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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Bubuk penyedap rasa menurut Choudhury dan Sarkar (2017) merupakan salah satu bahan 

tambahan pangan yang mempunyai rasa yang gurih atau umami. Hampir semua kalangan 

masyarakat menggunakan bumbu penyedap buatan. Konsumsi bumbu penyedap buatan yang 

berlebihan dapat menimbulkan efek yang buruk untuk kesehatan (Juita, Lovadi and Linda, 

2015). Oleh karena itu, telah dilakukan pembuatan penyedap rasa alami yang berasal dari 

rumput laut Ulva lactuca L. yang merupakan rumput laut hijau (Chlorophyta). Ulva sp. 

memiliki potensi sebagai penyedap rasa karena memiliki kandungan asam glutamat (12%) dan 

asam aspartat (16,11%) (Kazir et al., 2019). Kandungan asam glutamat dan asam aspartat inilah 

yang dapat memberikan rasa umami pada makanan. Selain itu, Ulva sp. juga memiliki senyawa 

L-Leusin dan bromofenol yang dapat meningkatkan flavour (Choudhury and Sarkar, 2017). 

 

Pada penelitian sebelumnya, telah ada produk penyedap rasa bentuk bubuk yang berasal dari 

rumput laut Ulva lactuca L dengan tambahan bahan penyusun penyedap rasa seperti garam, 

gula, lada, dan sebagainya. Secara umum, penyedap rasa dalam bentuk bubuk sering digunakan 

di skala pabrik maupun rumah tangga. Penyedap rasa merupakan produk berbentuk bubuk yang 

bersifat higroskopis karena berbentuk bubuk yang terbuat dari ekstrak rumput laut dan 

komponen garam, gula, merica, dan maltodekstrin. Produk yang memiliki sifat higroskopis 

berarti produk tersebut sangatlah mudah menyerap air dari udara atau bersifat higroskopis.  

Apabila produk terpapar oleh udara maka dapat menyebabkan penurunan kualitas produk dan 

dapat mempersingkat umur simpan (Sunyoto, Andoyo and Firgianti, 2017).  

 

Faktor utama untuk mempertahankan kualitas produk pangan yaitu jenis pengemasan dan 

kondisi penyimpanan (suhu dan kelembaban) (Harris and Fadli, 2014). Kemasan yang sering 

digunakan untuk produk bubuk penyedap rasa, yaitu metalized plastic karena jenis pengemas 

ini dapat menghambat penyerapan uap air dari lingkungan sehingga dapat memperpanjang 

umur simpannya (Aprida, Suprayatmi and Hutami, 2017). Metalized plastic merupakan 

kemasan yang melalui proses laminasi dengan kombinasi plastik dan logam alumunium 

(Puspita, Rangga and Sartika, 2016). Jenis pengemas ini tidak dapat meneruskan cahaya dan 

dapat menghambat oksigen yang masuk ke dalam produk, sehingga penyimpanan bubuk 

penyedap rasa menjadi tahan lama (Aprida, Suprayatmi and Hutami, 2017). Pemilihan jenis 



2 
 

kemasan dan suhu penyimpanan yang tepat dapat memperpanjang umur simpan dan 

mempertahankan kualitas produk (Harris and Fadli, 2014).  

 

Suatu produk pangan yang baru seperti bubuk penyedap rasa harus memiliki umur simpan yang 

lama supaya keamanan pangan dapat terjaga dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Produk 

tersebut belum diketahui penyimpanan yang tepat, maka dari itu diperlukan pencantuman 

informasi batas waktu mengonsumsi produk dan apabila melebihi batas waktu berarti tidak 

dapat dikonsumsi (Hasany, Afrianto and Rusky, 2017). Oleh karena itu perlu dilakukan 

penelitian pendugaan umur simpan bubuk penyedap rasa seaweed Ulva lactuca L. untuk 

mengetahui umur simpan produk. Penentuan umur simpan produk pangan dapat dilakukan 

dengan metode Accelerated Shelf Life Testing (ASLT). Metode tersebut menggunakan kondisi 

lingkungan yang dapat mempercepat reaksi penurunan kualitas produk pangan. Kondisi 

penyimpanan produk diatur di luar kondisi normal sehingga produk dapat lebih cepat 

mengalami kerusakan dan penentuan umur simpan produk dapat ditentukan (Arif, 2016). 

 

1.2. Tinjauan Pustaka  

1.2.1. Penyedap Rasa 

Penyedap rasa merupakan bahan tambahan pangan yang dapat ditambahkan ke dalam makanan 

dengan tujuan untuk memperkuat cita rasa pada suatu makanan (Praptiningsih et al., 2017). 

