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I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Rusip merupakan produk fermentasi ikan teri yang berasal dari provinsi
Bangka Belitung yang dibuat dengan penambahan garam dan gula aren masingmasing hingga 25 % dan 10% dari berat ikan segar, serta telah mengalami
fermentasi spontan selama minimal 7 hari dengan memanfaatkan bakteri asam
laktat secara alami dari bahan baku yang digunakan. Produk ini mengalami
fermentasi secara anaerob selama kurang lebih satu atau dua minggu (Yuliana 2007,
Susilowati et al. 2014, Putri et al. 2014). Hidrolisis protein dapat terjadi pada ikan
selama fermentasi, sehingga dapat menghasilkan asam amino dan peptida yang
diantaranya dapat menghasilkan umami. Rusip memiliki karakteristik berwarna
coklat muda sampai abu-abu tua, rasa yang manis, asam serta flavor yang khas.
Produk rusip umumnya dijual dengan kemasan botol plastik, produk belum
mengalami pemanasan atau dapat mengalami pemanasan pasteurisasi. Pada tingkat
konsumen, rusip dapat dikonsumsi secara langsung sebagai sambal dengan
penambahan irisan bawang merah, cabai, dan perasan jeruk (Koesoemawardani
2007). Kandungan protein rusip memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi
bumbu masak yang memiliki intensitas rasa umami yang tinggi (Koesoemawardani
et al. 2017).
Salah satu rasa dasar yang dikenal sebagai umami dimiliki oleh berbagai
senyawa dalam makanan yang dapat memberikan rasa makanan yang gurih lezat
sehingga meningkatkan keberterimaan konsumen (Bellisle, 1999). Senyawa umami
telah diidentifikasi terdapat pada produk olahan perikanan, diantaranya kecap ikan
(Yoshida, 1998), nampla (Lopetcharat et al. 2001), dan terasi (Karim et al. 2014) .
Senyawa pemberi rasa umami dapat berupa golongan asam amino bebas (Lioe et
al. 2004, Lioe et al. 2007, Zhang et al. 2012), peptida (Lioe et al. 2006, Su et al.
2012), dan nukleotida (inosin 5’-monofosfat atau IMP, adenosin 5-monofosfat atau
AMP, dan guanosin 5-monofosfat atau GMP) (Sarower et al. 2012), serta garam
natrium (Lioe et al. 2004, Lioe et al. 2007). Peptida tertentu yang terdapat pada
daging dilaporkan berpotensi memberikan rasa umami seperti oktapeptida yang
terdapat pada daging otot ikan buntal (Zhang et al. 2012). Tripeptida dan
pentapeptida juga ditemukan pada hidrolisat protein kacang tanah yang memiliki
rasa umami dengan ambang batas 0.39 - 1.11 mM (Zhang et al. 2019). Ambang
batas ini lebih kecil daripada ambang batas umami dari monosodium glutamat yaitu
1.5 mM (Ohyama et al. 1988, Soldo et al. 2003), sehingga peptida memiliki potensi
sebagai senyawa umami yang intensitas umaminya relatif tinggi.
Produk rusip dari produsen yang berbeda dapat memiliki karakteristik
mikrobiologi, kimia dan sensori yang berbeda, karena produk rusip umumnya
dibuat dengan fermentasi spontan yang sangat tergantung dari kondisi bahan baku
dan lingkungan produksi. Bahan baku ikan dapat memiliki perbedaan komposisi
asam amino karena musim penangkapan yang berbeda meskipun perairannya sama,
sebagaimana yang ditemukan pada hasil penelitian ubur-ubur (Sulistyowibowo et
al. 2010). Karakteristik mikrobiologi diketahui mempengaruhi hasil fermentasi,
dimana mikroba yang tidak tahan asam akan mati, sedangkan mikroba yang tahan
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kondisi asam akan tumbuh dan berkembang biak. Penelitian mengenai rusip telah
dilakukan sebelumnya, dimana rusip tersebut dibuat secara mandiri pada skala
laboratorium. Rusip ini memiliki karakteristik jumlah total bakteri asam laktat dan
total mikroba yang berbeda pada setiap perlakuan (Koesoemawardani et al. 2009,
Koesoemawardani et al. 2018). Pada penelitian ini, rusip yang diteliti diambil
secara langsung dari produsen, sehingga setiap produk kemungkinan memiliki
karakteristik mikrobiologi yang berbeda.
Penelitian ini bertujuan untuk
mempelajari karakteristik mikrobiologi dan kimia produk rusip, dan hubungannya
dengan intensitas rasa umami produk rusip yang diperoleh dari berbagai produsen
di Provinsi Bangka-Belitung yang merupakan daerah asal produk rusip. Produk
rusip yang berasal dari daerah yang sama ini diasumsikan mempunyai bahan baku
ikan yang relatif sama karena berasal dari perairan yang sama, sehingga sampel
yang digunakan dianggap hanya memiliki perbedaan pada kondisi pengolahan serta
komposisi bahan baku yang mempengaruhi karakteristik mikrobiologi produk rusip
dan komposisi kimianya.
Sifat kimia rusip telah diteliti oleh Putri et al. (2014), dimana produk rusip
memiliki komponen protein sebesar 34%. Sifat mikrobiologi produk rusip juga
telah diteliti oleh Koesoemawardani et al. (2013), yaitu fermentasi rusip melibatkan
bakteri asam laktat dari spesies Streptococcus, Leuconostoc dan Lactobacillus yang
semuanya berperan selama proses fermentasi produk rusip. Sifat sensori produk
rusip hingga saat ini hanya diteliti secara hedonik, sedangkan intensitas rasa umami
produk rusip secara deskriptif kuantitatif belum diteliti, serta belum diketahui
hubungan antara intensitas umami produk rusip dengan karakteristik kimia dan
mikrobiologinya.
1.2

Perumusan Masalah
Rusip merupakan bumbu tradisional pulau Bangka pemberi rasa asin dan
umami yang khas pada masakan. Rusip dibuat dari ikan teri (Stolephorus sp) segar
yang kemudian di fermentasi secara anaerob pada suhu ruang selama 7 hingga 14
hari dengan gula dan penggaraman kering. Pengolahan rusip masih menggunakan
teknologi tradisional dan komposisi bahan baku yang tidak terkontrol, sehingga
rusip dari setiap produsen kemungkinan besar memiliki karakteristik yang berbeda.
Informasi mengenai karakteristik rusip dari berbagai produsen masih terbatas.
Produk rusip diketahui memiliki komponen nitrogen berupa asam amino dan
peptida yang dapat menyumbang rasa umami produk rusip. Rusip telah digunakan
sebagai bumbu pemberi rasa umami pada makanan sejak lama. Meskipun demikian,
hubungan rasa umami dengan komponen kimia serta faktor mikrobiologi belum
diteliti. Pemetaan produk berdasarkan karakteristik kimia, mikrobiologi dan sensori
juga belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, penelitian mengenai karakteristik
rusip serta pemetaannya perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang
karakteristik produk rusip yang memiliki intensitas rasa umami yang kuat.
1.3

Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki tujuan umum untuk mengetahui karakteristik produk
rusip dari berbagai produsen serta menentukan apakah karakteristik mikrobiologi
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dan karakteristik kimia menentukan intensitas rasa umami produk rusip. Tujuan
khusus penelitian ini adalah:
1. Mengetahui karakteristik rusip berdasarkan hasil analisis mikrobiologi, kimia,
dan intensitas rasa umami secara deskriptif kuantitatif
2. Pemetaan produk rusip berdasarkan karakteristik mikrobiologi, kimia dan
sensori dengan principal component analysis
3. Mengetahui korelasi antara intensitas rasa umami dengan karakteristik kimia
dan mikrobiologi produk rusip
1.5

Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi kepada konsumen dan
produsen rusip mengenai komposisi proksimat produk rusip dan konsentrasi
senyawa umami yang terdapat dalam produk serta intensitas rasa umaminya.
Manfaat lainnya adalah memberikan informasi kepada masyarakat ilmiah mengenai
karakteristik kimia atau mikrobiologi yang menentukan intensitas rasa umami
produk rusip, sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian
berikutnya yang memanfaatkan produk rusip sebagai bumbu penyedap rasa.
1.6 Hipotesis Penelitian
Adapun hipotesis penelitian ini adalah:
1. Produk rusip dari 6 produsen berbeda memiliki karakteristik mikrobiologi, kimia
dan intensitas umami yang berbeda
2. Enam produk rusip dapat dipetakan berdasarkan karakteristik mikrobiologi,
kimia dan intensitas rasa umami
3. Terdapat korelasi antara karakteristik produk dengan intensitas rasa umaminya

II TINJAUAN PUSTAKA
2.1

Produk Rusip
Produk rusip merupakan produk hasil fermentasi tradisional dari daerah
Sumatera yang terbuat dari bahan baku utama ikan teri. Ikan teri adalah salah satu
sumberdaya perikanan yang menjadi sumber protein. Kandungan protein ikan
berkisar antara 15 - 25% daging ikan. Tiap 100 g teri segar mengandung energi 77
kkal; protein l6 g (Aryati 2014). Adapun karakteristik mikrobiologi dan komposisi
kimia di dalam 100 gram ikan teri segar dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.
Tabel 1 Karakteristik mikrobiologi dan komposisi proksimat ikan teri segar
Analisis
Kuantitas
Total BAL (cfu/g) *
0
Total mikroba (cfu/g)**
2.97 x 104
Proksimat (% bb)***
Kadar air (% bb)
30-60
Kadar abu (% bb)
1
Kadar lemak (% bb)
1
Kadar protein (% bb)
16
Kadar karbohidrat (% bb) 0.9
*BSN 2009
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**Khalafalla et al. (2015)
***Muchtadi dan Sugiyono (2013)
Tabel 2 Komposisi proksimat produk rusip
Komposisi*
% bk
Kadar air
10.36
Kadar abu
50.07
Kadar lemak kasar
0.95
Kadar protein kasar
34.86
Kadar serat kasar
0.37
Karbohidrat
14.11
* Putri et al. (2014)
Rusip merupakan produk makanan tradisional khas dari daerah BangkaBelitung berbahan baku ikan teri (Stolephorus spp) yang diolah dengan cara
fermentasi dengan gula aren sebanyak 10% dan garam sebanyak 25% yang telah
melewati proses fermentasi selama 1-2 minggu (Koesoemawardhani dan Yuliana
2009, Putri et al. 2014). Cara pembuatan rusip relatif mudah dan sederhana,
dikarenakan alat-alat yang digunakan masih sangat tradisional, biaya yang cukup
murah. Adapun cara pengolahannya yaitu ikan teri dicuci bersih dan ditiriskan.
Kemudian ditambahkan garam, lalu diaduk hingga rata. Setelah itu ditambahkan
gula aren. Selanjutnya ikan tersebut dimasukkan dalam wadah stoples plastik, dan
kemudian diinkubasi (diperam) pada suhu ruang dalam kondisi anaerob
(Koesoemawardani dan Yuliana 2009). Rusip dijual sebagai produk yang masih
mentah belum mengalami pemanasan atau pasteurisasi. Produk rusip dapat
dikonsumsi secara mentah sebagai sambal menggunakan campuran cabai maupun
dengan cara ditambahkan pada masakan yang sedang dimasak. Rusip biasanya
dikonsumsi sebagai campuran bumbu dalam sambal maupun dalam lauk (Putri et
al. 2014). Produk fermentasi secara spontan memiliki jumlah dan jenis
mikroorganisme yang sangat beragam. Bakteri asam laktat sering ditemukan secara
alamiah dalam bahan pangan khususnya pangan fermentasi yang menggunakan
garam (Smid dan Gorris, 2007). Bakteri asam laktat yang telah berhasil diisolasi
dari rusip yaitu Streptococcus spp, Lactococcus spp, dan Leuconostoc spp.
(Koesoemawardani et al. 2013).
2.2

