di atas dapat dilihat bahwa kadar protein lebih tinggi jika menggunakan metode 

Kjeldahl. Hal ini dapat terjadi dikarenakan metode Kjeldahl mengukur jumlah protein kasar 

secara tidak langsung sehingga semua jumlah nitrogen yang terdapat pada protein sampel dapat 

terukur dengan metode ini termasuk jumlah nitrogen yang sebenarnya bukan protein (Utami et 

al., 2016). Jumlah nitrogen yang terukur dapat bervariasi seperti asam nukleat, pigmen serta 

nitrogen inorganik (Kazir et al., 2019). Kelemahan lain dari metode Kjeldahl adalah metode ini 

tidak cocok atau tidak stabil jika terdapat pengotor pada suatu sampel contohnya adanya 

keberadaan ammonium sulfat pada sampel (Purwanto., 2014).  Alasan lain yang menyebabkan 

kandungan protein metode Kjeldahl lebih tinggi dari pada metode Bradford dikarenakan prinsip 

metode Bradford adalah mengukur kadar protein total menggunakan pewarna Coomassie 
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Briliant Blue (CBB) yang akan mengikat asam amino tirosin, triptofan, fenilalanin, arginin, 

histidin dan leusin (Utami et al., 2016). Sedangkan menurut Shuuluka et al., (2012), kebanyakan 

ganggang menunjukkan konsentrasi yang relatif rendah dari dua asam amino, tirosin dan 

triptofan dan histidin. Hal inilah yang menyebabkan rendahknya kandungan protein pada metode 

Bradford. 

 

Penelitian pengukuran kadar protein dilakukan dengan metode Bradford dikarenakan metode 

Bradford memiliki cara pengukuran dan pewarnaan yang praktis untuk menguji protein dan 

memiliki nilai sensitivitas yang tinggi, stabil dan selektif. Metode Bradford juga dinyatakan 

memiliki nilai sensitivitas yang lebih tinggi dibanding metode uji Lowry dan Biuret. Metode 

Bradford juga lebih cepat dan akurat, tidak memerlukan pemanasan dan memberikan respon 

kalorimetri yang lebih stabil dibanding metode lain (Purwanto, 2014).  Pemilihan metode 

Bradford juga dikarenakan metode ini mampu untuk mengukur protein sampel pada kisaran 

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

(Harris & Angal, 1989). Penelitian lain juga menyatakan bahwa metode Bradford merupakan 

metode yang stabil terhadap keberadaan garam ammonium sulfat sebagai pengganggu dalam 

pengukuran kadar protein (Purwanto, 2014). Oleh karena itu dari penelitian ini semakin kuat 

bahwa metode Bradford paling cocok untuk mengukur kadar protein pada Ulva sp.  

 

Perbedaan jumlah kadar protein pada Ulva sp. juga dapat disebabkan berbagai hal seperti kondisi 

tempat tumbuh, jenis spesies bahkan waktu pengambilan. Menurut Fleurence et al. (1999) hasil 

kadar protein Ulva sp. akan berbeda-beda tergantung waktu pengambilannya. Fleurence et al. 

(1999) memberi contoh dalam penelitiannya dengan spesies Ulva armoricana yang diambil pada 

tempat yang sama tetapi bulan berbeda yaitu pada Bulan Oktober didapatkan hasil kadar protein 

180 mg/ g berat kering, Bulan Desember 200 mg/ g berat kering, dan bulan Februari didapatkan 

240 mg/ g berat kering. Data di atas menunjukkan bahwa kondisi waktu dan cuaca dapat 

mempengaruhi tinggi dan rendahnya kadar protein pada Ulva sp. sedangkan pada penelitian 

Shuuluka et al. (2013), dijelaskan bahwa tiap jenis Ulva sp. akan memiliki kadar protein yang 

berbeda juga. Penelitian ini dilakukan pada spesies yang berbeda akan tetapi dilakukan perlakuan 

yang sama dan pengambilan dengan waktu yang sama. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

spesies Ulva capensis dan Ulva rigida walaupun diperlakukan dengan cara yang sama akan 
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memiliki kandungan protein yang berbeda. Oleh karena itu dapat disimpulkan juga bahwa 

spesies berbeda, perlakuan berbeda dan tempat pengambilan yang berbeda akan mempengaruhi 

kandungan protein yang ada didalamnya. 