Produk makanan yang beredar di masyarakat diolah dengan menggunakan penyedap rasa alami 

maupun sintetis. Penyedap rasa sintetis seperti Monosodium Glutamat (MSG) yang merupakan 

garam natrium yang berikatan dengan asam amino berupa asam glutamat. Penggunaan 

penyedap rasa sintetis yang berlebihan dapat menimbulkan efek buruk bagi kesehatan (Djohar, 

Timbowo and Mentang, 2018). Selanjutnya untuk penyedap rasa alami berasal dari bahan 

pangan yang memiliki kandungan asam glutamat sehingga akan menimbulkan rasa yang gurih 

atau umami. Rasa gurih atau umami merupakan salah satu dari lima rasa dasar yaitu manis, 

pahit, asam dan asin. Rasa umami dapat meningkatkan rasa yang khas atau flavor pada 

makanan tanpa mengubah flavor dari makanan tersebut (Choudhury and Sarkar, 2017).  

 

Penyedap rasa tersusun atas beberapa komponen yang terdiri dari garam, gula, lada, dan bahan 

rempah-rempah lainnya yang dapat meningkatkan rasa pada makanan (Praptiningsih et al., 

2017). Produk bubuk penyedap rasa dalam bentuk bubuk memiliki sifat higroskopis yang akan 

menyebabkan produk mudah menyerap uap air dari lingkungan yang telah melewati bahan 

kemasan sehingga produk mengalami kerusakan. Sifat produk yang higroskopis cenderung 
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mengadsorbsi uap air dari udara dan tingkat kelembaban udara lingkungan terhadap produk 

(Kurniawan, Bintoro dan Nugroho, 2018). 

 

1.2.2. Metalized Plastic 

Suatu produk pangan harus memiliki kemasan yang tepat untuk menghindari adanya 

kontaminasi dari lingkungan. Kemasan yang sering digunakan untuk mengemas produk bubuk 

penyedap rasa, yaitu metalized plastic. Metalized plastic merupakan kemasan yang melalui 

proses laminasi dengan kombinasi plastik dan logam alumunium (Sampurno, 2006). Menurut 

A. Neelam (2019) yang menyatakan bahwa kemasan metalized plastic dilakukan menggunakan 

vacuum metalizer dengan lapisan alumunium foil yang ditambahkan di atas plastik. Proses 

penyegelan kemasan menggunakan heat seal yang merupakan proses untuk menyambungkan 

dua film termoplastik dengan cara memanaskan area yang saling bersentuhan sampai mencapai 

suhu dimana terjadi penyatuan dan dibantu dengan tekanan (Sampurno, 2006).  

 

Metalized plastic memiliki ketebalan sebesar 60 micron, laju transmisi oksigen sebesar 90-100 

cc/m2 /hari, serta laju transmisi uap air kurang lebih 0,7 g/m2 /hari (A. Neelam, 2019). 

Kemasan tersebut memiliki lapisan pelogaman sekitar 300-1000A (0,03-0,1µm) yang dapat 

memberikan efek terhadap cahaya, gas maupun uap air (Puspita, Rangga and Sartika, 2016). 

Metalized plastic biasanya digunakan untuk bubuk penyedap rasa karena jenis pengemas ini 

tidak dapat meneruskan cahaya dan dapat menghambat oksigen yang masuk ke dalam produk, 

sehingga penyimpanan bubuk penyedap rasa menjadi tahan lama. Kemasan ini dapat menjaga 

mutu produk dari benturan fisik benda lain karena kemasan tidak mudah rusak dan dapat tahan 

terhadap goresan. (Aprida, Suprayatmi and Hutami, 2017) 

 

1.2.3. Accelerated Shelf Life Testing (ASLT) 

Pada umumnya kualitas suatu produk pangan dapat ditentukan dengan adanya masa umur 

simpan produk tersebut. Apabila sudah melebihi batas umur simpan yang ditentukan maka 

tidak dapat dikonsumsi lebih lanjut. Hal ini dapat dilakukan pada bubuk penyedap rasa d engan 

menentukan umur simpannya. Pengertian umur simpan menurut Herawati (2008) adalah selang 

waktu antara saat produk mulai diproduksi hingga dikonsumsi, dimana produk tersebut dalam 

kondisi yang memuaskan berdasarkan karakteritik penampakan, rasa, aroma, tekstur, dan nilai 

gizi. Penentuan umur simpan produk pangan dapat dilakukan dengan dua metode yaitu 