Rasa Umami dan Komponen yang Bertanggungjawab Terhadap Rasa
Umami
Rasa merupakan salah satu faktor penting terhadap keberterimaan suatu
makanan, selain tekstur dan aroma. umami merupakan rasa dasar yang kelima
selain rasa manis, asam, pahit dan asin. Rasa umami memiliki kemampuan untuk
menghasilkan rasa memuaskan bagi konsumen, bisa diperoleh dari senyawa
monosodium L-glutamat (MSG) (Narakuwa et al. 2011). Rasa daging dan rasa
kaldu merupakan istilah yang berdekatan dengan terminologi rasa umami. Rasa
lezat digunakan untuk menggambarkan rasa dari produk perikanan, produk nabati,
daging dan kaldu, atau produk “savoury” dimana umami merupakan istilah yang
tepat untuk makanan tersebut karena komponen pemberi rasa umami terdapat
dalam produk-produk tersebut. Senyawa umami telah dibuktikan hanya
berinteraksi dengan reseptor rasa umami, yang berada pada permukaan lidah
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(Belitz dan Grosch 1999). Glutamat dalam makanan fermentasi memberikan rasa
umami jika konsentrasi dalam produk makanan di atas ambang batas rasa 1.5 mM
(Soldo et al. 2003). Glutamat dihasilkan dari proteolisis atau dari konversi glutamin
menjadi glutamat oleh glutaminase (Ito et al. 2013, Lioe et al. 2010). Asam
glutamat bebas terdapat secara alami dalam bahan pangan. Dimana senyawa
tersebut berfungsi sebagai senyawa peningkat rasa masakan (Winarno 2004).
Intensitas rasa pahit suatu makanan dapat diturunkan dengan adanya senyawa
umami, hal ini yang menjadikan rasa umami menjadi istimewa (Kim et al. 2014).
Sumber dari rasa umami diantaranya dari senyawa peptida, beberapa
produk hasil reaksi Maillard, L-asam amino serta asam bi-fungsional (Narukawa et
al. 2011, Beksan et al. 2003, Temussi 2012, Zhang et al. 2017). Kemudian, rasa
umami juga dapat diperoleh dari ribonukleotida atau 5’-nukleotida seperti 5’guanin-monofosfat (GMP) dan 5’-inosin-monofosfat (IMP). Residu glutamat
dalam protein di dalam bahan makanan merupakan glutamat dalam bentuk terikat
dan memberikan rasa yang hambar jika glutamat dalam bentuk terikat (Yoshida et
al. 1998; Bellisle 1999; Populin et al. 2007). Glutamat dalam bentuk bebas
mempunyai rasa umami apabila terdapat dalam bentuk garam natrium, atau terdapat
dalam larutan yang mengandung NaCl (Lioe et al. 2005). Selain asam amino
glutamat, rasa umami juga diperoleh dari peptida asam yang memiliki residu
glutamat dengan berat molekul rendah yang dianalisis dari doenjang (sejenis pasta
kacang yang biasanya dikonsumsi di Korea) serta ekstrak airnya (Rhyu dan Kim,
2011). Lioe et al. (2006) melaporkan adanya kandungan asam glutamat bebas serta
asam amino lainnya beserta peptida dalam kecap Jepang (koikuchi), dimana asam
amino bebas berasa umami dan manis berkontribusi terhadap intensitas rasa umami
produk.
Terdapat efek sinergis antara senyawa satu dengan yang lain untuk
menimbulkan persepsi rasa tertentu. Diantaranya yaitu campuran glutamat dengan
inosinat (1:1) dapat menghasilkan intensitas umami 7 kali lipat lebih besar
dibandingkan dengan intensitas rasa umami dari glutamat saja. Efek sinergis ini
memiliki mekanisme seperti efek alosterik nukleotida pada reseptor glutamat. Telah
dilaporkan juga, sampai batas tertentu, peptida berperan sebagai enhancer pada
MSG. Baru-baru ini, terdapat penelitian yang membuktikan efek sinergis antara
peptida umami dan MSG berdasarkan reseptor rasa T1R1 /T1R3 dengan simulasi
molekuler (Dang et al. 2019). L-theanine dari teh hijau tidak hanya memunculkan
rasa umami dengan mengaktifkan sel yang mengekspresikan T1R1/T1R3 tetapi
juga menunjukkan efek sinergis dengan inosine 5’-monophosphate atau inosinat.
Alapyridaine, yang diisolasi dari larutan heksosa yang direaksikan dengan L-alanin,
juga menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap intensitas rasa manis dan
umami pada daging sapi (Narukawa et al. 2013).
Efek sinergis umami tidak hanya ada di antara zat umami, tetapi juga dapat
meningkat dengan adanya suplementasi atau penambahan senyawa kimia lain.
Sebagai contoh, Na+ dan Cl- yang dapat meningkatkan intensitas umami secara
signifikan pada jamur morel (Rotzol et al. 2006). L-Arginin dapat digunakan
sebagai bahan yang akurat untuk memodifikasi persepsi sukrosa, meningkatkan
rasa umami, meningkatkan rasa asin serta mengurangi rasa asam (Melis et al. 2017).
Deamidasi oleh enzim atau perlakuan asam juga teknik yang sangat bagus untuk
meningkatkan rasa umami. Contohnya, perlakuan enzim glutaminase selama 180
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menit untuk menghasilkan hidrolisat gluten gandum, dimana skor rasa umami
meningkat dari 1,62 menjadi 4,27 (Liu et al. 2017).
Profil senyawa aktif yang berkontribusi pada rasa umami dapat
diidentifikasi menggunakan instrumen Reversed-phase High Performance Liquid
Chromatography (RP-HPLC) yang menggunakan kolom nonpolar yaitu kolom C18 (Zhang et al. 2012), kolom ODS-3 (Chen dan Zhang 2007), dan kolom KC-18
(Ergonul dan Nergiz 2010). Teknik pemisahan dari instrumen RP-HPLC yaitu
memisahkan senyawa berdasarkan kepolaran sampel. Molekul polar akan keluar
terlebih dahulu dari kolom daripada molekul non polar. Fase gerak yang digunakan
yaitu campuran antara air dan pelarut organik yang bersifat polar seperti asetonitril.
Senyawa rasa bersifat tidak mudah menguap, sehingga instrumen RP-HPLC cocok
untuk pemurnian senyawa umami.
Senyawa berasa umami diidentifikasi lebih lanjut menggunakan HPLCMS/MS, untuk mengetahui peptida atau asam amino berasa umami. HPLC-MS/MS
menggunakan tandem spektrometri massa yang membuat instrumen ini memiliki
sensitivitas (batas deteksi) yang tinggi. Instrumen ini memiliki nilai LOD 0.02-0.5
µg/kg dan batas kuantifikasi (LOQ) dengan nilai 0.14-6.6 µg/kg. keunggulan
tersebut, dapat digunakan untuk mendeteksi beberapa residu senyawa peptida
(Barreto et al. 2017). Hasil penelitian Xu et al. (2019) pada jamur jenis Volvariela
volvacea diketahui terdapat 3 peptida yang berkontribusi terhadap rasa umami,
yang memiliki berat nolekul 735.9922 Da; 759.9922 Da; 791.4922 Da. Hasil
penelitian lain menunjukkan bahwa fraksi P2b diidentifikasi sebagai oktapeptida,
Tyr-Gly-Gly-Thr-Pro-Pro-Phe-Val (836.4Da) pada T. obscurus dan berkontribusi
terhadap rasa umami serta rasa manis (Zhang et al. 2012).
2.3

Pemetaan Produk Fermentasi yang Berasa Umami dengan Principal
Component Analysis (PCA)
Analisis komponen utama atau principal component analysis (PCA) adalah
analisis multivariate yang dapat menerangkan sebagian besar keragaman
variabelnya. Data yang didapat dari analisis menggunakan instrumen HPLC dan
spektroskopi cocok diterapkan menggunakan teknik analisis PCA (Tauler, 2000).
Dalam analisis PCA apabila beberapa komponen utama pertama telah menerangkan
lebih dari 75% keragaman data asli, maka analisis cukup dilakukan sampai dengan
komponen utama tersebut. Grafik PCA menunjukkan dua hal yakni
menginformasikan keberadaan data dalam suatu garis linier (PC 1) dan
menunjukkan proyeksi linier dengan varian terkecil (PC 2) (Izenman 2008). Bentuk
olahan data pada PCA yaitu biplot, loading plot, dan score plot PCA. Biplot
merupakan gabungan antara loading plot dan score plot PCA, adanya gabungan ini
maka akan mempermudah untuk interpretasi data.
Beberapa penelitian mengenai pemetaan karakteristik makanan fermentasi
telah dilakukan. Metode yang digunakan yaitu menggunakan PCA, asam sunti yang
berwarna coklat muda memiliki intensitas rasa umami lebih tinggi serta kadar
protein dan peptida terlarut yang lebih tinggi, serta dipetakan berbeda dari dua jenis
asam sunti lainnya (Istiqamah et al. 2019). Demikian pula sampel Doenjang dapat
dipetakan sampel yang memiliki intensitas umami tinggi berbeda karakteristiknya
dari sampel lainnya (Kim et al. 2010). Produk makanan fermentasi kombinasi
antara kedelai dan jagung juga telah diketahui memiliki karakteristik yang berbeda.
Produk (75% kedelai dan 25% jagung) ini memiliki intensitas rasa umami dan kadar
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protein lebih tinggi dari produk lainnya, serta dapat dipetakan menjadi empat
kelompok. Adapun data mengenai pemetaan produk fermentasi yang berasa umami
dengan PCA disajikan dalam Tabel 3.
Tabel 3. Pemetaan produk fermentasi dengan PCA
No. Sampel
Uji
Hasil pemetaan dengan PCA
1.
3 sampel Asam
Proksimat, NaCl, Sampel dapat dipetakan menjadi
Sunti*
gula, total asam, 2 kelompok. Kelompok yang
pH, total peptida , memiliki intensitas umami tinggi
sensori
adalah sampel asam sunti yang
memiliki konsentrasi protein dan
peptida terlarut yang paling
tinggi.
2.
4 sampel
Total asam,
Sampel dapat dipetakan menjadi
kombinasi
proksimat, sensori
4 kelompok. Kelompok yang
kedelai dan
memiliki intensitas umami tinggi
jagung
adalah produk fermentasi kedelai
fermentasi**
75% dan 25% jagung yang
memiliki protein tinggi
3.
7 sampel jenis
Analisis proksimat Sampel dapat dipetakan menjadi
Doenjang
dan sensori
5 kelompok. Kelompok yang
(perbedaan
memiliki intensitas umami tinggi
proses
adalah produk yang diolah secara
pembuatan) ***
komersil.
*Istiqamah et al. 2019
**Manani et al. 2014
***Kim et al. 2010

III METODE PENELITIAN
3.1

Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2019 sampai dengan
bulan April 2020. Penelitian ini dilakukan di beberapa laboratorium yaitu,
Laboratorium Pengolahan Pangan, Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan
untuk pembuatan ekstrak larut air dan analisis kimia, Laboratorium Mikrobiologi
Pangan untuk melakukan analisis mikrobiologi, Laboratorium Evaluasi Sensori
untuk analisis sensori, Laboratorium Instrumen untuk analisis profil HPLC dan
asam glutamat bebas yang seluruhnya terdapat di Departemen ITP, Fakultas
Teknologi Pertanian, IPB. Analisis total asam amino dilakukan dengan jasa analisis
di Laboratorium Kimia Terpadu, IPB.
3.2