 

4.2. Kadar L-Glutamic Acid Ulva sp. 

Hasil pengukuran kadar asam glutamat dapat dilihat Tabel 3 bahwa hasil data tiap % enzim serta 

waktu inkubasi akan menghasilkan kadar asam glutamat mg/g protein yang berbeda-beda. Kadar 

asam glutamat terendah didapatkan pada perlakuan enzim 5% dengan waktu inkubasi 1 jam 

dengan hasil rata-rata kadar asam glutamat dengan 3x pengulangan adalah 6,39.10-3 mg/g 

protein. Penelitian yang telah dilakukan oleh Laohakunjit et al. (2014) menyatakan bahwa 

semakin rendah kadar % bromelin yang diberikan serta semakin rendah waktu inkubasi yang 

diberikan maka hasil kadar yield dan derajat hidrolisis akan semakin rendah. Kadar asam 

glutamat tertinggi didapatkan dengan perlakuan 5% enzim bromelin dengan waktu inkubasi 5 

jam dengan hasil kadar asam glutamat 13,19.10-3 mg/g protein. Hal ini dapat terjadi karena 

diperlukan waktu untuk melakukan hidrolisis protein atau pemecahan ikatan peptida sehingga 

dengan adanya waktu inkubasi 5 jam pada konsentrasi enzim bromelin 5% maka didapatkan 

kadar asam glutamat Ulva sp. tertinggi (Laohakunjit et al., 2014).  

 

Berdasarkan Tabel 3 dan Gambar 5. Konsentrasi 5% enzim bromelin dengan waktu 1, 3 dan 5 

jam didapatkan rata - rata kadar asam glutamat (mg asam glutamat/g protein), 6,39.10-3, 

10,09.10-3 dan 13,19.10-3 dalam mg asam glutamat/g protein. Pada konsentrasi 10% enzim 

bromelin dengan waktu inkubasi 1, 3 dan 5 jam didapatkan rata-rata kadar asam glutamat (mg 

asam glutamat/g protein), 10,03.10-3, 7,83.10-3 dan 7,12. 10-3 dalam mg asam glutamat/g protein 

dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada konsentrasi enzim 5% enzim bromelin dengan waktu 

inkubasi 1, 3 dan 5 jam mengalami peningkatan sedangkan pada konsentrasi 10% enzim 

bromelin dengan waktu inkubasi 1, 3 dan 5 jam mengalami penurunan. Penelitian Laohakunjit et 

al. (2014), menyatakan bahwa waktu mempengaruhi tingkat peningkatan yield dan derajat 

hidrolisis. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Sonklin (2011), yang 

menyatakan bahwa terjadi peningkatan dan penurunan terhadap yield dan derajat hidrolisis, 

sehingga tiap % konsentrasi enzim bromelin dan waktu inkubasi sangat mempengaruhi kadar 

yield dan % derajat hidrolisis, sedangkan dapat dilihat pada gambar 5 terdapat kecenderungan 
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terus meningkat pada 5% enzim bromelin dengan waktu 1, 3 dan 5 jam sehingga dari pernyataan 

ini dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar apabila waktu inkubasi di luar 1-5 jam dengan 

perlakuan % enzim bromelin 5% kemungkinan besar hasil kadar asam glutamat masih dapat 

meningkat.  

 

Menurut Laohakunjit et al. (2014), semakin lama waktu inkubasi maka akan mengalami 

peningkatan % yield dan derajat hidrolisis, sehingga dari pernyataan ini dapat diketahui hasil 

yang sama, yaitu pada konsentrasi enzim bromelin 5% akan mengalami peningkatan, sedangkan 

pada konsentrasi enzim bromelin 10% dengan waktu inkubasi 1, 3, 5 jam mengalami penurunan. 

Hal ini sesuai juga dengan penelitian Sonklin (2011), dimana % yield mengalami penurunan 

pada enzim bromelin 10% dengan waktu inkubasi 6 jam dan setelah itu mengalami peningkatan 

dan penurunan sehingga tidak selalu stabil selama 24  jam, dari berbagai pernyataan diatas dapat 

disimpulkan bahwa diperlukan waktu lebih lama supaya enzim bromelin mampu mengekstrak 

kadar asam glutamat yang ada dengan 10% enzim bromelin atau memang dengan kondisi 

perlakuan enzim bromelin 10% tidak mampu mengekstrak asam glutamat secara sempurna. 

