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4. PEMBAHASAN  

 

4.1.  Analisa Kandungan Asam L-Glutamat Adonan Berbumbu Penyedap Rasa 

Spirulina Sebelum Perebusan 

Bahan tambahan pangan menurut Jinap & Hajeb (2010) sudah digunakan selama bertahun-

tahun untuk meningkatkan rasa suatu makanan contohnya yaitu bumbu penyedap rasa. Dalam 

penelitian ini dibuat tiga formulasi adonan dengan bahan dasar tepung terigu, air dan tiga 

macam formulasi bumbu penyedap rasa Spirulina. Tiga macam formulasi bumbu penyedap 

rasa Spirulina sp. yaitu bumbu penyedap rasa Spirulina sp. dengan formulasi mirip bumbu 

komersial masako, royco dan maggi rasa sapi. Penambahan tiga macam formulasi bumbu 

penyedap rasa Spirulina  sp. bertujuan untuk membuat adonan tapung terigu kaya akan rasa 

terutama rasa gurih. Menurut Jinap & Hajeb (2010) bumbu penyedap rasa  berperan sebagai 

flavor enhancher yang akan meningkatkan dan memberikan rasa gurih, meningkatkan nutrisi 

dan kualitas sensori suatu makanan terutama pada makanan yang kurang memiliki rasa.  

 

Khampa et al., (2004) menyampaikan bahwa pengukuran kandungan L-asam glutamat dalam 

makanan dianggap sebagai analisa penting untuk menentukan keamanan makanan tersebut 

juga merupakan bagian penting dari langkah kontrol kualitas dalam industri pangan. Menurut           

Wijayasekara dan Wansapala (2017) pengukuran kandungan L-asam glutamat dilakukan 

menggunakan metode enzimatik, di mana spesifik untuk mengukur L-asam glutamat dalam 

sampel oleh bantuan enzim L-glutamat dehidrogenase. Dalam penelitian ini menggunakan 

metode enzimatik untuk mengukur kandungan L-asam glutamat dalam adonan berbumbu 

penyedap rasa Spirulina sp. Hasil penelitian pada Tabel 3 menunjukkan kandungan L-asam 

glutamat tertinggi dari ketiga jenis formulasi adonan sebelum perebusan dihasilkan oleh 

adonan berbumbu Spirulina sp. dengan Royco-like formulation yaitu sebanyak 9,80 mg/100g 

bahan, diikuti adonan berbumbu Spirulina sp. dengan Maggi-like formulation sebanyak 8,66 

mg/100g bahan dan adonan berbumbu Spirulina sp. dengan Masako-like formulation 

sebanyak 7,35 mg/100g bahan. Kandungan L-asam glutamat adonan berbumbu Spirulina sp. 

dengan Royco-like formulation lebih tinggi dibandingkan pada adonan berbumbu Spirulina 

sp. dengan Maggi-like formulation dan Masako-like formulation.  

 

Menurut Larasati (2019) kandungan L-asam glutamat pada bumbu penyedap rasa Spirulina 

sp. dengan Royco-like formulation lebih tinggi dibandingkan dengan bumbu penyedap rasa 

Spirulina sp. dengan Masako-like formulation dan bumbu penyedap rasa Spirulina sp. dengan 
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Maggi-like formulation. Di mana kandungan L-asam glutamat pada bumbu penyedap rasa 

Spirulina sp. dengan Royco-like formulation sebanyak 20,497 mg/100g bahan, kemudian 

pada bumbu penyedap rasa Spirulina sp. dengan Masako-like formulation sebanyak 10,827 

mg/100g bahan dan pada bumbu penyedap rasa Spirulina sp. dengan Maggi-like formulation 

sebanyak 11,256 mg/100g bahan. Perbedaan kandungan L-asam glutamat pada ketiga 

formulasi bumbu penyedap rasa Spirulina sp. menurut Larasati (2019) disebabkan oleh 

perbedaan komposisi bumbu granul Spirulina sp. enkapsulan yang digunakan. Komposisi 

bumbu granul Spirulina sp. enkapsulan dalam bumbu penyedap rasa Spirulina sp. dengan 

Royco-like formulation lebih besar yaitu sebanyak 8,33 gram. Sedangkan komposisi bumbu 

granul Spirulina sp. enkapsulan dalam bumbu penyedap rasa Spirulina sp. dengan Maggi-like 

formulation yaitu sebanyak 5,45 gram dan komposisi bumbu granul Spirulina sp. enkapsulan 

dalam bumbu penyedap rasa dengan Masako-like formulation yaitu sebanyak 5 gram. 