Bahan
Bahan utama yang digunakan adalah 6 sampel produk rusip yang berasal
dari produsen berbeda di Provinsi Bangka Belitung. Merek produk rusip yang
digunakan yaitu BML, TBG, RZY, LCK, SBI, dan OTK. Bahan kimia yang
digunakan adalah monosodium glutamat (Aldrich Chemistry, Perancis), asam sitrat
(Cica Kanto, Jepang), kafein (Fluka Chemika, Switzerland), garam NaCl (Merck,
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Jerman), sukrosa (Sigma, Perancis), untuk analisis HPLC total asam amino
menggunakan larutan standar campuran asam amino, natrium asetat, Na-EDTA,
metanol, tetrahidrofuran (THF), ortoftalaldehida (OPA), dan kolom HPLC
(Thermo Scientific ODS-2 Hypersil). Standar glukosa (Sigma, Perancis), air
mineral (Aqua) untuk analisis sensori, air bebas ion untuk pelarut sampel, akuades
untuk analisis kimia, asam borat, asam klorida, natrium hidroksida, kalium sulfat,
kalium kromat, perak nitrat, kertas saring, membran filter 0.45 µm (Advantec Toyo
cellulose acetate, Jepang), larutan buffer standard untuk pH 4.0 dan 7.0 (Merck,
Jerman), indikator fenolftalin (PP) dalam etanol, akuabides (re-distilled water)
(API IPHA Laboratories, Indonesia) untuk analisis profil HPLC menggunakan
asetonitril (grade HPLC Merck, Jerman) dan kolom C18 (4.6 cm × 15 cm, id 5 µm,
Zorbax Eclipse XDBC18 Agilent, Amerika). Akuabides digunakan untuk
mengekstrak sampel yang digunakan untuk analisis sensori.
Analisis mikrobiologi total bakteri asam laktat menggunakan media MRSA
(de Man Rogosa Sharp Agar), dan untuk analisis total mikroba menggunakan media
PCA (Plate Count Agar). Air bebas ion digunakan untuk pelarut sampel dan untuk
media dalam analisis mikrobiologi.
3.3

Alat
Blender (Panasonic, Jepang), cheese-cloth, pompa vakum (vacuum pump
V-700 buchi, Switzerland), UV-Vis spektrofotometer (UV mini-1240 Shimadzu,
Japan), timbangan analitik (JP2-160, Chyo Balance Corp, Kyoto, Jepang), HPLCMWD Agilent 1200 series (Agilent Technologies, Amerika serikat), HPLC LC-6A
(Shimadzu, Jepang), spektrofotometer UV-Vis 160 (Shimadzu, Jepang),
mikropipet (100-1000 µL), tabung reaksi, alat gelas, eppendorf, termometer, pH
meter (MW-801, Milwaukee, Romania), lemari pendingin (LG), inkubator
(Yamato IS900, Jepang), autoclave (WAC-P/ WAC-RP, Germany)
3.4

Tahapan Penelitian
Penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu Tahap 1 adalah pengumpulan
dan persiapan sampel produk rusip dari berbagai produsen; Tahap 2 adalah
karakterisasi mikrobiologi, kimia dan sensori dan; Tahap 3 adalah pemetaan sampel
berdasarkan analisis mikrobiologi, kimia dan sensori menggunakan uji statistik
PCA.
3.4.1

Pengumpulan dan Preparasi Sampel
Diagram alir pengumpulan dan preparasi sampel dapat dilihat pada Gambar
2. Sampel rusip diambil dari enam produsen yang berbeda di Provinsi Bangka
Belitung. Enam produk rusip tersebut dipilih berdasarkan banyaknya produsen
pengolah rusip yang berada di Bangka, dimana rusip tersebut memiliki nama dan
alamat yang berbeda, yaitu merek BML (Gang Mawar No.9, Kelurahan
Padangmulia, Kab. Bangka Tengah), TBG (Jl. Koba No. 38, Kota Pangkalpinang),
RZY (Jl. Depati amir No 11, Kota Sungailiat), LCK (Jl. Jendral Sudirman No 30,
kota Pangkalpinang), SBI (Desa Batu belubang, Kecamatan Pangkalan baru, Kab.
Bangka Tengah), dan OTK (Jl. Kampung bintang, Kota Pangkalpinang). Informasi
mengenai produsen rusip berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi
Bangka Belitung tahun 2015. Komposisi bahan baku masing-masing produk rusip
disajikan pada Tabel 4.
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Tabel 4. Komposisi Bahan Baku Rusip
Komposisi
BML
RZY
Ikan teri (% b/b)
65
65
Garam (% b/b)
25
25
Gula aren (% b/b)
10
10

TBG
70
20
10

Sampel
OTK
65
25
10

LCK
65
25
10

SBI
70
20
10

Pengambilan sampel di produsen di Provinsi Bangka Belitung
Sampel disimpan dalam coolbox berisi es batu
Pengiriman sampel ke laboratorium di Bogor
Preparasi sampel
Penyimpanan sampel dalam freezer (suhu -18 – -20 ⁰C)
Gambar 1. Tahapan pengumpulan dan preparasi sampel
Sampel rusip diambil sebanyak tiga kali ulangan pada minggu yang
berbeda. Masing-masing sampel yang dibeli adalah sampel yang sudah siap untuk
dikonsumsi, atau sudah mengalami fermentasi dan dikemas dalam kemasan botol
plastik yang tertutup. Keenam produk rusip dikemas dengan ukuran 250-300g.
Sampel dari produsen dikirim ke laboratorium di Bogor dalam kemasan coolbox.
Sampel yang tiba di laboratorium disimpan dalam refrigerator (suhu 4 – 5⁰C) dan
di hari selanjutnya dilakukan analisis mikrobiologi. Setelah disampling untuk
analisis mikrobiologi, sampel dimasukkan ke dalam freezer (suhu -18 – -20⁰C)
hingga dilakukan analisis kimia.
Sebanyak 10 g sampel dihancurkan (dengan stomacher) untuk dianalisis
mikrobiologi (TPC dan BAL). Sisa sampelnya dihomogenisasi dengan blender dari
tiga ulangan pengambilan sampel (menjadi sampel komposit untuk merek yang
sama) untuk dianalisis kimia dan sensori. Setelah dihomogenisasi, sampel
kemudian dibagi dua untuk analisis kimia dan untuk diekstrak dengan air bebas ion
menjadi ekstrak airnya (water soluble extract atau WSE), selanjutnya disimpan
dalam freezer (suhu -18 – -20⁰C) hingga dilakukan analisis kimia atau ekstraksi.
3.4.2 Karakterisasi Mikrobiologi, Kimia, dan Sensori Rusip
Analisis untuk karakterisasi mikrobiologi meliputi analisis total mikroba
dan total bakteri asam laktat. Masing-masing ulangan sampel (total 18 sampel
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produk rusip) dianalisis mikrobiologi secara duplo. Analisis untuk karakterisasi
kimia meliputi analisis proksimat, total gula, kadar garam, asam glutamat bebas,
adenin yang dinyatakan sebagai adenosine monophosphate (AMP), total asam, pH,
dan profil RP-HPLC pada sampel yang sudah dihomogenisasi menjadi sampel
komposit (total 6 sampel dari enam merek berbeda). Analisis kimia dilakukan
secara duplo. Prosedur analisis mikrobiologi dan kimia dapat dilihat pada bagian
metode analisis.
 Analisis total
mikroba
 Analisis total
bakteri asam
laktat
 Analisis
proksimat
 Total asam
 pH
 Kadar garam
 Kadar Gula
 Komposisi
Asam Amino
 Nukleotida
(AMP)
 Asam
glutamat
bebas

Preparasi sampel
Dicampur dengan air bebas ion (1000 mL) atau dengan
perbandingan (1:10)
Dihomogenkan
Didihkan pada 100°C selama 10 menit
Didinginkan 50 menit sambil diaduk
Supernatan disaring dengan cheese-cloth
Disaring dengan membran celullose acetate 0.45 µm.
Water Soluble Extract (WSE)
Profil RP-HPLC

Analisis sensori

Gambar 2. Tahapan Karakterisasi Mikrobiologi, Kimia dan, Sensori Rusip
Sampel untuk analisis sensori adalah WSE. Adapun tahap pembuatan WSE
adalah sebagai berikut: rusip dicampur dengan air bebas ion dengan perbandingan
1:10 (100 g sampel:1000 mL akuabides) atau 33.27 g solid sampel dilarutkan dalam
1000 mL akuabides. Selanjutnya dihomogenisasi menggunakan stirrer selama 30
menit, kemudian dipanaskan pada suhu 100°C selama 10 menit (mengikuti metode
Istiqamah et al. 2019) untuk menginaktivasi enzim. Sampel didinginkan selama 50
menit sambil diaduk. Sampel kemudian disaring menggunakan cheese-cloth (2
lapis). Selanjutnya sampel disaring menggunakan kertas Whatman no. 41. Sampel
yang sudah disaring kemudian disaring kembali menggunakan membran celullose
acetate 0.45 µm untuk sterilisasi dingin dengan cara menghilangkan bakteri agar
aman untuk analisis sensori oleh panelis dan komponen sampel yang memberikan
rasa umami (peptida dan asam amino) tidak rusak. Filtrat hasil saringan disebut
water soluble extract (WSE). WSE kemudian dianalisis sensori dan profil RPHPLC. Analisis sensori dilakukan sebanyak 2 ulangan.
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3.4.3 Pemetaan Sampel Berdasarkan Karakteristik Mikrobiologi, Kimia dan,
Intensitas Rasa Umami
Tahap ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik masing-masing sampel.
Parameter yang dijadikan dasar untuk pemetaan adalah karakteristik mikrobiologi
meliputi total plate count (TPC) dan total bakteri asam laktat; karakteristik kimia
berupa analisis proksimat, total asam tertitrasi (TAT), pH, kadar garam NaCl, kadar
gula, asam glutamat bebas, nukleotida (AMP), komposisi asam amino, dan profil
HPLC; serta karakteristik sensori yang berupa intensitas rasa asin dan rasa umami.
Intensitas rasa asin diteliti karena intensitas rasa umami produk rusip dapat
dipengaruhi oleh intensitas rasa asin yang disebabkan kandungan garam NaCl
dalam produk. Pemetaan sampel rusip dilakukan menggunakan Principal
Component Analysis (PCA), yang ditampilkan berupa pemetaan enam sampel
berdasarkan karakteristik mikrobiologi, kimia, dan sensori. Metode PCA juga dapat
memberikan nilai korelasi antara sampel dengan masing-masing karakteristik yang
dianalisis, sehingga dapat diketahui hubungan karakteristik masing-masing sampel
yang dengan intensitas rasa umami.
3.5
3.5.1

Prosedur Analisis

Analisis Bakteri Asam Laktat dan Total Mikroba (BAM 2006)
Analisis total BAL dilakukan pada medium MRSA dengan ditambah
CaCO3 1% total BAL dan analisis total mikroba dilakukan pada medium PCA.
Sebelum digunakan, media MRSA dan PCA disterilkan selama 15 menit dengan
suhu 121⁰C tekanan 1 atm dalam autoclave. Suhu media dipertahankan 50 ⁰C dalam
waterbath, supaya tidak mengental. Analisis total BAL dilakukan dengan tahap
sebagai berikut: sebanyak 5 g sampel yang sudah dihomogenisasi dilarutkan dalam
45 mL NaCl 0.9%, kemudian dihomogenkan dengan cara menggoyang wadah
(erlenmeyer) hingga merata. Larutan tersebut dipipet 1 mL, kemudian dimasukan
ke tabung reaksi yang berisi 9 mL larutan aquades. Lakukan pengenceran hingga
10-5. Masukan 1 mL dari setiap pengenceran ke dalam cawan petri yang sudah berisi
media MRSA, kemudian ratakan permukaan yang sudah ditambahkan sampel dan
diamkan hingga mengering. Selanjutnya dilakukan overlay pada media yang berisi
sampel, selanjutnya tunggu hingga mengental. Sampel diinkubasi pada suhu 37 ⁰C
selama 48 jam dengan posisi cawan terbalik. Pengamatan dilakukan dengan
menghitung jumlah koloni yang ada di dalam cawan petri dengan colony counter.
Jumlah koloni bakteri yang dihitung adalah cawan petri yang mempunyai koloni
bakteri antara 25-250 koloni.
Analisis total mikroba dilakukan dengan tahap sebagai berikut: pembuatan
larutan induk: sebanyak 5 g KH2PO4 dimasukan kedalam 100 mL aquades,
selanjutnya dihomogenisasi. Larutan ini disebut larutan induk. Sebanyak 1.25 mL
larutan induk dimasukan kedalam 450 mL aquades. Larutan ini disebut larutan
pengencer. Sebanyak 50 g sampel dimasukan kedalam 450 mL larutan pengencer
dan dihomogenisasi. Larutan ini disebut pengenceran 10-1. Sejumlah 1 mL sampel
dipipet ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 mL larutan pengencer (10 -2).
Pengenceran dilakukan hingga 10 -4. Sebanyak 1 mL sampel dari masing-masing
pengenceran dipipet ke dalam cawan petri, kemudian ditambahkan 15-20 mL media
PCA. Cawan petri diputar sebanyak 30 kali ke kanan dan 30 kali ke kiri. Media dan
sampelnya didiamkan hingga mengeras, selanjutnya diinkubasi selama 48 jam
dengan suhu 37 ⁰C. Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah koloni yang
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ada di dalam cawan petri dengan colony counter. Jumlah koloni bakteri yang
dihitung adalah cawan petri yang mempunyai koloni bakteri antara 25-250 koloni.
Rumus perhitungan sebagai berikut:
∑𝐶

