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1. PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang  

Dalam dunia pangan banyak bermunculan produk-produk terobosan yang diminati oleh 

masyarakat serta menjadi solusi dalam menghasilkan makanan yang kaya akan rasa, 

salah satu produk tersebut adalah bumbu penyedap rasa. Bumbu penyedap rasa 

merupakan flavor enhancer yang akan memperkuat aroma, rasa dan memberikan rasa 

umami atau gurih ketika ditambahkan ke dalam makanan. Umami atau gurih di 

deskripsikan sebagai rasa baru di antara kategori rasa yang dapat dirasakan oleh lidah 

manusia seperti manis, asam, asin dan pahit. Terdapat tiga senyawa yang berperan 

dalam menghasilkan rasa umami yaitu asam glutamat dalam bentuk bebas yaitu asam L-

glutamat, 5’-ribonukleotida seperti inosinat dan guanilat (Kurihara, 2009). Asam 

glutamat bebas yaitu L-asam glutamat bersifat polar di mana dapat larut dalam air dan 

tidak larut dalam pelarut organik seperti etanol (Long et al., 2011). Asam glutamat 

bebas dapat dihasilkan dari proses hidrolisis asam glutamat melalui proses pemasakan 

menggunakan panas (Jinap & Hajeb, 2010).  

 

Penelitian inovasi bumbu penyedap rasa non-monosodium glutamat (non-MSG) dari 

bahan alami yaitu mikroalga Spirulina sp. telah dilakukan oleh Larasati (2019). Dalam 

penelitian Larasati (2019)  dilakukan analisa kadar garam dan kadar gula pada bumbu 

komersial. Kemudian disusun rancangan formulasi bumbu penyedap rasa non-

monosodium glutamat (non-MSG) berbahan dasar Spirulina sp. di dasarkan pada 

konsentrasi bumbu granul Spirulina sp. dan granul garam yang sudah disalut dengan 

bahan penyalut maltodextrin DE 10. Sehingga diperoleh tiga formulasi bumbu 

penyedap rasa non-monosodium glutamat (non-MSG) berbahan dasar Spirulina sp. 

yang menyerupai bumbu penyedap rasa komersial. Tiga formulasi bumbu penyedap 

rasa non-monosodium glutamat (non-MSG) berbahan dasar Spirulina sp. tersebut diberi 

nama yaitu bumbu penyedap rasa Spirulina sp. dengan Masako-like formulation, bumbu 

penyedap rasa Spirulina sp. dengan Royco-likeformulation dan bumbu penyedap rasa 

Spirulina sp. dengan Maggi-like-formulation.  
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Umumnya bumbu penyedap rasa ditambahkan dalam makanan untuk memperkuat rasa 

dan menghasilkan rasa makanan yang enak. Kemudian untuk mengolah makanan 

digunakan proses pemasakan menggunakan panas, salah satu proses pemasakan tersebut 

yaitu perebusan. Dalam perebusan air sebagai penghantar panas dan bersentuhan 

dengan produk pangan yang akan menyebabkan makanan matang. Contoh produk 

olahan tepung terigu yang diberi bumbu penyedap rasa dengan proses pemasakan 

perebusan yaitu mie, pangsit kuah, misoa dan sebagainya. Proses pengolahan makanan 

menggunakan pemanasan dapat mengurangi efek rasa aktif asam glutamat (Gayte-

Sorbier et al., 1985). Perebusan pada suhu 95oC - 100oC menyebabkan asam amino 

seperti asam glutamat dapat larut dalam air perebusan.  

 

Dalam penelitian ini dilakukan pembuatan adonan tepung terigu yang di beri tiga 

formulasi bumbu penyedap rasa non-monosodium glutamat (non-MSG) berbahan dasar 

Spirulina sp. yaitu bumbu penyedap rasa Spirulina sp. dengan Masako-like formulation, 

bumbu penyedap rasa Spirulina sp. dengan Royco-like formulation dan bumbu 

penyedap rasa Spirulina sp. dengan Maggi-like formulation hasil penelitian Larasati 

(2019). Kemudian adonan yang sudah diberi bumbu tersebut akan di beri perlakuan 

perebusan dengan suhu 100oC dengan variasi waktu perebusan yang berbeda. Kemudian 

akan dilakukan pengujian kandungan L-asam glutamat pada adonan berbumbu 

penyedap rasa Spirulina sp. dengan Masako-like formulation, adonan berbumbu 

penyedap rasa Spirulina sp. dengan Royco-like formulation dan adonan berbumbu 

penyedap rasa Spirulina sp. dengan Maggi-like formulation sebelum dan setelah 

perebusan. Dengan permasalahan asam glutamat dapat larut dalam air perebusan maka 

perlu dilakukannya penelitian tentang pengaruh proses perebusan terhadap kandungan 

L-asam glutamat dalam adonan tepung terigu berbumbu penyedap rasa Spirulina sp. 

