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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Umami, merupakan kata Jepang untuk menggambarkan rasa lezat dan gurih, rasa ini 

diakui sebagai rasa dasar baru yang dapat memicu sensasi rasa gurih dan meaty (Bellisle, 

1999). Di zaman modern masyarakat sudah tidak dapat lepas dari rasa umami. 

Penambahan penyedap rasa sebagai sumber rasa umami sudah menjadi suatu hal yang 

wajib untuk digunakan. Sekarang ini beberapa penyedap rasa alami sudah diteliti, seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Faoziyah (2014); Widyastuti, Tjokrokusumo, & Giarni 

(2012); dan Setyiasi, Ardiningsih, & Nofiani (2013) yang menggunakan bahan pangan 

seperti ikan tenggiri, daun sansakng (Pycnarrhena cauliflora, Diels) dan jamur sebagai 

bahan dasar penyedap alami dengan cara mendapatkan asam glutamat dari turunan asam 

amino (Bleakley & Hayes, 2017). Dalam proses pembuatannya penyedap rasa alami ini 

tidak mengalami penetralan asam glutamat menggunakan NaOH sehingga tidak 

membetuk garam MSG. Dalam Juita, Lovadi, & Linda (2015) disebutkan beberapa bahan 

alami yang digunakan sebagai penyedap rasa alami seperti Pycnarrhena cauliflora 

(Sengkubak), Gnetum gnemon var brunonianum (Ponta’), dan Syzygium polyanthum 

(Bungkang/salam) yang pada prosesnya bahan-bahan tersebut hanya mengalami 

penghancuran dan pemanasan. Proses penghancuran dam pemanasan ini akan 

melepaskan asam amino bebas untuk memperoleh rasa umami dari bahan tersebut. Saat 

glutamat berikatan dengan molekul protein, akan terasa hambar dan tidak memberikan 

rasa umami ke makanan. Namun, ketika protein terhidrolisis selama proses fermentasi, 

penuaan, pematangan dan pemanasan pada proses memasak akan membebaskan 

Glutamat menjadi glutamat bebas. Glutamat merupakan komponen penting dari rasa keju, 

seafood, kaldu daging dan makanan lain. 

 

Glutamat merupakan suatu zat yang berasal dari asam glutamat. Asam glutamat ini 

tersedia pada makanan yang mengandung protein tinggi (Jinap & Hajeb, 2010). Glutamat 

merupakan salah satu asam amino yang sering ditemukan di alam dan menyumbang 

sebesar 11 – 22% dari total protein hewani, dan hampir 40% dari total protein tanaman, 

komponen ini dapat ditemukan di dalam protein dan peptida dan di dalam sebagian besar 

jaringan (Jinap & Hajeb, 2010). Menurut Kurihara (2015) glutamat banyak ditemukan di 

dalam bahan makanan berupa tanaman dan binatang, terlebih lagi pada makanan yang 
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difermentasi. Salah satu bahan makanan yang mengandung banyak kandungan glutamat 

adalah seaweed, jamur, tomat, dan daging (Kurihara, 2015; Mouritsen et al., 2012; dan 

Jinap & Hajeb, 2010). Glutamat pertama kali berhasil diekstrak dari seaweed kombu pada 

tahun 1908 oleh Dr. Ikeda. Seaweed kombu merupakan kaldu asal jepang yang 

mengandung banyak kandungan asam amino yang berkisar antara 80%-90% merupakan 

asam glutamat (Ikeda, 2002; Mouritsen, Williams, Bjerregaard, & Duelund, 2012; 

Ninomiya, 2007; dan Jinap & Hajeb, 2010).  