𝑁 = [(1 𝑥 𝑛1)+(0,1 𝑥 𝑛2)] 𝑥 (𝑑)
Keterangan: N = jumlah koloni produk, dinyatakan dalam koloni per ml atau
koloni per gr;
∑C = jumlah koloni pada semua cawan yang dihitung;
n1 = jumlah cawan pada pengenceran pertama yang dihitung;
n2 = adalah jumlah cawan pada pengenceran kedua yang dihitung;
d = pengenceran pertama yang dihitung
3.5.2 Kadar Air (AOAC, 2012)
Cawan aluminium dikeringkan dalam oven selama 15 menit dan
didinginkan dalam desikator selama 10 menit dan ditimbang (A). Sampel ditimbang
sebanyak ± 2 g dalam cawan (B). Cawan beserta isi dikeringkan dalam oven 100ᴼC
selama 6 jam. Cawan dipindahkan ke dalam desikator lalu didinginkan dan
ditimbang. Cawan beserta isinya dikeringkan kembali sampai diperoleh berat
konstan (C). Perhitungan :
Kadar air (%bb)= [

A - (B-C)
] X 100%
A

Kadar air (%bk)= [

A - (B-C)
] X 100%
(B-C)

Keterangan:
A
B
C

= bobot sampel awal (g)
= bobot sampel dan cawan setelah dikeringkan (g)
= bobot cawan kosong (g)

3.5.3 Kadar Abu (AOAC, 2012)
Siapkan cawan untuk melakukan pengabuan, kemudian dikeringkan dalam
oven selama 15 menit lalu didinginkan dalam desikator dan ditimbang (A). Sampel
ditimbang sebanyak ± 3 g dalam cawan (B), kemudian dibakar dalam ruang asap
sampai tidak mengeluarkan asap lagi. Selanjutnya dilakukan pengabuan di dalam
tanur listrik pada suhu 550⁰C selama 4-6 jam sampai terbentuk abu berwarna putih
atau memiliki berat yang tetap. Abu beserta cawan didinginkan dalam desikator
kemudian ditimbang (C).Perhitungan:
Kadar abu (%bb)= [

Kadar abu (%bk)=
Keterangan:

(C-A)
] X 100%
B

abu (%bb)
x 100%
100-kadar air (%bb)
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A
B
C

= bobot cawan awal (g)
= bobot sampel sebelum diabukan (g)
= bobot sampel dan cawan setelah diabukan (g)

3.5.4 Kadar Lemak (AOAC, 2012)
Labu lemak disediakan sesuai dengan ukuran alat ekstraksi Soxhlet yang
digunakan. Labu dikeringkan dalam oven dengan suhu 105- 110⁰ C selama 15
menit, kemudian didinginkan dalam desikator lalu ditimbang (A). Ditimbang
sebanyak ± 5 g sampel (B) dalam kertas saring, kemudian ditutup dengan kapas
bebas lemak. Kertas saring beserta isinya dimasukkan ke dalam labu ekstraksi
Soxhlet dan dipasang pada alat kondensor. Pelarut heksana dituangkan ke dalam
labu Soxhlet secukupnya. Dilakukan refluks selama 5 jam sampai pelarut yang
turun kembali menjadi bening. Pelarut yang tersisa dalam labu lemak didestilasi
dan kemudian labu dipanaskan dalam oven pada suhu 105⁰ C. Setelah dikeringkan
sampai berat tetap dan didinginkan dalam desikator kemudian labu beserta lemak
ditimbang (C) dan dilakukan perhitungan kadar lemak. Perhitungan :
(C-A)
] X 100%
Kadar lemak (%bb)= [
B
lemak (%bb)
Kadar lemak (%bk)=
x 100%
100-kadar air (%bb)
Keterangan:
A
B
C

= bobot labu awal (g)
= bobot sampel awal dalam kertas saring (g)
= bobot labu akhir (g)

3.5.5 Kadar Protein (AOAC, 2012)
Sampel sebanyak ± 100-250 mg dimasukkan kedalam labu Kjeldahl,
ditambah dengan 1 ± 0.1 g K2SO4, 40 ± 10 mg HgO dan 2 ± 0.1 ml H2SO4 pekat.
Sampel didestruksi selama 30 menit sampai cairan jernih. Pindahkan isi labu ke
dalam alat destilasi dan bilas 5-6 kali dengan air destilata sebanyak 1-2 mL dan
tambahkan 8-10 mL campuran larutan 60 % NaOH- 5 %Na2S2O3. Sambungkan
labu tadi dengan alat destilasi dan kondensor yang telah dilengkapi dengan
penampung yang berisi larutan H3BO3. Destilasi sampai volume destilat 15 mL
kemudian titrasi dengan NaOH 0.1N sampai larutan kuning (titik akhir).
Perhitungan :
(mL sampel-mL blanko)
] x N HCl x 14.007 x 100%
Total Nitrogen= [
berat sampel (mg)
Kadar protein (% bb) = Total N (%) x 6.25
Kadar protein (% bk)=

kadar protein (%bb)
x 100%
100-kadar air (%bb)

Kadar protein (%bb) = Total Nitrogen (%) x faktor konversi
Faktor konversi = 6.25
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3.5.6 Kadar Karbohidrat (by difference)
Karbohidrat dihitung by difference dengan perhitungan:
Kadar Karbohidrat (% bb) = 100% - (P + A + Ab +L)
kadar karbohidrat (%bb)
Kadar karbohidrat (% bk)=
x 100%
100-kadar air (%bb)
Keterangan:
P
= kadar protein (% bb)
A
= kadar air (% bb)
Ab
= kadar abu (% bb)
L
= kadar lemak (% bb)
3.5.7 Kadar Garam (Nielsen et al. 2010)
AgNO3 ditimbang sebanyak 1.7 gram didalam gelas piala, kemudian
ditambahkan aquades sebanyak 50 mL dan aduk dengan spatula hingga semua
AgNO3 terlarut. larutan dimasukkan ke dalam labu takar 1 liter. Gelas piala dibilas
dengan air aquades tiga kali dan ditambahkan air akuades kedalam labu takar
hingga tanda tera. Larutan diaduk dengan cara membolak-balikan labu takar
sehingga diperoleh larutan yang homogen. Larutan dipindahkan kedalam botol
pereaksi dan ditutup rapat.
Standarisasi AgNO3 dilakukan dengan cara NaCl ditimbang sebanyak 50
mg dalam Erlenmeyer, lalu ditambahkan dengan 25 mL akuades dan 2 mL K2Cr2O7
(kalium dikromat) 5%, dan titrasi dengan larutan AgNO3 0.01 M. Sampel ditimbang
sebanyak 1 mL kemudian tambahkan akuades sebanyak 20 mL dan 2 mL larutan
K2Cr2O7 5% lalu dititrasi dengan AgNO3 0.01 M sampai timbul warna orange
pertama. Kadar garam dinyatakan dalam % b/v, dengan rumus sebagai berikut:
Normalitas AgNO3 =

Kadar garam (% bb)=

massa NaCl
5,84 x V AgNO3 untuk titrasi NaCl)

mL AgNO3 x Molaritas AgNO3 x 5,84
W sampel (g)

Kadar garam(% bk)=
3.5.8

kadar garam (%bb)
x 100%
100-kadar air (%bb)

Analisis Total Gula (Pomeranz dan Meloan 2000)
Analisis total gula dilakukan dengan metode Anthrone. Sampel ditimbang
sebanyak 5 gram kemudian dimasukkan ke dalam erlenmeyer 100 mL, ditambah
akuades 50 mL lalu ditambahkan 1,5 gram CaCO3 (menghindari hidrolisis asam).
Sampel dididihkan selama 30 menit (menghindari hidrolisis enzim), kemudian
didinginkan. Ditambahkan dengan 2.0 mL larutan Pb asetat jenuh dan disaring
sampai larutan menjadi jernih. Sampel dipindahkan ke dalam labu takar 100 mL
dan volume larutan sampel ditepatkan sampai tanda tera dengan air destilata.
Sebanyak 30 mL filtrat sampel diambil ke dalam gelas piala lain dan ditambahkan
1.5 gram Na-oksalat kering untuk mengendapkan Pb. Sampel disaring kembali dan
diambil filtratnya sebanyak 5 mL untuk analisis total gula.
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Larutan glukosa standar (0.2 mg mL-1), masing-masing sebanyak
0.0;0.2;0.4;0.6;0.8 dan 1.0 mL dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah masingmasing ditepatkan menjadi 1.0 mL dengan air destilata, larutan segera ditambah 5
mL pereaksi Anthrone dalam larutan asam sulfat 60%. Tabung reaksi ditutup dan
ditempatkan pada penangas 100°C selama 12 menit. Setelah didinginkan,
absorbansi larutan dibaca pada panjang gelombang 630 nm. Plot kurva standar
dibuat, yaitu konsentrasi (mg/mL) glukosa standar (sumbu x) dan nilai absorbansi
(sumbu y), lalu ditentukan persamaan regresi liniernya.
Sampel dimasukkan sebanyak 1 mL ke dalam tabung reaksi bertutup dan
ditambahkan 5 mL pereaksi Anthrone dan divortex. Tabung reaksi ditutup rapat dan
ditempatkan pada penangas 100 °C selama 12 menit. Setelah itu didinginkan dan
diukur absorbansinya pada 630 nm dengan blanko larutan Anthrone. Absorbansi
dari sampel diplotkan pada kurva standar untuk memperoleh konsentrasi glukosa
dari kurva (mg/mL). Total gula dinyatakan dalam % b/v yang dihitung dengan
rumus sebagai berikut:
Total gula (% bb) =
Total Gula (% bk)=

G x FP
W

x 100%

total gula (%bb)
x 100%
100-kadar air (%bb)