Extended Storage Studies (ESS) dan Accelerated Shelf-life Testing (ASLT). ESS merupakan 

metode penentuan umur simpan pada kondisi penyimpanan yang sebenarnya. Metode ini 
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menghasilkan hasil yang paling tepat, namun memerlukan waktu yang lama dan biaya yang 

besar. Sedangkan ASLT merupakan metode penentuan umur simpan produk pangan dengan 

cara mempercepat reaksi penurunan mutu pangan pada kondisi suhu atau kelembaban ruang 

penyimpanan yang lebih tinggi. Data perubahan mutu selama penyimpanan diubah dalam 

bentuk model matematika, kemudian umur simpan ditentukan dengan persamaan pada kondisi 

penyimpanan normal. Metode akselerasi dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat 

dengan akurasi yang baik (Harris dan Fadli, 2014). Sehingga untuk produk yang memiliki 

kadar air rendah seperti produk bubuk penyedap rasa lebih efektif dengan menggunakan 

metode ASLT. 

 

Metode ASLT dapat diaplikasikan ke semua jenis produk pangan yang dapat mengalami 

penurunan kualitas pangan (Hasany, Afrianto and Rusky, 2017). Metode ini dilakukan dengan 

mengkondisikan suatu produk pangan pada suhu dan kelembaban yang relative tinggi untuk 

mempercepat reaksi penurunan mutu produk pangan (Arif, 2016). Suhu yang digunakan untuk 

pengujian produk pangan kering menurut (Herawati, 2008) yaitu 20oC, 25oC, 30oC, 35oC, 

40oC, 45oC. Menurut Pulungan, Sucipto dan Sarsiyani, (2016) yang menyatakan bahwa suhu 

merupakan parameter kunci penentu pada perubahan mutu makanan karena semakin tinggi 

suhu penyimpanan maka semakin cepat laju reaksi kimia yang berarti kerusakan produk 

semakin cepat terjadi. Kondisi penyimpanan yang memiliki kelembaban 75% maka produk 

yang disimpan akan menimbulkan penyerapan uap air oleh produk dari lingkungan yang berarti 

mengalami kerusakan produk (Dumadi, 2011). Oleh karena itu, faktor suhu dan kelembaban 

selalu diperhatikan dalam menduga kecepatan penurunan mutu makanan selama penyimpanan  

(Pulungan, Sucipto and Sarsiyani, 2016). 

 

Penentuan umur simpan produk pangan dengan metode ASLT dilakukan dengan dua 

pendekatan, yaitu 1) pendekatan kadar air kritis dengan teori difusi dengan menggunakan 

perubahan kadar air dan aktivitas air sebagai kriteria kadaluarsa dengan pemodelan kurva 

isoterm sorpsi air, dan 2) pendekatan semi empiris dengan persamaan Arrhenius, yaitu dengan 

teori kinetika dengan menggunakan ordo nol atau ordo satu untuk produk pangan (Aprida, 

Suprayatmi and Hutami, 2017). Kadar air merupakan salah satu sifat fisik dalam bahan pangan 

yang menunjukkan jumlah air yang terkandung dalam bahan pangan dan dinyatakan dalam 

persen berat pangan (Pulungan, Sucipto and Sarsiyani, 2016). Sedangkan aktivitas air adalah 

kandungan jumlah air bebas dalam bahan pangan, yang dapat digunakan untuk pertumbuhan 

mikroba dan berlangsungnya reaksi kimia. Nilai aktivitas air antara 0 – 1 yang berarti semakin 
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besar nilai aktivitas air maka semakin kecil umur simpan bahan makanan begitu pula 

sebaliknya. Kerusakan produk yang terjadi seperti adanya pertumbuhan mikroba didalam 

produk. Aktivitas air berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba, persyaratan minimal nilai 

aktivitas air untuk mikroba dapat tumbuh dengan baik yaitu pada bakteri dapat tumbuh pada 

Aw 0,9, khamir tumbuh pada Aw 0,80-0,90 dan kapang tumbuh pada Aw 0,60-0,70 (Sakti, 

Lestari and Supriadi, 2016). 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui umur simpan bubuk penyedap rasa seaweed 

Ulva lactuca L. menggunakan metode Accelerated Shelf Life Testing (ASLT) pendekatan 

Arrheinus pada suhu penyimpanan 20oC, 30oC dan 40oC yang dikemas dengan metalized 

plastic. 