Menurut Gutiérrez-Salmeán et al., (2015) mikroalga Spirulina sp. mengandung asam 

glutamat yang tinggi yaitu sebanyak 9130 mg/100 gram Spirulina bubuk. Kandungan asam 

glutamat tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan asam amino lain yang terkandung dalam 

bubuk Spirulina. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak komposisi bumbu granul 

Spirulina sp. enkapsulan pada bumbu penyedap rasa Spirulina sp. yang ditambahkan pada 

adonan menyebabkan kandungan L-asam glutamat pada ketiga formulasi adonan menjadi 

semakin tinggi  .  

 

Hasil penelitian kandungan L-asam glutamat pada Tabel 3 menunjukkan bahwa kandungan 

L-asam glutamat  tertinggi diperoleh pada adonan berbumbu penyedap rasa Spirulina sp. 

dengan Royco-like formulation sebelum perebusan. Disebabkan karena mengandung bumbu 

granul Spirulina sp. enkapsulan terbanyak yaitu sebanyak 8,33 gram. Menurut Kurihara 

(2015) semakin tinggi kandungan asam amino bebas terutama asam glutamat, peptida berat 

molekul rendah, garam dan asam organik memberikan rasa gurih. Rasa gurih mucul karena 

adanya kandungan asam glutamat bebas yaitu L-asam glutamat pada bumbu penyedap rasa 

Spirulina sp. Menurut Jinap & Hajeb (2010) penambahan L-asam glutamat yang terlalu 

banyak dapat membuat rasa makanan menjadi kurang enak. Umumnya L-asam glutamat akan 

memberikan efek rasa enak ketika ditambahkan pada makanan yang asin atau asam. Jumlah 

optimum penambahan L-asam glutamat untuk meningkatkan rasa makanan sebesar 0,1-0,8% 

dari berat makanan. Contohnya pada makanan seberat 500 gram membutuhkan penambahan 

L-asam glutamat sebanyak 0,5-4,0 gram untuk dapat memberikan rasa enak pada makanan.    
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Pembuatan adonan menggunakan tepung terigu, menurut Malik (2009) tepung terigu 

dihasilkan dari biji gandum Triticum aestivum dengan karakteristik dapat membentuk gluten, 

rasa dapat diterima dan umur simpan yang panjang. Tepung terigu yang digunakan untuk 

membuat adonan tinggi akan asam glutamat, berkontribusi memberikan sejumlah kandungan 

asam glutamat pada adonan. Hal ini sesuai menurut Hoseney (1994) dalam tepung terigu 

mengandung asam glutamat yang tinggi dibandingkan dengan asam amino lainnya. Asam 

glutamat dalam tepung terigu mencapai 35,4 g/100g protein. Pada penelitian yang dilakukan 

oleh Mahmoud et al., (2012) menunjukkan bahwa kandungan asam glutamat tepung terigu 

lebih tinggi dibandingkan pada tepung biji lupine manis. Hasil pengujian asam amino dalam 

tepung terigu menunjukkan bahwa tepung terigu mengandung asam glutamat yang tinggi 

yaitu sebanyak 31,40g/100g protein.  

 

Didukung juga oleh hasil penelitian Isnaeni et al., (2014) menunjukkan asam glutamat 

tertinggi dihasilkan oleh produk petis bandeng dengan penambahan tepung terigu, di mana 

tepung terigu memiliki kandungan protein yang tinggi serta memiliki kadar gluten yang 

mengandung asam glutamat. Dalam penelitian ini gluten terbentuk pada saat pembuatan 

adonan berbumbu penyedap rasa Spirulina sp. Pembuatan adonan diawali dengan melarutkan 

bumbu penyedap rasa Spirulina sp. ke dalam air kemudian dicampurkan pada tepung terigu 

dan dilakukan proses pencampuran, pengulenan dan pendiaman adonan. Menurut Fitasari 