Keterangan:
G
= jumlah glukosa (g) pada sampel yang diperoleh dari konsentrasi
plot pada kurva standar (mg/mL) dikali 1 mL volume sampel lalu
dibagi 1000
FP
= faktor pengenceran
W
= berat contoh (gram)
3.5.9 Komposisi Total Asam Amino
Analisis total asam amino mengikuti prosedur (AOAC 2012). Sampel
ditimbang sebanyak 1-5 mg, kemudian dilakukan hidrolisis asam dengan memakai
1 mL HCl 6 N dalam wadah tertutup berisi gas nitrogen dan menggunakan autoklaf
pada suhu 110 °C di bawah tekanan 4 sampai 5 psi selama 24 jam. Hasil hidrolisis
kemudian dikeringbekukan dengan freeze dryer.
Asam amino diderivatisasi dengan pereaksi OPA, sebelum dianalisis
dengan kolom HPLC. Sampel kemudian dilarutkan dalam 5 mL HCl 0.01 N, lalu
disaring dengan kertas millipore dan ditambahkan buffer kalium borat pH 10.4
dengan perbandingan 1:1. Sebanyak 50 µL campuran ini ditambahkan 250 µL
pereaksi OPA, kemudian dibiarkan selama 1 menit agar proses derivatisasi
sempurna. Dengan cara ini derivat asam amino prolin tidak terdeteksi, karena rusak
selama persiapan. Kemudian sampel siap diinjeksikan ke dalam kolom HPLC.
Adapun kondisi HPLC (Agilent 1200 series) untuk total asam amino sebagai
berikut (Tabel 5):
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Tabel 5 Kondisi HPLC untuk analisis total asam amino
Kriteria
Kondisi
Kolom
Thermo Scientific ODS-2 Hypersil (150 mm × 4.6 mm, 5
µm)
Fase gerak
Pelarut A adalah buffer yang terdiri dari Na-asetat (0.025
M), Na-EDTA (0.05%), metanol (9.00%), THF (1.00%) dan
solven B adalah buffer yang terdiri dari metanol (95%) dan
air bebas ion (100%).
Gradien
0 – 2 menit 5% B; 2 – 13 menit dari 5% B hingga 35% B;
13 – 15 menit 35% B; 15 – 20 menit dari 35% B hingga 70
% B; 20 – 22 menit dari 70% B hingga 90% B; 22 – 25
menit dari 90% B hingga 100% B; 25 – 28 menit dari 100%
B hingga 0% B; 28 – 35 menit 0% B
Laju alir
1 mL/menit
Suhu kolom
suhu ruang
JumLah sampel
20 µL
Detektor
Fluoresensi
Deteksi
Pada panjang gelombang eksitasi dan emisi masing-masing
350 dan 450 nm
Perhitungan konsentrasi asam
menggunakan rumus sebagai berikut:
µmol AA total=

amino

dinyatakan

dalam

µg/mL

luas puncak sampel
x konsentrasi standar (µmol)
luas puncak standar

% AA total (%bb)=

AA (% bk)=

µmol AA x BM AA x 100
µg sampel

AA (%bb)
x 100%
100-kadar air (%bb)

3.5.10 Analisis Total Asam Tertitrasi
Analisis total asam tertitrasi (TAT) mengikuti prosedur (AOAC 2012).
Sebanyak 1 gram sampel ditimbang, lalu dilarutkan dengan aquades dalam labu
takar 100 mL dan di stirer selama 30 menit. Kemudian disaring dengan
menggunakan kertas saring Whatman No. 41. Sehingga diperoleh bahan jernih.
Pipet 25 mL sampel ke dalam erlenmeyer, lalu ditetesi dengan larutan indikator pp
1% sebanyak 3 tetes. Kemudian dititrasi dengan menggunakan larutan NaOH 0.01
N, sampai terbentuk warna merah jambu yang relatif stabil. Total asam dinyatakan
sebagai total asam laktat dalam % b/v. Bilangan asam dihitung dengan
menggunakan rumus:
Total asam tertitrasi (% bb)=

mL NaOH x N NaOH x BM asam laktat x FP x 10-3
x 100%
berat sampel
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Total asam tertitrasi (% bk)=

total asam (%bb)
x 100%
100-kadar air (%bb)

Fp = faktor pengenceran
3.5.11 Analisis Nilai pH dengan pH meter
Sebanyak 5 gram sampel rusip dimasukkan ke dalam beaker glass 100 mL,
kemudian ditambahkan akuades 45 mL dan distirer selama minimal 5 menit.
Pengukuran pH menggunakan pH meter, pH meter dinyalakan dan dibiarkan stabil
sampai 15 menit. Dalam setiap analisis pH meter dikalibrasi dengan dua macam
larutan buffer standard yaitu larutan buffer standard pH 4 dan pH 7. Elektroda
dicelupkan pada larutan sampel sampai memperoleh pembacaan yang stabil,
dengan demikian pH sampel diperoleh, elektroda dibilas dengan aquades dan
dikeringkan dengan kertas tissue. Pembacaan dilakukan sebanyak 2 ulangan.
3.5.12 Analisis Asam Glutamat Bebas
Analisis asam glutamat bebas dilakukan terhadap produk rusip mengikuti
metode fraksinasi komponen nitrogen yang terdapat dalm penelitian tempe (Tamam
et al. 2019). Sampel rusip yang telah homogen ditimbang sejumlah 1 gram dalam
gelas piala, kemudian ditambahkan akuabides 10 ml, dan selanjutnya distirrer
(Thermolyne) selama 30 menit pada suhu ruang (dengan speed 5-6), kemudian
dididihkan pada suhu 100 °C selama 30 menit. Selanjutnya didinginkan pada suhu
ruang. Sampel selanjutnya disaring dengan kertas Whatman no. 41. Kemudian
disaring dengan membran cellulose acetate 0.45 µm. Filtrat selanjutnya diinjek ke
HPLC MWD (1200 Series, Agilent Technologies, Amerika Serikat) dengan kondisi
pada Tabel 6.
Pembuatan standar asam glutamat (Sigma-Aldrich, St Louis, MO, USA)
yaitu dengan cara sekitar 100 mg asam glutamat ditimbang dan dimasukkan ke
dalam labu takar kapasitas 100 mL, kemudian dilarutkan dengan akuabides dan
selanjutnya ditambahkan HCl 0.1 N sebanyak 310 µL (untuk mencapai pH 3.8),
selanjutnya ditambah akuabides hingga tanda tera. Selanjutnya dibuat pengenceran
100 µg/mL, 50 mg/mL, 25 mg/mL, 12.5 mg/mL, 6.25 mg/mL, dan 3.125 mg/mL.
Tabel 6 Kondisi HPLC untuk analisis asam glutamat bebas rusip
Kriteria
Kondisi
Kolom
Zorbax C18 (15 cm x 4.6 cm i.d; 5 µm, Zorbax Eclipse
XDB-C18 Agilent USA)
Fase gerak
Pelarut A adalah asetonitril 100% (HPLC tipe, Merck Co,
Germany) dan pelarut B adalah TFA (0.1%) dalam air
akuabides yang sudah disaring vakum dengan membran
selulosa asetat 0.45 µm
Waktu elusi
15 menit
Gradien
0 – 0.1 menit 90% B; 0.1 – 15.0 menit dari 90% B hingga
70% B; 15.0 – 15.1 menit dari 70% B hingga 90% B
Laju alir
0.5 mL/menit
Suhu kolom
suhu ruang
Sampel loop
20 µL
Detektor
Multiwavelength detector (MWD)
Deteksi
UV pada 214 nm
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Perhitungan: Persamaan kurva standar y = ax + b
Kadar asam glutamat µg/mL sampel = Luas area – kurva standar (b)
Kurva standar (a)
Asam glutamat bebas (% bb)=

kadar asam glutamat µg/mL x Volume larutan sampel
x FP
Berat sampel

Asam glutamat bebas (% bk)=

asam glutamat bebas (%bb)
x 100%
100-kadar air (%bb)

3.5.13 Analisis Profil HPLC
Profil HPLC dilakukan pada masing-masing sampel WSE dengan tujuan
untuk mengetahui profil peak-peak asam amino dan peptida yang dominan yang
terdapat pada sampel. Kondisi HPLC (1200 Series, Agilent Technologies, Amerika
Serikat) mengikuti prosedur Utami et al. (2016). Penentuan profil kromatogram
masing-masing fraksi menggunakan HPLC (1200 Series, Agilent Technologies,
Amerika Serikat) dilakukan secara gradien menggunakan kondisi sebagai berikut
(Tabel 7):
Tabel 7 Kondisi HPLC untuk analisis profil HPLC masing-masing rusip
Kriteria
Kondisi
Kolom
Zorbax C18 (15 cm x 4.6 cm i.d; 5 µm, Zorbax Eclipse
XDB-C18 Agilent USA)
Fase gerak
Pelarut A adalah asetonitril 100% (HPLC tipe, Merck Co,
Germany) dan pelarut B adalah air bebas ion (100%)
yang sudah disaring vakum dengan membran selulosa
asetat 0,45 µm
Waktu elusi
15 menit
Gradien
0 – 0.1 menit 90% B; 0.1 – 15.0 menit dari 90% B hingga
70% B; 15.0 – 15.1 menit dari 70% B hingga 90% B
Laju alir
0.5 mL/menit
Suhu kolom
suhu ruang
Sampel loop
20 µL
Detektor
Multiwavelength detector (MWD)
Deteksi
UV pada 214 nm
3.5.14 Analisis Nukleotida
Analisis nukleotida dilakukan dengan menggunakan metode HPLC-UV
menggunakan standar adenin. Kadar nukleotida adenosin monofosfat (AMP)
dihitung dari kadar adenin dengan perbandingan molar. Kadar nukleotida lainnya
yang mungkin terdapat dalam produk rusip seperti inosin monofosfat dan guanosin
monofosfat tidak dianalisis, karena keterbatasan ketersediaan standar.
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Persiapan Sampel
Sebanyak 0.5 gram sampel rusip yang sudah dihaluskan dengan blender,
kemudian dihidrolisis dengan 0.5 mL HCl 6 N pada suhu 100⁰C selama 1 jam.
Sampel yang telah dihidrolisis kemudian dinetralkan dengan NH 4OH 25% dan
divortex. Larutan dipindahkan ke dalam labu ukur 10 mL dan ditepatkan hingga
tanda tera dengan aquabidest. Larutan analitik tersebut dilewatkan melalui kolom
SPE (Solid Phase Extraction) yang berisi silika gel 60 (telah diaktivasi pada suhu
105 °C selama 3 jam) sejumlah kurang lebih 1 gram, dan kemudian ditampung.
Larutan kemudian disaring menggunakan membran celullose acetate 0.45µm
sebelum diinjeksikan ke HPLC.
Pembuatan Larutan Standar
Larutan standar adenin (Sigma-Aldrich, St Louis, MO, USA)dibuat dengan
konsentrasi 500 µg/mL. Prosedurnya yaitu dengan cara melarutkan standar
sejumlah 0.025 g ke dalam 50 mL fase gerak. Fase gerak terdiri atas campuran asam
fosfat 0.4% (90%) dan metanol p.a. (10%). Standar adenin dicampurkan hingga
diperoleh konsentrasi standar campuran dengan konsentrasi 250 µg/mL.
Selanjutnya larutan ini diencerkan dengan serial konsentrasi 2, 4, 8, 16, 31, 62, 125,
250 µg/mL untuk memperoleh kurva standar dengan persamaan y = 66298x +
92095 dengan R2 sebesar 0.9999 (Lioe et al. 2019).
Penentuan Kandungan Nukleotida Adenosine Monophosphate (AMP)
Analisis basa purin adenin menggunakan HPLC dengan detektor UV
dilakukan secara isokratik mengikuti kondisi pada Tabel 7 (Lioe et al. 2019).
Kondisi pengoperasian HPLC untuk analisis nukleotida dalam rusip ini mengacu
pada metode analisis adenosin dalam royal jelly pada penelitian Xue et al. (2009)
dengan modifikasi pada metode elusi dengan fase gerak serta laju aliran fase gerak.
Kadar nukleotida inosine monophosphate (IMP) dan guanosine monophosphate
(GMP) tidak diukur, karena tidak memiliki standar inosin dan guanosin. Kadar
adenosine monophosphate dihitung dari kadar adenosine yang terdapat dalam
larutan sampel setelah sampel dihidrolisis dengan asam.
Tabel 8 Kondisi HPLC untuk analisis basa purin adenin pada sampel rusip (Lioe et
al. 2019)
Kriteria
Kondisi
Kolom
Zorbax C18 (ODS), ukuran partikel
pendukung 5 µm, panjang 250 mm,
diameter dalam 4.6 mm
Suhu running
Suhu ruang (30 ⁰C)
Fase gerak
Asam fosfat 0.4% (90%) dan methanol
p.a (10%) dengan penyesuaian pH
menggunakan NH4OH 1 M hingga pH
4.0
Laju aliran fase gerak
0.5 mL / menit
Deteksi
UV 257 nm
Sampel loop
20 µL
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Perhitungan: Persamaan kurva standar y = ax + b
Kadar adenin µg/mL sampel = Luas area – kurva standar (b)
Kurva standar (a)
Kadar adenin mg/g =
kadar adenin µg/mL x volume larutan sampel analitik
x FP
Berat sampel
BM AMP
Kadar AMP (% bb)=Kadar adenin x
BM Adenin
kadar AMP (%bb)
x 100%
100-kadar air (%bb)
Keterangan: FP = Faktor Pengenceran
BM= Berat Molekul
Kadar AMP (%bk)=