Pernyataan Wijaya (2015) memperkuat teori diatas yang menjelaskan bahwa semakin banyak 

penggunaan enzim yang digunakan maka waktu yang diperlukan untuk menghidrolisis protein 

menjadi asam amino semakin panjang. Wijaya (2015) juga menyatakan bahwa inkubasi dengan 

enzim dapat meningkatkan pH hal ini dikarenakan semakin tinggi konsentrasi enzim yang 

digunakan maka semakin banyak substrat yang dapat ditransformasi dan enzim proteolitik akan 

menyebabkan degradasi protein menjadi asam amino sehingga jumlah nitrogen terlarut 

meningkat. Degradasi protein inilah yang menyebabkan peningkatan pH dan pH ini yang 

mempengaruhi kondisi lingkungan inkubasi enzim bromelin. 

 

Menurut berbagai penelitian kandungan protein pada Ulva sp. bukan hanya asam glutamat akan 

tetapi berbagai kandungan asam amino, contohnya kandungan asam amino pada Ulva lactuca , 

Ulva rigida dan Ulva rotundata antara lain adalah asam aspartat, tereonin, serin, asam glutamat, 

prolin, glisin, alanin, valin, metionin, sistein, isoleusin, leusin, tirosin, fenilalanin, histidin, lisin, 

arginin (Yaich et al., 2011 & Fleurencel et al., 1995). Hal ini menunjukkan bahwa spesies Ulva 

sp. memiliki asam amino yang hampir sama. Menurut Zatul Iffah et al. (2014) enzim bromelin 

mampu menghidrolisis glukagon pada ikatan arginin-alanin dan ikatan alanin-asam glutamat 
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sehingga asam glutamat, asam aspartat, lisin, dan arginin dapat terlepas dengan kata lain enzim 

bromelin mampu melepas ikatan asam glutamat, asam aspartat, lisin dan arginin pada berbagai 

jenis Ulva sp. yang memiliki ikatan arginin-alanin dan ikatan alanin-asam glutamat, dan peluang 

ini sangat besar dikarenakan Ulva sp. hampir memiliki kandungan protein yang sama dan 

memiliki asam amino non esensial yang tinggi terutama pada asam glutamat (Yaich et al., 2011 

& Fleurencel et al., 1995). 

 

Pengaruh lain yang dapat mengakibatkan perbedaan hasil asam glutamat adalah aktivitas enzim 

bromelin yang digunakan. Pada penelitian ini aktivitas enzim yang digunakan adalah 50.000 U/g. 

Hasil penelitian ini menunjukan dengan aktivitas enzim bromelin 50.000 U/g didapatkan hasil 

optimum perlakuan 5% dengan waktu 5 jam adalah hasil terbaik dari perlakuan yang ada. Pada 

jurnal Laohakunjit et al. (2014), dengan aktivitas 119,325 U/g didapatkan hasil optimum atau 

terbaik dengan 10% bromelin dengan waktu 3 jam. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas 

berbeda akan menghasilkan kondisi optimum untuk mengekstraksi asam glutamat yang berbeda 

juga. Hasil penelitian Sonklin (2011),  juga menunjukkan bahwa terkadang tiap % enzim berbeda 

akan menghasilkan kondisi optimum ekstraksi yang berbeda pula. Akan tetapi makin tinggi 

konsentrasi dan aktivitas enzim. Kemampuan untuk mengkatalis reaksi makin cepat hingga 

dititik tertentu sampai batas maksimum dan enzim menjadi jenuh oleh substrat dan melambat 

hingga berhenti pada titik tertentu. Pemilihan waktu inkubasi 1, 3 dan 5 jam juga didasarkan 

pada Laohakunjit et al. (2014) dikarenakan hasil data stabil meningkat pada waktu 3-5 jam 

sedangkan pemilihan enzim bromelin 5% dan 10% didasarkan hasil penelitian Laohakunjit et al. 

(2014), yang memiliki hasil paling baik pada enzim bromelin 10% dengan waktu inkubasi 3 jam 

dengan aktivitas 119,325 U/g. 