(2009) pada saat tepung terigu tercampur dengan air maka protein akan mengembang 

melakukan interaksi hidrofobik dan pertukaran sulfydrl-disulfide menghasilkan ikatan seperti 

polimer-polimer. Polimer-polimer tersebut berinteraksi dengan polimer lain melalui ikatan 

hidrogen, ikatan hidrofobik dan ikatan cross-linking disulfide membentuk lembaran film 

(sheet-like film) disebut sebagai gluten. Gluten menurut Ortolan & Steel (2017) merupakan 

fraksi protein berbentuk seperti jaring yang terbentuk dari ikatan kovalen (ikatan disulfida) 

dan non-kovalen (ikatan hidrogen, ikatan ionik dan interaksi hidrofobik) antara gliadin dan 

glutenin yang terdapat pada tepung terigu. 

 

Tingginya asam glutamat dalam tepung terigu disebabkan karena tingginya asam glutamat 

dalam protein biji gandum. Menurut Malik (2009) protein biji gandum dibagi menjadi dua 

yaitu protein struktural (structural protein) yaitu albumin, globulin dan amphiphilic protein 

dan protein penyimpanan (storage protein) yaitu gliadin dan glutenin yang tinggi kandungan 

asam amino, prolin dan glutamin. Tingginya asam glutamat dalam protein biji gandum sesuai 

menurut Hoseney (1994) kandungan asam glutamat dalam protein albumin sebanyak 24,6 
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g/100g protein, dalam protein globulin 19,2 g/100g protein, dalam protein gliadin sebanyak 

317 mol/105 g protein dan dalam protein glutenin sebanyak 278 mol/105g protein.  

 

4.2.  Analisa Kandungan Asam Glutamat Adonan Berbumbu Penyedap Rasa Spirulina 

Setelah Perebusan 

Dalam penelitian ini dilakukan proses perebusan dengan suhu maksimum 100oC di atas 

permukaan laut di mana adonan berbumbu penyedap rasa Spirulina sp. direbus dalam air 

sehingga sampel akan bersentuhan langsung dengan air dan menjadi matang. Perebusan 

menurut McGee (2004) merupakan proses pemasakan yang menggunakan pemasan secara 

konveksi dalam air panas, suhu maksimum yang digunakan dalam proses perebusan yaitu 

100oC yang merupakan suhu titik didih air. Perebusan merupakan proses pemasakan yang 

efektif di mana seluruh permukaan bahan makanan akan bersentuhan langsung dengan 

medium pemanas yaitu air yang akan membuat bahan makanan menjadi matang.  

 

Hasil penelitian pada Tabel 3 menunjukkan terjadi penurunan jumlah kandungan L-asam 

glutamat pada ketiga formulasi adonan setelah diberi perlakuan perebusan. Menurut 

Wiraningsih et al., (2018) pada umumnya proses pengolahan menggunakan panas 

mengakibatkan penyusutan jumlah asam amino, penyusutan asam amino tersebut dipengaruhi 

oleh jenis pengolahan, suhu dan lamanya proses pengolahan. Penurunan kandungan asam 

glutamat pada ketiga formulasi adonan setelah perebusan tersebut berkaitan dengan sifat 

kelarutan dari asam glutamat dalam air. Penelitian Tonogai et al., (1983) menunjukkan 

bahwa dengan merebus mie instan selama 15 menit mampu mengekstraksi L-asam glutamat. 

Proses ekstraksi tersebut menunjukkan bahwa L-asam glutamat merupakan senyawa larut air 

dan dapat terlarut pada air perebusan.  