 

1.2.  Tinjauan Pustaka   

1.2.1. Spirulina  

Spirulina merupakan marine microalgae dengan karakteristik berfilamen spiral, 

digolongkan sebagai cyanobacteria yang dapat melakukan fotosintetik (Balaji, 2013). 

Pada Spirulina kering mengandung protein sebesar 55-70%, lemak 5-6%, total lemak 

sebesar 1,5-2% kaya akan asam linoleat, pigmen, mineral dan vitamin (Hosseini et al., 
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2013). Mikroalga Spirulina sp. tidak memiliki nucleus dan dinding selnya mengandung 

mukopolisakarida yang halus sehingga mudah dicerna, berwarna hijau kebiruan karena 

mengandung pigmen fikosianin, suhu optimum pertumbuhan Spirulina yaitu dalam 

kisaran suhu 30oC hingga 35oC. Suhu yang rendah dapat mengakibatkan penurunan 

pertumbuhan dan kandungan protein pada Spirulina  (Hızarcı Uslu et al., 2009).  

 

Spirulina berpotensi sebagai suplemen makanan karena tingginya kandungan protein, 

memiliki aktivitas antioksidan, antimikroba, antikanker, serta dapat digunakan dalam 

industri minuman, permen dan roti (Hosseini et al., 2013). Tingginya kandungan protein 

dalam Spirulina  disebabkan oleh tingginya kandungan asam amino Spirulina dapat 

dilihat pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Kandungan asam amino dalam bubuk Spirulina (per 100 gram)  

Essential Amino Acids (mg)   Non-Essential Amino Acids (mg) 

Isoleucine  3500 
 

Alanine 4590 

Leucine 5380 
 

Arginine 4310 

Lysine 2960 
 

Aspartic Acid 5990 

Methionine 1170 
 

Cystein 590 

Phenylalanine 2750 
 

Glutamic Acid  9130 

Threonine 2860 
 

Glycine 3130 

Tryptophan 1090 
 

Proline 2380 

Valine 3940 
 

Serine 2760 

Histidine 1000 
 

Tyrosine  2500 

(Gutiérrez-Salmeán, Fabila-Castillo, & Chamorro-Cevallos, 2015)  

 

1.2.2. Bumbu Penyedap Rasa Spirulina sp. 

Bumbu penyedap rasa merupakan merupakan bahan tambahan (zat aditif) yang 

ditambahkan ke dalam masakan dengan tujuan untuk menambah cita rasa masakan 

(Islamie & Puspita, 2015). Bumbu penyedap rasa di buat dengan menggunakan hasil 

isolasi asam glutamat dari hidrolisat protein gandum yang memiliki kandungan asam 

glutamat yang lebih tinggi di bandingkan pada rumput laut (Ninomiya, 2015). Penelitian 

yang sudah dilakukan Larasati (2019) menghasilkan bumbu penyedap rasa non-

monosodium glutamat (non-MSG) yang terbuat dari mikroalga Spirulina sp. yang sudah 

dipecah dinding sel dan di hilangkan endapannya menjadi filtrat kemudian ditambahkan 

bahan lain seperti gula, lada putih dan bahan penyalut maltodekstrin DE 10. Proses 

pemecahan dinding sel Spirulina sp. dengan metode reflux sebagai metode ekstraksi 



4 
 

 
 

asam glutamat. Menurut Dewi et al., (2016) ekstraksi asam glutamat menggunakan 

metode reflux menghasilkan jumlah asam glutamat yang lebih banyak di bandingkan 

dengan metode sonikasi dan maserasi.  

 

Menurut Retnaningsih & Tari, (2014) terdapat tiga cara membuat produk bubuk yaitu 

dengan menambahkan bahan aditif berupa pengemulsi, perlakuan mekanis berupa 

aglomerasi dan gabungan keduanya dan ketiga cara tersebut membutuhkan proses 

pengeringan. Proses pengeringan dengan suhu 60oC atau dibawahnya dapat mencegah 

rusaknya komponen bahan dan pengendapan saat di larutkan dalam air. Metode 

pengeringan bumbu penyedap rasa yang di gunakan dalam penelitian Larasati (2019) 

yaitu metode  foam-mat drying. Metode foam-mat drying merupakan metode 

pengeringan yang dapat memberikan keuntungan seperti penghilangan air lebih cepat, 

lebih cepat larut dalam air, memungkinkan penggunaan suhu lebih rendah, produk 

memiliki kualitas rasa dan warna yang baik. Bahan penyalut yang di gunakan yaitu 

maltodektrin DE 10, menurut Purnamayati et al., (2016)  maltodektrin merupakan 

produk hidrolisa pati yang bersifat mudah larut dalam air, dapat membentuk body, 

membentuk film memiliki daya ikat yang kuat dan tidak berasa. 