 

Penelitian pengukuran kadar L-glutamic acid Ulva sp. pada Tabel 3 terlihat lebih rendah dari 

beberapa jurnal seperti pada penelitian yang dilakukan, contohnya pada penelitian yang 

dilakukan oleh Yaich et al (2011) pada bahan Ulva lactuca juga dengan hasil asam glutamat 

12,94 g/100 g protein sedangkan pada penelitian Shuuluka et al (2013) didapatkan asam 

glutamat 9,0 g asam amino / 100 gram protein dan asam aspartat 12,3 g asam amino/100 g 

protein. Hal ini dikarenakan kandungan tiap spesies Ulva sp. berbeda-beda sehingga sangat 

dimungkinkan bahwa memang pada penelitian kali ini bahan yang digunakan memiliki 
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kandungan asam glutamat yang rendah dibanding Ulva Lactuca. Pernyataan di atas diperkuat 

oleh penelitian Fleurence et al (1995), pada Ulva rigida dan Ulva rotundata yang memiliki 

kandungan asam glutamat 15.86 mg/g. Alasan lain adalah kandungan protein asam glutamat 

Ulva sp. pada bahan penelitian ini memang rendah dan tinggi di bagian kandungan protein lain 

atau hal lain yang dapat menyebabkan rendah nya kandungan asam glutamat adalah metode 

pengukuran yang berbeda dan ekstraksi proses yang berbeda. Berdasarkan penelitian ini 

pengukuran kadar asam glutamat dengan menggunakan kit L-glutamic acid megazyme yang 

hanya mampu mengukur kandungan L-glutamic acid pada suatu sampel dan tidak mampu 

mengukur D-glutamic acid, L-glutamine dan L-aspartic yang merupakan senyawa pembentuk 

flavor enhancer juga.  

 

Hasil asam glutamat Ulva sp. juga dapat berbeda-beda berdasarkan metode pengukuran yang 

digunakan contohnya pada penelitian yang dilakukan oleh Yaich et al., (2011) yang 

menggunakan pengukuran protein HPLC pada bahan Ulva Lactuca juga dengan hasil asam 

glutamat 12,94 g/100 g. HPLC memiliki prinsip kerja yang didasarkan atas partisi sampel 

diantara suatu fase gerak yang bisa berupa gas ataupun cair dan fase diam yang juga bisa berupa 

cairan ataupun suatu padatan (Putra, 2004), sedangkan pada penelitian ini digunakan kit L-

glutamic acid megazyme. Metode kit L-glutamic acid Megazyme memiliki prinsip kerja dengan 

cara L-Glutamic acid dioksidasi oleh nicotinamide-adenine dinucleotide (NAD+) hal ini 

disebabkan karena adanya glutamate dehydrogenase (GlDH), kemudian memicu pembentukan 

dari 2-oxoglutarate, dan membentuk nicotinamide-adenine dinucleotide (NADH) dan ion 

ammonium (NH4
+). Kemudian setelah reaksi ini terjadi diperlukan Diaphorase, dimana NADH 

akan mempengaruhi INT atau mengurangi INT untuk membentuk produk INT-formazan dan 

menyebabkan konversi asam L-glutamat yang cepat dan kuantitatif. Jumlah produk INT-

formazan stokiometri dengan jumlah asam L-glutamat. Sehingga dapat diukur dengan panjang 

gelombang asorbansi 492 nm. Pengukuran kit L-glutamic acid menggunakan spektrofotometer 

dengan prinsip kerja berdasarkan hukum Lambert-Beer, yaitu seberkas sinar dilewatkan suatu 

larutan pada panjang gelombang tertentu, sehingga sinar tersebut sebagian ada yang diteruskan 

dan sebagian lainnya diserap oleh larutan (Warono & Syamsudin, 2013), sehingga 

spektrofotometer dapat mendekteksi secara spesifik suata kandungan dalam suatu larutan dan 
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tidak seperti HPLC yang dapat melihat berbagai asam amino dan tidak spesifik untuk mengukur 

1 asam amino.  

 

Berdasarkan 2 prinsip kerja diatas dapat disimpulkan bahwa pengujian kit L-glutamic acid 

megazyme lebih baik dibandingkan dengan HPLC dengan alasan Kit L-glutamic acid megazyme 

akan mengukur secara spesifik kandungan L-glutamic acid, sedangkan HPLC akan mengukur 

kandungan asam glutamat secara keseluruhan tanpa melihat isomernya, sedangkan asam 

glutamat terdiri dari 2 isomer yaitu L-glutamic acid yang biasanya ada di alam secara bebas dan 

berfungsi sebagai salah satu asam amino bebas yang membentuk rasa umami,  sedangkan isomer 

lain adalah D-glutamic acid yang terdapat pada dinding sel dari suatu bakteri (Liu et al, 1998). 