 

Menurut Fennema, (1996) solubilitas protein akan naik pada temperatur antara 0 dan 40-50oC 

sehingga solubilitas asam amino dalam protein juga akan naik karena penyusun protein 

adalah asam amino. Pada suhu di atas 40-50oC protein mengalami denaturasi di mana energi 

tinggi membuat gerak molekul menjadi cukup untuk mengganggu ikatan yang berperan 

dalam penstabilan struktur sekunder dan tersier protein, ikatan hidrogen mulai rusak dan 

akhirnya terjadi interaksi hidrofobik yang tampak sebagai peristiwa agregasi protein. Asam 

amino yang ikut berperan dalam peristiwa agregasi protein tersebut yaitu asam amino apolar 

atau asam amino yang memiliki rantai samping hidrofobik sedangkan asam amino polar tidak 

berperan dalam peristiwa agregasi protein. Saat peristiwa perebusan berlangsung, asam 
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amino apolar dalam adonan berbumbu penyedap rasa Spirulina sp. akan mengalami interaksi 

hidrofobik dan tidak akan terlarut dalam air perebusan karena rantai samping asam amino 

apolar akan menghalangi bersentuhan langsung dengan air dan cenderung berasosiasi di 

daerah hidrofobik internal protein. Sedangkan asam amino polar dalam adonan berbumbu 

penyedap rasa Spirulina sp. akan terlarut pada air perebusan karena rantai sampingnya akan 

bersentuhan langsung dengan air perebusan dan akhirnya terlarut karena bersifat larut air.  

 

Terlarutnya L-asam glutamat dalam air sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jit & 

Feng (2008). Dalam penelitian Jit & Feng (2008) menunjukkan peristiwa kelarutan asam 

amino dalam air sangat baik. Menurut Jit & Feng (2008) asam amino non-esensial yaitu asam 

glutamat dalam bentuk asam yakni L-asam glutamat memiliki kelarutan yang baik dalam air 

pada rentang suhu 0oC hingga 60°C, dalam kurva kelarutan L-asam glutamat menunjukkan 

asam L-asam glutamat larut pada suhu 0°C kemudian semakin meningkat hingga suhu 60°C 

dengan kandungan L-asam glutamat terlarut sebanyak 32 g/kg air. Fellows (1996) 

menambahkan bahwa suhu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah senyawa 

larut air yang terlarut dalam air perebusan. Sehingga dalam penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Jit & Feng (2008) dan Fellows (1996) bahwa asam glutamat dapat terlarut dalam 

air dan pada suhu 100oC akan semakin banyak L-asam glutamat yang terlarut.         

 

Data persentase penurunan kandungan L-asam glutamat pada ketiga formulasi adonan 

dianalisa menggunakan uji Kruskal Wallis dengan multiple comparison all pairwaise. Pada 

Gambar 4 menunjukkan persentase penurunan kandungan L-asam glutamat yang signifikan 

terjadi pada adonan berbumbu Spirulina sp. dengan masako-like formulation antara tanpa 

perebusan 0 menit dengan perebusan  30 menit. Kemudian pada Grafik 5 hasil menunjukkan 

persentase penurunan kandungan L-asam glutamat yang signifikan terjadi pada adonan 

berbumbu Spirulina sp. dengan royco-like formulation antara tanpa perebusan 0 menit 

dengan perebusan 20 menit, antara perebusan 10 menit dengan perebusan 30 menit dan antara 

tanpa perebusan 0 menit dengan perebusan 30 menit. Pada Grafik 6 hasil menunjukkan 

persentase penurunan kandungan L-asam glutamat yang signifikan terjadi pada adonan 

berbumbu Spirulina sp. dengan maggi-like formulation antara perebusan 10 menit dengan 

perebusan 30 menit, antara perebusan 0 menit dengan perebusan 20 menit, dan antara tanpa 

perebusan 0 menit dengan perebusan 30 menit. Pada ketiga formulasi adonan berbumbu 

penyedap rasa Spirulina sp. menunjukkan persentase penurunan kandungan L-asam glutamat 
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lebih dari 10%. Menurut Wiraningsih et al., (2018) penurunan asam amino lebih dari 10% 

akan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap mutu bahan pangan tersebut. 