 

Seaweed sendiri sudah lama dipertimbangkan sebagai salah satu bahan pangan yang dapat 

dijadikan sebagai sumber protein, pada beberapa spesies bahkan sudah diketahui 

mengandung protein sebanyak kandungan protein pada sumber protein tradisional seperti 

daging, telur, kacang kedelai dan susu (Bleakley & Hayes, 2017). Menurut Handayani 

(2006) dan Rohani-ghadikolaei & Abdulalian (2012) kandungan protein terendah pada 

seaweed adalah sebesar 5% dari berat kering dengan kandungan tertinggi sebesar ±40% 

dari berat kering. Rohani-ghadikolaei & Abdulalian (2012) dan Handayani (2006) 

melaporkan bahwa kandungan protein tertinggi terdapat pada seaweed merah dan diikuti 

oleh seaweed hijau. Dalam Chandrashekar, Hoon, Ryba, & Zuker (2006) dikatakan 

bahwa kandungan protein yang tinggi pada makanan akan memengaruhi preferensi rasa 

umami yang dihasilkan makanan tersebut. Dilihat dari kandungan protein yang cukup 

tinggi dan awal mula pembuatan MSG yang didapat dari ekstrak seaweed kombu yang 

mengandung komponen umami dapat dikatakan seaweed mempunyai potensi sebagai 

bumbu penyedap rasa. 

 

Di Indonesia seaweed cukup mudah ditemukan. Indonesia merupakan negara maritim 

yang memiliki luas perairan karang sebesar ±6800km2 (Kadi, 2004). Pada tahun 2013, 

Indonesia dapat memproduksi seaweed sebesar 5,6 juta ton, hal ini menjadikan Indonesia 

sebagai penghasil seaweed terbesar kedua setelah Cina. Menurut Suparmi & Sahri (2009) 

Indonesia memiliki 555 jenis seaweed dari total 8642 jenis seaweed yang ada di dunia. 

Dengan total seaweed merah terbanyak, diikuti oleh seaweed hijau dan cokelat. Dilihat 

dari tingginya kandungan protein pada seaweed di Indonesi dan ketersediannya di 

Indonesia yang melimpah, membuat seaweed memiliki potensi sebagai bumbu penyedap 

rasa. Dalam review yang dilakukan Choudhury & Sarkar (2017) dikatakan komponen 
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umami pada seaweed berupa asam glutamat dan asam aspartat, namun belum diketahui 

kandungannya dalam berbagai jenis seaweed. Selain itu, untuk komponen umami berupa 

asam organik belum disebutkan dengan jelas keberadaannya. Maka dari itu diperlukan 

review jurnal untuk mengetahui komponen-komponen umami yang terdapat pada 

seaweed untuk mengetahui potensinya dalam pengembangan produk bumbu penyedap 

rasa. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Umami dan Komponen Pembentuknya 

Umami, merupakan kata Jepang untuk menggambarkan rasa lezat dan gurih, rasa ini 

diakui sebagai rasa dasar baru yang dapat memicu sensasi rasa gurih dan meaty (Bellisle, 

1999). Sedangkan Kurihara (2015) mengatakan bahwa glutamat, 5’-inosinat, dan 5’-

guanilat merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya rasa umami. Selain 

itu, umami juga berinteraksi dengan sangat kuat jika bercampur dengan manis  dan asin 

(Mouritsen et al., 2012). Glutamat merupakan suatu zat yang berasal dari asam glutamat, 

ini menunjukkan bahwa asam glutamat sendiri tersedia pada makanan yang mengandung 

protein tinggi (Jinap & Hajeb, 2010). 

 

Glutamat pertama kali berhasil diekstrak dari seaweed kombu pada tahun 1908 oleh Dr. 

Ikeda. Dr. Ikeda mendapatkan ekstrak glutamat dalam keadaan asam, yang selanjutnya 

dinetralkan dengan NAOH sehingga terbentuk garam dari asam glutamat sehingga 

didapatkan garam MSG (Kurihara, 2015). Kodama menemukan 5’-inosinat pada tahun 

1913, hal tersebut menunjukan anion pembentuknya memiliki rasa umami seperti pada 

glutamate (Kurihara, 2015). Kurihara (2015) menambahkan 5’-guanilat sebagai umami 

ditemukan pada tahun 1957 oleh Kunikata, yang selanjutnya komponen ini ditemukan 

dalam jamur shiitake. 