Menurut penelitian Schiffman & Sennewald (1981) didapatkan hasil uji sensori D-glutamic acid 

memiliki rasa asam, konstant, pungent (pedas) dan mungkin asin, sedangkan L-glutamic acid 

memiliki rasa unik, berdaging, asin, sedikit pahit, asam, konstant. Hal ini menunjukkan bahwa 

rasa unik dan kompleks merupakan sifat dari rasa umami, sehingga dengan kata lain D dan L-

glutamic acid memiliki peran dalam menciptakan rasa. 

Alasan lain adalah HPLC akan mengukur semua jenis asam aglutamat baik yang terikat dan tidak 

terikat, sehingga apabila proses pengukuran tidak spesifik mengukur asam amino L-glutamic 

bebas maka karakteristik protein akan tidak berasa atau tasteless (Jinap & Hajeb, 2010). Alasan 

inilah yang memperkuat pemilihan pengukuran menggunakan kit L-glutamic acid megazyme 

karena mengukur L-glutamic yang bebas yang mampu menghasilkan rasa umami. Penelitian ini 

juga tidak menggunakan kromatografi gas dikarenakan, tidak semua asam amino dapat 

terderivatisasi dan hanya hanya 8 asam amino (yaitu tirosin, arginin, alanin, sistein, leusin, serin, 

prolin, dan lisin) yang dapat terderivatisasi dan terdeteksi dalam sistem kromatografi gas dengan 

dua jenis kolom dengan fasa diam yang berbeda polaritasnya, selain itu ketelitian, selektivitas 

dan kepekaan yang rendah pada pengukuran kromatografi gas (Sumarno et al., 2002).  

Beberapa pengaruh lain yang dapat mengakibatkan perbedaan kadar asam glutamat pada Ulva 

sp. yaitu perbedaan jenis, waktu mengambil, perbedaan lokasi pengambilan. Perbedaan jenis 

terbukti dari penelitian yang dilakukan oleh Shuuluka et al. (2013), dijelaskan bahwa tiap jenis 

Ulva sp. akan memiliki kadar protein yang berbeda juga. Penelitian ini juga dilakukan pada 

spesies yang berbeda yaitu pada Ulva capensis dan Ulva rigida dan dilakukan perlakuan yang 
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sama dan waktu pengambilan yang sama dan hasil kadar protein yang didapatkan juga berbeda, 

contohnya pada asam glutamat Ulva capensis mendapat kadar sebesar 10,90 g/ 100 g protein 

sedangkan Ulva rigida mendapat kadar asam glutamat sebesar 9,40 g/ 100 g protein, hal ini 

menunjukkan bahwa jenis atau spesies yang berbeda menghasilkan kadar protein yang juga 

berbeda (Shuuluka et al., 2013). Perbedaan waktu pengambilan juga sangat mempengaruhi hasil 

kadar asam glutamat. Berdasarkan penelitian Fleurence et al. (1999) hasil kadar protein Ulva sp. 

akan berbeda-beda tergantung waktu pengambilannya. Contoh spesies Ulva armoricana yang 

diambil pada tempat yang sama tetapi bulan berbeda yaitu pada bulan oktober didapatkan hasil 

kadar asam glutamat 18,24 g/ 100 g berat kering, bulan desember 23,35 g/ 100 g berat kering, 

dan bulan februari didapatkan 11,70 g/ 100 g berat kering, hal ini menunjukkan bahwa waktu 

pengambilan mempengaruhi kandungan asam glutamat. 