3.5.15 Analisis Intensitas Rasa Umami dan Rasa Asin
Analisis sensori dengan tujuan untuk mengetahui intensitas rasa umami dan
asin pada sampel dengan menggunakan panelis yang terlatih dilakukan secara
deskriptif kuantitatif kemudian dinyatakan sebagai skor rasa umami dan rasa asin.
Analisis sensori pada penelitian ini dilakukan dengan metode analisis skoring.
Pengujian dengan analisis skoring menggunakan panelis terlatih, karena panelis
harus dapat mendeteksi rasa umami dengan konsentrasi kecil di dalam sampel.
Panelis terlatih adalah panelis yang telah lolos dalam seleksi panelis (skrining
panelis), serta mengikuti pelatihan panelis yang sesuai untuk pengujian sampel.
3.5.15.1 Seleksi Panelis
Seleksi panelis bertujuan untuk menetapkan panelis terlatih yang dapat
membedakan intensitas rasa umami dan rasa asin. Panelis akan mengisi form
kuesioner pre-screening yang berisi tentang keikutsertaan panelis dalam rangkaian
seleksi diantaranya pelatihan dan pembentukan panel deskripsi (Meilgaard et al.
2007). Jumlah panelis yang diseleksi sebanyak 2-3 kali lebih banyak dari jumlah
yang diinginkan (ASTM 2011).
Terdapat 2 tahapan dalam proses seleksi, yaitu uji matching test dan uji
deteksi (uji segitiga). Matching test dilakukan dengan cara panelis mencicipi 5 rasa
dasar (manis, asin, umami, asam, dan pahit), selanjutnya panelis akan mencicipi
dan mengidentifikasi rasa dari larutan sampel. Uji matching test dilakukan
sebanyak 2 kali ulangan, panelis dengan jawaban benar 100% lolos ke tahap
selanjutnya, yaitu uji deteksi segitiga. Uji deteksi bertujuan melatih kemampuan
panelis dalam membedakan rasa antar sampel satu dengan yang lainnya. Bilangan
acak dengan 3 digit angka atau satu set uji segitiga diberikan pada sampel bertujuan
untuk menyembunyikan identitas rasa. Kombinasi sajian yaitu 2 sampel air dan 1
sampel stimulus atau 1 sampel air dan 2 sampel stimulus. Setiap panelis melakukan
3 kali ulangan dengan 5 set pengujian sampel untuk rasa asin dan rasa umami.
Kriteria panelis terlatih mengacu pada ISO 8586 (2012). Larutan uji yang
digunakan dapat dilihat pada Tabel 9.
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Tabel 9 Larutan uji yang digunakan untuk uji matching test pada seleksi panelis
Deskripsi rasa
Konsentrasi dalam air (g/L)
Senyawa uji
Manis
10
Sukrosa
Asam
0.3
Asam sitrat
Asin
2.0
NaCl
Pahit
0.3
Kafein
Umami
0.6
MSG
Sumber: ISO 8586 (2012)
Tabel 10 Larutan uji yang digunakan untuk uji deteksi pada seleksi panelis
Deskripsi rasa
Konsentrasi dalam air (g/L)
Senyawa uji
Manis
6
Sukrosa
Asam
0.2
Asam sitrat
Asin
1.3
NaCl
Pahit
0.2
Kafein
Umami
0.3
MSG
Sumber: ISO 8586 (2012)
3.5.15.2 Pelatihan Panelis
Pelatihan panelis mengacu pada penelitian Lioe et al. (2004), yaitu
menggunakan metode skoring secara deskriptif kuantitatif. Panelis yang lolos dari
tahap seleksi (18 panelis) selanjutnya melakukan pelatihan, hingga panelis
memberikan penilaian terhadap larutan sampel secara konsisten. Pada pelatihan,
panelis mencicipi standar rasa umami dan standar rasa asin kemudian
membandingkannya dengan larutan salah satu sampel rusip yang telah diencerkan.
Larutan standar rasa asin dan umami memiliki nilai standar yang sudah ditetapkan,
untuk nilai rasa asin yaitu 50, 100, dan 150, sedangkan nilai standar rasa umami
yaitu 50, 100, 150, dan 200. Konsentrasi larutan MSG dan NaCl standard yang
digunakan sebagai standar skor dapat dilihat pada Tabel 11. Kemudian untuk
larutan sampel rusip (WSE) dibuat sebanyak dua pengenceran, yaitu diencerkan
sebanyak 4 kali dan 8 kali. Pengenceran dilakukan supaya rasa umami dan asin pada
rusip masuk dalam rentang nilai larutan standar. Pengenceran tersebut juga
dilakukan untuk membandingkan penilaian setiap panelis terhadap larutan sampel.
Jika pengenceran 4 kali masih dianggap terlalu tinggi atau pekat dari nilai larutan
standar, maka pada tahap pengujian sampel menggunakan sampel yang diencerkan
sebanyak 8 kali. Pelatihan panelis dilakukan sebanyak 2 ulangan.
Tabel 11. Konsentrasi larutan standar untuk uji deskriptif kuantitatif dengan skor
standar melalui dan selanjutnya disebut dengan uji skoring (Lioe et al. 2004)
Atribut rasa
Standard
Konsentrasi (% b/v)
Skor intensitas
0.25
50
0.50
80
Asin
NaCl
1.25
150
1.50
200
0.05
50
Umami
MSG
0.10
80
0.20
150
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Sistem pelatihan dilakukan dengan cara, panelis meminum terlebih dahulu
air mineral untuk menetralkan lidah. Selanjutnya panelis mencicipi larutan standar
umami atau asin terlebih dahulu, dimulai dari nilai yang terendah hingga nilai yang
tertinggi. Kemudian panelis mencicipi larutan sampel yang diencerkan sebanyak 4
kali dan 8 kali. Panelis memberikan penilaian pada garis tidak berstruktur (dengan
memberikan tanda strike pada garis tersebut), garis tersebut telah ditandai dengan
skor standar rasa asin atau standar rasa umami. Skor rasa umami dan rasa asin
sampel yang diuji dihitung dari jarak titik skor nol dengan tanda strike (cm) dibagi
dengan total jarak (cm) yang memberikan skor maksimal, dikali dengan skor
maksimal. Setelah mencicipi larutan sampel, panelis memberikan nilai intensitas
rasa asin maupun umami. Pada tahap pelatihan panelis juga masih dilakukan tahap
seleksi untuk mendapatkan keseragaman dan kekonsistenan data terhadap suatu
sampel, sehingga penilaian intensitas rasa dapat mendekati nilai yang obyektif
sesuai dengan prinsip metode deskriptif kuantitatif.
3.5.15.3 Pengujian Sampel
Pengujian sampel dengan metode deskriptif kuantitatif melalui uji skoring
dengan menggunakan beberapa skor standar pada garis tidak berstruktur. Masingmasing WSE rusip yang telah disiapkan, kemudian diencerkan menggunakan air
bebas ion sebanyak 8 kali pengenceran. Pengenceran dilakukan sebanyak 8 kali,
dikarenakan pada pengenceran 4 kali masih terdapat panelis yang memberikan skor
rasa larutan sampel diatas skor standar 150 untuk rasa asin dan 200 untuk rasa
umami. Pengujian sampel diikuti oleh 14 panelis yang lolos dari seleksi pada tahap
pelatihan panelis. Metode pengujian sampel dilakukan dengan cara yang sama pada
pelatihan panelis, sehingga panelis sudah terbiasa melakukan seperti pada tahap
pelatihan panelis.
3.6

Analisis Statistik
Penelitian ini menggunakan one way analysis of varians (ANOVA) untuk
melihat perbedaan hasil analisis sampel rusip dan WSE nya dari berbagai produsen.
Jika terdapat perbedaan antar perlakuan maka diuji lanjut dengan uji Duncan pada
p<0.05 untuk mengetahui perlakuan mana yang berbeda. Analisis dilakukan dengan
SPSS versi 22 (IBM, USA). Sementara itu, pemetaan nilai rata-rata hasil evaluasi
dari rusip dan WSE nya dianalisis menggunakan PCA (Principal Component
Analysis) dengan bantuan software XLSTAT 2014 Pearson edition (Addinsoft,
China).
IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1

Karakteristik Mikrobiologi Rusip
Karakteristik mikrobiologi produk rusip dari 6 produsen dapat dilihat pada
Tabel 12. Berdasarkan hasil analisis ANOVA, karakteristik mikrobiologi yang
meliputi jumlah total mikroba dan total bakteri asam laktat masing-masing produk
rusip memiliki perbedaan yang nyata (p < 0.05). Total Plate Count (TPC) yang
menunjukkan jumlah total mikroba dalam enam produk rusip berkisar 2 - 5 log
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CFU/g. Rusip RZY mengandung jumlah total mikroba tertinggi (4.87 log CFU/g)
dibandingkan dengan merek lain. Menurut BSN (2015) batas maksimum angka
lempeng total (ALT) atau total plate count pada ikan dan produk perikanan
maksimum 5 log CFU/g, sehingga jumlah mikroba rusip dari hasil penelitian ini
standar produk pangan, khususnya produk perikanan. Total mikroba produk rusip
pada penelitian ini lebih rendah dibandingkan dengan penelitian
Koesoemawardhani et al. (2013), dimana jumlah koloni pada rusip sebanyak 8,68
log CFU/g. Meskipun demikian, kandungan total mikroba pada rusip lebih tinggi
dibandingkan produk fermentasi ikan lainnya. Ibrahim (2010) menyatakan bahwa
kandungan mikroba dalam kecap ikan dari Gambusia (Affinis affinis) sebesar 2,10
log CFU/g. Tingginya jumlah mikroba pada produk fermentasi dapat disebabkan
oleh cemaran mikroba pada bahan (ikan segar) dan dari kondisi pengolahan. Total
mikroba yang dianalisis ini tidak menggambarkan cemaran mikrobiologis, karena
produk rusip merupakan produk fermentasi, sehingga mikroba yang teranalisis
dapat merupakan mikroba yang diperlukan untuk proses fermentasi. Meskipun
demikian cemaran mikrobiologis dapat saja ditemukan pada produk rusip. Menurut
Sukmawati (2018) bahwa cemaran mikrobiologis pada makanan dapat berasal dari
bahan mentah, pekerja, peralatan dan ruang produksi serta sumber air.
Tabel 12. Karakteristik mikrobiologi produk rusip dari berbagai produsen
Nama Sampel
Total Plate Count
Total Bakteri Asam Laktat
(Log CFU/g)*
(Log CFU/g)*
BML
3.92 ± 0.02d
5.23 ± 0.20bc
c
OTK
4.06 ± 0.01
5.39 ± 0.11b
TBG
3.07 ± 0.06e
6.77 ± 0.16a
b
SBI
4.72 ± 0.07
5.06 ± 0.16c
LCK
2.77 ± 0.03f
4.59 ± 0.08d
a
RZY
4.87 ± 0.11
5.00 ± 0.05c
*Hasil ditunjukkan dengan rata-rata ± standar deviasi. Perbedaan huruf pada kolom yang sama
mengindikasikan perbedaan signifikan pada p<0.05. CFU = colony forming unit