 
Glutamat, MSG, AMP, IMP (5’ inosinat) dan GMP (5’ guanilat) merupakan prekursor 

rasa umami yang sudah sejak lama ditemukan. Sedangkan dalam Suess, Festring, & 

Hofmann (2015) dikatakan ada 7 komponen yang menghasilkan rasa umami, yaitu :asam 

amino (1) L-glutamat dan (2) L-aspartat, asam organik (3) asam suksinat, (4) asam laktat, 

(5) asam tartarat, dan nukleotida (6) 5’GMP dan (7) 5’IMP. IMP banyak ditemukan dalam 

daging, ikan dan unggas sedangkan AMP ditemukan dalam krustasea, moluska, dan 
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beberapa sayuran. AMP ini merupakan pendahulu pembentukan IMP. Untuk GMP 

dengan konsentrasi tinggi umumnya ditemukan dalam jamur (Schiffman, 2000). Untuk 

asam suksinat sendiri banyak ditemukan dalam keju (Istiqamah, Lioe, & Adawiyah, 

2019). Sinergi antara glutamat dan 5’ nukleotida (5’-inosinat dan 5’-guanilat) ditemukan 

oleh Kuninaka. Sinergi seperti ini juga terjadi antara glutamat dan 5’-guanilat (Kurihara, 

2015). 

 

1.2.2. Seaweed sebagai Edible Food 

Dalam Pereira (2014) dikatakan i seluruh dunia ada sekitar 221 spesies alga: 125 

Rhodophyta (seaweed Merah), 64 Phaeophyceae (seaweed cokelat) dan 32 Chlorophyta 

(seaweed hijau) yang dapat digunakan. Dari jumlah tersebut, sekitar 145 spesies (66%) 

digunakan secara langsung sebagai makanan: 79 Rhodophyta, 38 Phaeophyceae dan 28 

Chlorophyta. Jika dilihat dari kandungan gizinya, selain memiliki kandungan protein 

yang tinggi seaweed juga kaya akan mineral (yodium, kalsium) dan kandungan serat 

pangan larut air, keberadaan vitamin B12 dan komponen lain seperti fucoxanthin, 

fucosterol, phlorotannin. Seaweed juga mengandung antioksidan yang cukup tinggi.   

 

Bleakley & Hayes (2017) mengatakan seaweed umumnya dianggap sebagai sumber 

nutrisi yang menjanjikan, kaya dalam vitamin, mineral, dan protein. Beberapa spesies 

bahkan telah dilaporkan menampilkan protein pada konsentrasi yang lebih besar dari 

sumber protein nabati dan hewani. Dalam rantai protein ini, peptida bioaktif telah 

diidentifikasi memiliki manfaat bagi kesehatan manusia, termasuk antioksidan, 

antikanker, anti-hipertensi, imunosupresif, anti-aterosklerosis, dan efek hepatoprotektif. 

Seaweed juga telah dilaporkan mengandung asam amino esensial yang tinggi, serta 

memiliki daya cerna yang tinggi sebanding dengan tanaman yang umum dikonsumsi.   

 

1.2.3. Seaweed sebagai Sumber Umami 

Mouritsen et al. (2012) menuliskan mengenai penggunaan seaweed sebagai pemberi rasa 

umami pada makanan di New Nordic. Kandungan umami yang terdapat pada seaweed 

adalah asam glutamat dan amino namun tidak dilakukan penelitian pada kandungan asam 

organiknya. Di New Nordic sendiri memiliki sebaran seaweed jenis Palmaria palmata 

dan Saccharina latissima yang cukup luas. Dalam Choudhury & Sarkar (2017) membahas 
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mengenai komponen alami pada seaweed yang dapat digunakan sebagai food enhancer. 

Artikel ini menyebutkan asam glutamat dan asam aspartat dapat memberikan rasa umami. 

Namun, belum dijelaskan mengenai banyaknya kandungan komponen ini dan jenis-jenis 

seaweed yang dapat menghasilkan komponen tersebut. Choudhury & Sarkar (2017) juga 

mengatakan baru sedikit food enhancer pada seaweed yang sudah dilaporkan dan masih 

banyak yang harus dieksplorasi. 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan review artikel ini adalah mengetahui komponen-komponen umami di seaweed 

sebagai upaya dalam mengetahui potensi seaweed sebagai bumbu penyedap rasa. 