 

Berdasarkan hasil tersebut semakin lama waktu perebusan menyebabkan semakin 

menurunnya jumlah kandungan L-asam glutamat dalam ketiga formulasi adonan berbumbu 

penyedap rasa Spirulina sp. Hal ini sesuai dengan teori menurut Fellows (1996) bahwa 

lamanya proses perebusan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi banyaknya 

senyawa larut air yang terlarut dalam air rebusan. Wiraningsih et al., (2018) menambahkan 

bahwa proses pemanasan yang dilakukan secara berlebihan akan menyebabkan kerusakan 

komponen gizi seperti asam amino dan menyebabkan penurunan mutu produk. Dalam 

penelitian ini senyawa larut air tersebut yaitu L-asam glutamat. Saat proses perebusan 

berlangsung L-asam glutamat akan terlarut dalam air perebusan karena sifat L-asam glutamat 

yang mudah larut dalam air. Semakin lama proses perebusan berlangsung menyebabkan 

semakin banyak L-asam glutamat yang hilang dari adonan berbumbu penyedap rasa Spirulina 

sp. dan terlarut pada air rebusan.  

 

Penurunan kandungan L-asam glutamat tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

Nour et al., (2016). Dalam penelitian Nour et al., (2016) adonan tepung millet yang ditambah 

dengan 10% tepung biji Moringa yang diberi perlakuan perebusan selama 20 menit 

mengalami penurunan kandungan asam glutamat sebesar 569,63 mg/100g bahan. Didukung 

juga oleh penelitian yang dilakukan Nwosu et al., (2008) di mana terjadi penurunan asam 

glutamat pada biji Oze yang diberi perlakuan perebusan dengan suhu 100oC selama 20 menit, 

40 menit dan 60 menit. Pada perebusan 20 menit biji Oze sudah mengalami penurunan asam 

glutamat sebanyak 17,7% dan pada perebusan 40 menit biji Oze mengalami penurunan asam 

glutamat lebih banyak sebesar 21,5%. Sehingga terbukti bahwa semakin lama waktu 

perebusan yang dilakukan pada ketiga formulasi adonan berbumbu penyedap rasa Spirulina 

sp. menyebabkan terjadinya penurunan jumlah kandungan L-asam glutamat di mana semakin 

banyak asam L-glutamat yang terlarut dalam air rebusan. 

 

Berdasarkan pengamatan terjadi perubahan secara fisik pada ketiga formulasi adonan 

berbumbu penyedap rasa Spirulina sp. Perebusan selama 10 menit menunjukkan tekstur 

adonan yang hampir matang dimana pati dalam tepung terigu belum tergelatinisasi dan belum 

mengembang dengan sempurna serta air perebusan masih terlihat jernih, perebusan selama 20 

menit menunjukkan tekstur adonan yang sudah matang dimana pati dalam tepung terigu 



28 
 

 
 

sudah tergelatinisasi dan mengembang dengan sempurna di ikuti dengan perubahan air 

perebusan yang menjadi sedikit keruh dan perebusan selama 30 menit menunjukkan tekstur 

adonan yang terlalu matang dimana pati dalam tepung terigu lebih tergelatinisasi dan lebih 

mengembang dengan sempurna di ikuti dengan perubahan air perebusan yang menjadi lebih 

keruh. Perubahan tekstur ketiga formulasi adonan berbumbu penyedap rasa Spirulina sp. 

disebabkan karena perebusan membuat pati tergelatinisasi dan membengkak. Menurut 

Fennema (1996) suhu gelatinisasi pati gandum terjadi pada rentang suhu 53-64oC selama 

proses gelatinisasi air akan diserap oleh granula pati kemudian membengkak. Selama 

peningkatan suhu berlangsung molekul pati akan saling bergetar dan ikatan intermolekuler 

terpecah.  

 

Semakin lama proses perebusan akan meningkatkan gelatinisasi pati. Ketika adonan matang 

dengan sempurna menandakan proses gelatinisasi berlangsung sempurna akan menghasilkan 

tekstur produk yang kenyal dan elastis serta permukaannya halus. Tetapi ketika adonan 

terlalu matang menandakan proses gelatinisasi terlalu berlebih akan menghasilkan tekstur 

produk yang lembek dan lengket serta amilosa terlarut pada air perebusan membuat air 

perebusan menjadi keruh. Menurut Juarez et al., (2017) ketika proses perebusan berlangsung, 

struktur ikatan intermolekuler seperti ikatan hidrogen akan rusak dan kemudian rantai ikatan 

akan terbuka sehingga air dapat masuk ke dalam struktur menyebabkan amilosa sebagai 

senyawa larut air akan terlarut dalam air perebusan.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