Hasil analisis total bakteri asam laktat menunjukkan bahwa produk rusip
mengandung bakteri asam laktat berkisar 4-6 log CFU/g, dimana merek TBG
memiliki jumlah bakteri asam laktat tertinggi di bandingkan merek yang lain.
Jumlah bakteri asam laktat yang lebih tinggi dapat menunjukkan fermentasi yang
lebih intens. Jumlah bakteri asam laktat dari hasil penelitian lebih kecil daripada
yang dilaporkan Koesoemawardani et al. (2013) yaitu total bakteri asam laktat pada
rusip berkisar 8-10 log CFU/g. Tingginya jumlah bakteri asam laktat juga
ditemukan pada enam ne-setraky (produk fermentasi ikan dari Afrika Barat) sebesar
5,8 x 108 CFU/g sampai 2,3 x 1010 CFU/g, plaa-som (produk fermentasi ikan dari
Thailand) sebesar 108-109 CFU/g (Paludan-Müller et al. 2002). Perbedaan jumlah
koloni antar sampel diduga diakibatkan perbedaan jumlah awal mikroba di waktu
pertama fermentasi, lama fermentasi dan komposisi gula yang ditambahkan. Gula
aren yang terdapat dalam produk rusip dapat menjadi sumber nutrisi bagi bakteri
asam laktat untuk bertahan hidup dan menghasilkan metabolit sekunder yaitu asam
laktat. Terbentuknya asam laktat pada produk fermentasi, disebabkan karena
adanya pemecahan glukosa oleh bakteri asam laktat. Sumarsih et al. (2010)
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melaporkan bahwa penambahan sumber karbohidrat pada pembuatan silase (hasil
fermentasi) ikan mendukung BAL untuk tumbuh dan menghasilkan asam laktat
yang cukup dalam menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk. Jumlah bakteri
asam laktat yang lebih tinggi juga dapat berkorelasi dengan aktivitas proteolitik
yang lebih tinggi, dengan demikian diprediksi rusip TBG yang memiliki kadar asam
glutamat yang paling tinggi sebagai hasil proteolisis oleh enzim-enzim yang
diproduksi bakteri asam laktat.
Yang menarik jumlah koloni bakteri asam laktat lebih banyak daripada total
mikroba. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor substrat dan pH. Dalam
beberapa penelitian, total mikroba juga ditunjukkan lebih rendah daripada total
bakteri asam laktat, contohnya pada produk bekasang ikan Patin yang mempunyai
total mikroba 1.5 Log CFU/g sedangkan total bakteri asam laktat 2.0 Log CFU/g
(Arfianty et al 2017), produk bekasang ikan cakalang dengan total mikroba 1.0 x
103 CFU/g sedangkan total bakteri asam laktat 3.5 x 104 CFU/g (Yanti dan Faiza
2013) dan produk fermentasi ikan Tambelo mengandung total mikroba 4.28 log
CFU/g sedangkan total bakteri asam laktat 5.48 log CFU/g (Anwar et al 2014).
Kondisi yang semakin asam menyebabkan nilai total bakteri mengalami penurunan,
sehingga hanya bakteri tahan asam yang dapat hidup. Jumlah total bakteri asam
laktat memerlukan media khusus untuk ujinya dan hasilnya masing-masing produk
berbeda, yang dapat dipengaruhi oleh waktu fermentasi karena produsen berbeda
dapat menerapkan prosedur atau lama fermentasi yang berbeda, hal ini terlihat dari
jumlah bakteri yang sangat berbeda pada Tabel 12. Dari Tabel 12 juga diketahui
sampel yang memiliki jumlah bakteri asam laktat lebih tinggi, belum tentu memiliki
total mikroba yang lebih tinggi. Menurut Zummah dan Wikandari (2013) bakteri
asam laktat pada bekasam ikan bandeng setelah mencapai jumlah maksimal pada
hari ke-5, jumlah bakteri asam laktat akan mengalami penurunan karena telah
sampai pada fase kematian. Dengan demikian pada rusip pun, jumlah bakteri asam
laktat dapat mengalami penurunan setelah waktu fermentasi tertentu, akan tetapi
dalam penelitian ini tidak diteliti, karena sampel langsung diperoleh dari produsen
dalam bentuk sampel yang siap dipasarkan.
4.2

Karakterisasi Kimia Rusip
Produk rusip yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar
3. Produk rusip mempunyai warna coklat keabu-abuan dengan konsistensi kental
menyerupai pasta tetapi mudah diaduk, dan masih terlihat ikan teri dalam bentuk
utuh atau potongan. Produk rusip dibuat dari ikan teri utuh, garam dan gula merah
(Putri et al. 2014). Komposisi kimia produk rusip dalam basis kering ditunjukkan
pada Tabel 13, sedangkan dalam basis basah ditunjukkan pada Tabel 14. Tabel 14
menunjukkan bahwa produk rusip memiliki kadar air berkisar 53.33 – 66.73% bb
dengan rata-rata dan standar deviasi dari ke enam produk rusip adalah 60.17 ±
0.59% bb. Kadar air ini lebih rendah dibandingkan dengan rusip yang telah diteliti
sebelumnya, yaitu berkisar 62,19-83,74% bb (Koesoemawardhani 2007).
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Gambar 3 Produk rusip, A) RZY, B) LCK, C) OTK, D) SBI, E) TBG, F) BML
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ke enam produk rusip memiliki
karakteristik komposisi kimia yang berbeda. Berdasarkan hasil analisis ANOVA
(Lampiran 5), karakteristik dari ke enam sampel rusip menunjukkan perbedaan
yang nyata (p < 0.05). Berdasarkan hasil analisis basis kering, produk TBG
mengandung kadar air tertinggi yaitu 200.70% bk, sedangkan produk SBI
mengandung kadar air terendah yaitu 114.34±3.47% bk. Penurunan kadar air pada
rusip dapat disebabkan karena adanya proses penggaraman (Muzaifa 2013). Hasil
analisis berat kering menunjukkan rusip mengandung kadar abu berkisar 45.34% 64.42% bk atau 15.08% - 28.13% bb. Berdasarkan hasil analisis basis kering produk
rusip merek OTK mengandung kadar abu tertinggi yaitu 64.42% bk, sedangkan
merek TBG mengandung kadar abu terendah yaitu 45.34% bk.
Kadar lemak rusip berkisar antara 1.37% - 2.93% bk atau 0.45% - 1.09%
bb. Berdasarkan hasil analisis berat kering rusip merek BML mengandung kadar
lemak tertinggi, sedangkan merek TBG mengandung kadar lemak terendah. Kadar
karbohidrat rusip berdasarkan berat kering yaitu berkisar 3.95% - 8.78% bk atau
1.55% - 2.91% bb, dimana rusip merek TBG mengandung karbohidrat tertinggi,
sedangkan merek OTK mengandung karbohidrat terrendah berdasarkan berat
kering. Adanya penambahan garam dapat menyebabkan peningkatan kadar solid
produk sehingga menurunkan kadar lemak pada rusip yang dihasilkan (Eren et al.
2016).
Hasil analisis berat kering menunjukkan bahwa produk rusip mengandung
kadar protein berkisar 28.94% - 44.53% bk atau 12.20% - 15.43% bb, dimana kadar
protein ini nilainya hampir sama dengan rusip yang sebelumnya diteliti
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sebelumnya, yaitu 10.52-14.45% bb (Koesoemawardhani 2007). Tetapi kadar
protein rusip lebih tinggi dibandingkan kadar protein bekasang yaitu 6.20%14.68% bb (Lestari et al. 2018). Berdasarkan berat kering, rusip merek TBG
memiliki kadar protein tertinggi, sedangkan merek OTK mengandung kadar protein
terrendah. Hal ini karena OTK menggunakan berat bahan baku ikan yang relatif
lebih sedikit (Tabel 4). Kadar protein dapat menentukan rasa umami produk rusip
karena protein dapat terhidrolisis menjadi asam amino bebas yang di anataranya
dapat memberikan rasa umami pada produk (Zhang et al. 2012).
Hasil analisis pH enam produk rusip menunjukkan semakin tinggi
kandungan total asam maka pH rusip semakin rendah. Rusip mengandung total
asam sebagai total asam laktat berkisar 5.58-7.82% bk, sedangkan nilai pH yaitu
berkisar 5.21-6.22. Penelitian Ukhty et al. (2017) mengungkap bahwa pH terasi
rebon yang dikombinasi dengan ikan rucah mempunyai pH berkisar 5.6-5.8. Pada
pH sebesar ini, senyawa umami seperti asam glutamat dan nukleotida dapat
dipersepsikan berasa umami. Mauliana (2006) menyatakan bahwa rusip ikan bilis
yang dibuat dengan penambahan beras sangrai sebesar 25% mencapai nilai total
asam laktat sebesar 3.62% dengan waktu fermentasi selama empat belas hari,
sehingga pada produk rusip tipe ini dapat mempunyai pH yang lebih rendah. Hal
ini membuktikan bahwa semakin tinggi penetrasi asam pada ikan, semakin
menurunkan pH pada ikan.Nilai total asam rusip dapat dipengaruhi oleh kandungan
garam, dimana garam dapat menghambat kerja bakteri asam laktat. Seperti yang di
laporkan Kusmarwati et al. (2011) penggaraman dalam jumlah banyak dapat
menghambat penurunan pH. Hal ini menghambat kerja bakteri asam laktat dan akan
menghambat enzim proteolitik.
Tabel 14 menunjukkan bahwa kandungan kadar gula dalam enam produk
rusip berbeda nyata, kisaran kadar gula produk rusip berdasarkan basis basah adalah
1.30 – 1.91% bb. Karena tidak ada perbedaan komposisi gula aren yang
ditambahkan, maka perbedaan ini diduga karena jumlah bakteri khususnya bakeri
asam laktat yang memecah gula aren menjadi bentuk sederhana, sebagaimana
ditunjukkan pada Tabel 12 bahwa jumlah bakteri asam laktat antar produk rusip
berbeda nyata. Menurut Restu (2017) konsentrasi gula dalam jumlah yang lebih
tinggi berakibat pada kenaikan kadar gula total pada terasi. Hal ini diperkuat oleh
Hutabarat et al. (2018) bahwa penggunaan konsentrasi gula yang berbeda diduga
juga memerlukan waktu fermentasi yang berbeda pula. Sumardianto et al. (2019)
menyatakan bahwa gula merah dapat mempercepat fermentasi terasi serta
memberikan unsur karbon untuk pertumbuhan mikroba halofilik sehingga enzim
pada bakteri dapat memecah protein menjadi asam amino. Fungsi lain dari gula
menurut Istiqamah et al. (2019) yaitu gula dan garam merupakan potensi rasa
umami yang berkontribusi pada asam sunti.
Kadar garam enam produk rusip disajikan pada Tabel 13. Meskipun produk
rusip dibuat dengan penambahan garam yang berkisar antara 20 – 25% dari berat
total bahan baku (Tabel 4), akan tetapi produk rusip mengandung garam berkisar
ynag bervariasi antara 30-55% bk atau 13 - 20% bb, hal ini kemungkinan
disebabkan garam yang digunakan berbeda sumbernya serta kemungkinan terjadi
pengenceran produk rusip dengan air sebelum produk dijual. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa produk rusip masuk standar SNI yang ditetapkan yaitu 12-20%
(BSN 2016). Kadar garam produk rusip hampir sama dengan produk shrimp paste
(terasi udang) 19.78-22.96% (Prapasuwannakul dan Suwannahong 2015), produk
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udang fermentasi 7-10.85% Daroonpunt et al. (2016), tetapi lebih rendah
dibandingkan produk udang fermentasi “Kapi” dari Thailand 22.77–35.47%
(Pongsetkul et al. 2014). Kandungan garam tinggi dapat dipengaruhi karena adanya
penambahan garam yang lebih banyak daripada produk lain dalam proses
pembuatannya (Sumardianto et al. 2019).
Perbedaan tersebut dapat terjadi karena faktor konsentrasi garam dan gula
yang ditambahkan. Seperti yang di sajikan pada Tabel 13 diketahui bahwa produk
yang mempunyai kadar garam yang lebih rendah maka total gula nya lebih besar.
Istiqomah et al. (2019) melaporkan bahwa kadar garam akan memberikan rasa asin
dan dapat mempengaruhi intensitas rasa umami pada asam sunti.
Hasil analisis asam glutamat bebas berdasarkan berat kering disajikan pada
Tabel 13. Hasil analisis berat kering menunjukkan rusip mengandung asam
glutamat bebas berkisar 5.79% - 8.99% bk atau 2.42% - 3.43% bb. Berdasarkan
hasil basis kering, rusip merek TBG mengandung asam glutamat tertinggi yaitu
8.99% bk dan merek OTK mengandung asam glutamat terrendah yaitu 5.79% bk.
Kandungan asam glutamat rusip masih rendah dibandingkan asam glutamat pada
terasi yaitu 12% bb (Karim et al. 2014) dan hampir sama dengan jumlah asam
glutamat produk nampla yaitu sebesar 3% bb (Lopetcharat 2007).
Faktor yang mempengaruhi perbedaan kadar asam glutamat diantaranya
kandungan protein, ikan teri, serta jumlah bakteri yang berperan dalam perombakan
protein menjadi asam amino. Sulistyowibowo et al. (2013) melaporkan bahwa
setiap spesies ikan memiliki kandungan asam amino yang berbeda.
Senyawa asam amino glutamat terbentuk karena adanya hidrolisis protein
selama proses fermentasi. Hajeb dan Jinap (2012) menyatakan, fermentasi
dihasilkan asam glutamat yang tinggi, asam-asam amino dan nukleotida yang
berkontribusi dalam pembentukan rasa umami dari produk. Hal senada juga
dilaporkan oleh Taira et al. (2007) bahwa selama proses fermentasi akan
menghasilkan lebih banyak asam glutamat pada Nouc mam (kecap ikan Vietnam).
Lioe et al (2010) mengungkapkan asam amino glutamat dihasilkan dari proteolisis
atau dari konversi glutamin oleh glutaminase.
AMP yang merupakan 5’nukleotida merupakan jenis nukleotida yang
terkandung di dalam bahan baku perikanan yang mempunyai rasa umami meskipun
intensitasnya di bawah IMP dan GMP. Dalam penelitian ini sayangnya IMP dan
GMP tidak dapat diukur karena ketidaktersediaan standar yang bersangkutan.
Nukleotida ini dapat bersinergi dengan asam glutamat dalam memberikan rasa
umami dengan adanya garam NaCl (Sarower et al. 2012). Nukleotida juga
dihasilkan oleh proses hidrolisis ATP selama fermentasi rusip oleh bakteri asam
laktat (Sim et al. 2015). Hasil analisis enam sampel rusip menunjukkan bahwa
sampel TBG mengandung senyawa nukleotida AMP (adenosin 5’ monophosphat)
tertinggi yaitu 2.55% bk, sedangkan kandungan terendah berada pada sampel RZY
yaitu sebesar 1.67% bk. Menurut Tabel 12, sampel TBG mempunyai jumlah bakteri
asam laktat tertinggi, sedangkan sampel RZY memiliki jumlah bakteri asam laktat
terendah. Hal ini menunjukkan bahwa kadar nukleotida dipengaruhi oleh
karakteristik mikrobiologi. Bakteri asam laktat berperan menghasilkan senyawa
seperti asam organik, diasetil, hidrogen peroksida, bakteriosin, protein bakterisidal
selama fermentasi asam laktat, sehingga akan mencegah pertumbuhan bakteri
pathogen dan akan membantu proses pembentukan nukleotida (Lindgren dan
Dobrogosz 1990, Bartkiene et al. 2018).