Pada Tabel 3, dalam uji independent samples T-test antar % bromelin baik 5% dan 10% pada 

waktu 1 jam, 3 jam dan 5 jam didapatkan hasil berbeda nyata hal ini menunjukkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antar perlakuan 5% dan 10% enzim bromelin terhadap variabel waktu 

inkubasi yang telah diberikan, contohnya pada Tabel 3 inkubasi waktu 1 jam dengan konsentrasi 

enzim bromelin 5% didapatkan hasil rata-rata kadar asam glutamat sebanyak 6,39.10-3 asam 

glutamat mg/g protein sedangkan apabila dengan perlakuan pemberian konsentrasi enzim 10% 

didapatkan hasil rata-rata kadar asam glutamat 10,034.10-3. Hal ini menunjukkan bahwa 

perbedaan perlakuan konsentrasi enzim 5% dan 10% terhadap variabel waktu akan didapatkan 

hasil berbeda nyata. Uji anova 1 arah didapatkan hasil bahwa pada perlakuan waktu inkubasi 1 

jam , 3 jam dan 5 jam dengan pemberian 5% dan 10% enzim bromelin didapatkan hasil beda 

nyata. Hal ini mi menunjukkan bahwa perlakuan waktu 1, 3 dan 5 jam akan berpengaruh 

signifikan/beda nyata terhadap variabel % enzim bromelin. Data menunjukan bahwa perbedaan 

perlakuan waktu inkubasi 1, 3 dan 5 jam terhadap variabel % enzim akan didapatkan hasil 

berbeda nyata. Pada pengolahan data digunakan uji independent samples T-test untuk pengujian 

rata-rata 2 perlakuan yaitu 5% enzim bromelin dan 10% enzim bromelin dengan variabel nya 

waktu. Pemilihan Pengolahan data menggunakan One Way Anova dikarenakan terdapat 3 

perlakuan yaitu 1 jam, 3 jam dan 5 jam dengan variabel waktu inkubasi. 

 

Enzim yang dijual secara komersial adalah enzim bromelin dan papain. Beberapa penelitian 

sudah menggunakan kedua enzim tersebut untuk mengekstrak asam glutamat, contohnya pada 
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penambahan enzim papain terhadap hidrolisat protein ikan lele dumbo dan hasilnya adalah enzim 

papain mampu untuk mengekstrak asam glutamat (Salamah et al., 2012). Contoh lain adalah 

membuat hidrolisat protein dari kerang hijau dengan tujuan untuk mengekstrak asam glutamat 

dan hasilnya asam glutamat juga berhasil terekstrak (Nurhayati et al., 2011). Selain enzim papain 

beberapa penelitian juga menggunakan enzim bromelin untuk mengekstrak asam glutamat, 

contohnya penambahan enzim bromelin pada hidrolisat protein ikan selar dan berhasil 

mendapatkan 17 jenis asam amino dan proses hidrolisis mendekati sempurna (Nurhayati et al., 

2007). Hidrolisis sempurna memiliki arti yaitu jika asam amino yang terbentuk sebanyak 18-20 

jenis (Nurhayati et al., 2007). 

 

Penelitian lain mengenai enzim bromelin adalah pemberian enzim bromelin ke dalam tinta cumi 

dan didapatkan bahwa asam glutamat berhasil di ekstraksi dan memiliki nilai tertinggi di banding 

asam amino lain (Permatasari et al., 2017). Hal yang sama juga dilakukan yaitu menghidrolisis 

sampel tinta cumi akan tetapi menggunakan enzim papain dan didapatkan bahwa kandungan 

asam glutamat lebih tinggi dibanding asam amino lain (Kurniawan et al., 2012), akan tetapi dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa enzim papain dan bromelin mampu menghidrolisis dan 

menghasilkan asam glutamat.  

 

Alasan penelitian ini menggunakan enzim bromelin dikarenakan menurut teori Zatul Iffah et al. 

(2014) enzim bromelin telah terbukti mampu untuk menghidrolisis glukagon pada ikatan arginin-

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

dapat terlepas. Enzim juga memiliki kemampuan hidrolitik yang mampu menganggu merusak 

komponen dinding sel seaweed dan mengakibatkan komponen didalam sel seaweed keluar 

sehingga yield yang didapatkan lebih besar. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Laohakunjit et al. 

(2014) bahwa dengan enzim bromelin berhasil menghidrolisis asam glutamat pada Gracilaria sp. 

dan menyatakan bahwa didapatkan bahwa kandungan asam glutamat yang diukur lebih tinggi 

dibanding asam amino yang lain. Penelitian ini juga menyatakan bahwa hasil hidrolisis dengan 

bromelin mampu mempertahankan aroma seafood dengan aroma berlemak serta manis. 

Berdasarkan penelitiannya juga dinyatakan bahwa panelis yang melakukan uji sensori merasakan 

umami pada pasta Gracilaria sp. yang diberikan enzim bromelin. 
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