 

Mikroalga Spirulina sp. di gunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan bumbu 

penyedap rasa non-monosodium glutamat (non-MSG). Mikroalga Spirulina sp. di pilih 

menjadi bahan utama dalam pembuatan bumbu penyedap rasa non-monosodium 

glutamat (non-MSG) karena memiliki kandungan asam glutamat yang tinggi. Asam 

glutamat memiliki dua peran yaitu sebagai bahan tambahan dan komponen alami dalam 

bahan makanan. Asam glutamat dalam bentuk bebas memberikan efek rasa umami atau 

gurih saat ditambahkan ke dalam masakan atau produk pangan. Semakin tinggi 

kandungan asam amino bebas terutama asam glutamat, peptida berat molekul rendah, 

garam dan asam organik memberikan rasa gurih pada hidrolisat protein sayur (Kurihara, 

2015). 

 

1.2.3. Asam Glutamat 

Asam glutamat merupakan salah satu asam amino yang dapat di jumpai di alam dan 

hadir sebagai glutamat bebas dalam jaringan hewan seperti daging sapi, daging unggas, 
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hewan laut dan tumbuhan seperti sayuran. Tubuh manusia dapat mensitesis asam 

glutamat dan asam glutamat tersebut berikatan dengan asam amino lain membentuk 

struktur protein (Jinap & Hajeb, 2010). Asam glutamat memiliki rantai samping 

karbonil, bermuatan negatif pada pH netral, bersifat hidrofilik atau polar, kelarutan 

asam glutamat dalam air pada suhu 25oC mencapai 8,5 g/L (Fennema, 1996). Selain itu 

menurut (Jit & Feng, 2008) kelarutan asam glutamat bebas dalam bentuk L-asam 

glutamat dalam air pada rentang suhu 0oC hingga 60oC.  

 

Asam glutamat yang berikatan dengan molekul protein tidak memberikan efek rasa dan 

tidak memberikan efek rasa gurih pada makanan. Asam glutamat akan memberikan efek 

rasa gurih ketika dalam bentuk bebas yaitu dalam bentuk L-asam glutamat (Jinap & 

Hajeb, 2010). Asam glutamat bebas dalam bentuk konfigurasi L yaitu L-asam glutamat 

bersinergi dengan inosine-5’-monophosphate (IMP) dan guanosine-5’-monophosphate 

(GMP) berkontribusi memberikan rasa umami atau gurih. Asam glutamat bebas dapat 

dihasilkan dari proses hidrolisis asam glutamat melalui proses pemasakan menggunakan 

panas (Jinap & Hajeb, 2010). Dalam industri L-asam glutamat dapat di hasilkan oleh 

mikroorganisme Corynebacterium glutamicus. Molase dan hidrolisat pati sebagai 

sumber carbon, garam amonia dan urea sebagai sumber nitrogen yang akan digunakan 

mikroorganisme tumbuh dan pembentukan L-asam glutamat (Wijayasekara & 

Wansapala, 2017).   

 

Umumnya L-asam glutamat larut dalam air dan tidak larut dalam pelarut organik seperti 

etanol (Long et al., 2011). Saat asam glutamat berikatan dengan molekul protein 

menjadi tidak berasa dan tidak memberikan rasa umami atau gurih pada makanan. 

Asam glutamat bebas dilepaskan saat hidrolisis protein salah satunya melalui proses 

pemasakan menggunakan panas (Wijayasekara & Wansapala, 2017). Menurut 

Permenkes RI No.722/Menkes/Per/IX/88 tentang bahan tambahan pangan batas 

acceptable daily intake (ADI) dari L-asam glutamat yaitu 0-120 mg (Cahyadi, 2017). 

 

1.2.4. Proses Perebusan 

Pemasakan adalah proses termal yang merupakan metode pengawetan, menginaktivasi 

enzim yang tidak di inginkan, mendekstruksi toksin atau dan mikroba kontaminan yang 
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secara alami sudah ada dalam bahan pangan, meningkatkan daya cerna protein dan 

gelatinisasi pati, mendapatkan karakteristik organoleptik yang di inginkan (Estiasih dan 

Ahmadi, 2009). Proses pemasakan yang umum dilakukan pada skala rumah tangga 

salah satunya yaitu perebusan. Perebusan merupakan proses transfer kalor dari sumber 

ke material dengan menggunakan medium yang mengandung senyawa air (H2O) dengan 

suhu maksimum 100oC di atas permukaan laut. Seluruh permukaan makanan akan 

kontak dengan air mendidih, molekul air dan makanan akan bertabrakan dengan cepat 

di mana energi panas akan di salurkan ke makanan yang dapat membuat makanan 

matang (McGee, 2004). Perebusan pada suhu 95oC - 100oC dapat mereduksi kecernaan 

protein dan asam amino, selain itu protein terlarut, peptida dengan berat molekul rendah 

dan asam amino bebas dapat larut dalam air perebusan. Pada proses perebusan terdapat 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi banyaknya senyawa larut air yang terlarut 

dalam air rebusan seperti suhu, lamanya waktu perebusan, rasio air yang di gunakan 

untuk merebus dan luas permukaan bahan  (Fellows, 1996).  

 

1.3.  Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lama waktu proses 

perebusan terhadap kandungan L-asam glutamat dalam adonan tepung terigu yang 

diberi bumbu penyedap rasa Spirulina sp.  

 