Tabel 13 Komposisi kimia rusip dalam basis kering
Komposisi*
BML
OTK
SBI
TBG
LCK
RZY
Kadar air (% bk)
168.09±6.61b
137.26±4.73e 114.34±3.47f 200.70±4.62a 159.83±6.59c 143.89±3.78d
Kadar abu (% bk)
59.25±1.03b
64.42±1.45a 60.29±0.65b 45.34±1.70d 57.13±1.21c 62.65±1.84a
Kadar lemak (% bk)
2.93±0.21a
2.03±0.08c
2.16±0.10b
1.37±0.11d
1.90±0.06bc
1.54±0.08d
c
e
c
a
b
Kadar protein (% bk)
33.69±0.96
28.94±1.62
33.06±0.58
44.53±0.63
35.19±1.61
30.34±0.80d
Karbohidrat (% bk)
4.18±0.73c
3.95±2.35c
4.48±0.71c
8.78±1.72a
4.41±0.31c
5.46±1.20b
a
c
d
e
b
Total asam (% bk)
7.82±0.25
6.70±0.14
6.21±0.14
5.58±0.13
7.10±0.20
7.79±0.10a
Kadar gula (% bk)
4.08±0.13b
3.28±0.07c
4.10±0.03b
5.24±0.16a
3.36±0.15c
3.90±0.16b
a
d
c
c
ab
Kadar garam (% bk)
55.73±3.05
30.86±1.25
40.10±1.76
42.86±3.25 52.22±3.83
50.83±3.59b
Asam glutamat bebas
8.73±2.77a
5.79±3.38d
7.36±4.76c
8.99±5.09a
8.26±1.28b
6.12±1.57d
(% bk)
Nukleotida AMP (% bk)
2.27±0.03 b
2.23±0.05 bc
2.33±0.01 b
2.55±0.15 a
2.07±0.03 c
1.67±0.03 d
e
c
d
a
b
pH
5.61±0.01
5.88±0.01
5.79±0.05
6.22±0.01
6.04±0.05
5.21±0.01f
*Hasil ditunjukkan dengan rata-rata ± standar eror. Perbedaan huruf pada kolom yang sama mengindikasikan perbedaan signifikan pada p<0.05.
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Tabel 14 Komposisi kimia rusip dalam basis basah
Komposisi*
BML
OTK
SBI
TBG
LCK
RZY
b
e
f
a
c
Kadar air (% bb)
62.68±0.67
57.83±0.79
53.33±0.16
66.73±0.41
61.49±0.97
58.99±0.55d
Kadar abu (% bb)
22.09±0.50c
27.15±0.40b 28.13±0.40a 15.08±0.50e 21.99±0.09d
25.68±1.01b
a
c
b
f
d
Kadar lemak (% bb)
1.09±0.01
0.85±0.02
1.01±0.03
0.45±0.15
0.73±0.01
0.63±0.04e
Kadar protein (% bb)
12.57±0.30d
12.20±0.34d 15.43±0.14a 14.81±0.09b 13.54±0.26c
12.44±0.16d
b
b
a
a
a
Karbohidrat (% bb)
1.55±0.28
1.94±0.50
2.09±0.32
2.91±0.60
2.23±1.05
2.24±0.50a
Total asam (% bb)
2.91±0.37b
2.82±0.01c
2.89±0.08b
1.85±0.03e
2.73±0.02d
3.19±0.04a
a
a
a
a
a
Kadar gula (% bb)
1.52±0.03
1.38±0.02
1.91±0.16
1.74±0.04
1.30±0.03
1.60±0.06a
Kadar garam (% bb)
20.79±0.41a
13.00±0.32c 18.71±0.46b 14.24±0.61c 20.11±1.62a
20.83±0.84a
Asam glutamat bebas
3.24±0.96a
2.42±1.36a
3.43±2.22a
2.97±1.64a
3.18±0.56a
2.50±0.61a
(% bb)
Nukleotida AMP (% bb)
0.87±0.02a
0.95±0.01a
1.09±0.01a
0.86±0.05a
0.82±0.01a
0.70±0.01a
e
c
d
a
b
pH
5.61±0.01
5.88±0.01
5.79±0.05
6.22±0.01
6.04±0.05
5.21±0.01f
*Hasil ditunjukkan dengan rata-rata ± standar eror. Perbedaan huruf pada kolom yang sama mengindikasikan perbedaan signifikan pada p<0.05.
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Kandungan nukleotida AMP pada rusip (kisaran 0.70 – 1.09% bb) lebih
tinggi dibandingkan AMP dalam kecap ikan yaitu sebesar 0.35% bb (Yimdee dan
Xi-Chang 2015), sehingga produk rusip memiliki potensi rasa umami yang lebih
tinggi daripada kecap ikan. Keberadaan nukleotida dalam produk perikanan dapat
dipengaruhi oleh suhu penyimpanan (Russo et al. 2019), lama fermentasi, dan
proses pengolahan (Chiou et al. 2002). Sebelumnya telah dilaporkan bahwa
nukleotida jenis AMP dapat bersinergis dengan glutamat untuk membentuk dan
meningkatkan rasa umami pada cumi-cumi (Kani et al. 2007). Disisi lain,
keberadaan AMP akan menurunkan bahkan menutupi rasa pahit dari asam amino
arginin (Michikawa and Konosu 1995).
4.3

Komposisi Total Asam Amino
Analisis komposisi total asam amino dapat dilihat pada Tabel 15 dan Tabel
16. Komposisi asam amino total dalam enam produk rusip berbeda satu sama lain,
terutama apabila dilihat dari basis kering. Asam amino yang dominan dalam enam
rusip adalah asam glutamat, dimana kandungan total asam amino pada rusip merek
TBG memiliki jumlah tertinggi diantara merek lain yaitu sebesar 45.84% bk. Asam
glutamat merupakan jenis asam amino yang mendominasi dibandingkan jenis asam
amino lain, yaitu sebanyak 12.62% bk. Asam amino merupakan senyawa yang
berkontribusi terhadap pembentuk rasa, diantaranya rasa manis, umami, dan pahit.
Asam amino bebas: alanin, glisin, serin, dan treonin merupakan senyawa
pembentuk rasa manis; Asam amino glutamat dan aspartat berkontribusi terhadap
rasa umami; arginin, histidin, isoleusin, leusin, metionin, fenilalanin, valin dan
tirosin berkontribusi terhadap rasa pahit. Zhang et al. (2012) menyatakan bahwa
komposisi asam amino dapat memprediksi rasa pada produk fermentasi.
Tabel 15. Komposisi total asam amino rusip berdasarkan basis kering
Atribut Asam amino
Sampel (total asam amino %bk)
rasa
BML OTK
SBI
TBG LCK RZY
Umami Asam aspartat
2.84
1.30
2.01
4.48
3.14
1.58
Asam glutamat
8.12
6.92
5.89 12.62
9.14
5.39
Sub total
10.96
8.23
7.91 17.10 12.28
6.97
Manis
Alanin
2.22
3.34
3.41
3.34
2.39
3.24
Glisin
1.98
1.99
2.12
3.10
2.21
2.00
Serin
0.83
0.69
0.69
1.41
0.93
0.78
Threonin
1.26
1.07
1.39
1.86
1.32
1.17
Sub total
6.30
7.09
7.61
9.71
6.86
7.19
Pahit
Fenilalanin
1.31
1.02
1.48
1.95
1.51
1.24
Isoleusin
1.37
1.28
1.61
2.01
1.53
1.37
Leusin
2.30
2.16
2.57
3.25
2.54
2.19
Metionin
0.78
0.62
0.86
1.17
0.80
0.73
Arginin
1.34
0.62
0.94
1.86
1.12
0.61
Histidin
1.05
0.62
0.60
1.35
1.04
0.73
Tirosin
0.72
0.26
0.24
1.23
0.93
0.78
Valin
1.50
1.40
1.80
2.31
1.64
1.49
Sub total
10.37
7.97 10.09 15.15 11.11
9.14
Other
Lisin
2.41
1.85
2.23
3.88
2.83
1.90
Total
30.04 25.14 27.83 45.84 33.08 25.21
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Kandungan asam glutamat pada rusip dari Provinsi Bangka Belitung ini
berdasarkan basis basah dengan nilai tertinggi 4.20% bb pada produk TBG, dan
nilai terendah 2.21% bb pada produk RZY. Asam amino glutamat rusip lebih
rendah dibandingkan asam glutamat pada produk fermentasi perikanan lain,
diantaranya saus tiram sebesar 8.45% bb (Je et al. 2005), pasta ikan 4.61% bb
(Anggo et al. 2015), tetapi lebih tinggi dari rusip yang sudah diteliti sebelumnya,
sebesar 2.07% bb (Koesoemawardhani et al. 2018). Perbedaan jumlah asam amino
masing-masing produk dapat dipengaruhi oleh komposisi bahan baku dan lama
fermentasi rusip sehingga menyebabkan kandungan glutamat, glisin, dan AMP
jumlahnya bervariasi pada daging abalone (Chiou et al. 2001), lama waktu
fermentasi (Je et al. 2005), dan hasil aktivitas mikroba (Jiang et al. 2007).
Tabel 16. Komposisi total asam amino rusip berdasarkan basis basah
Atribut Asam amino
Sampel (total asam amino %bb)
rasa
BML OTK
SBI
TBG LCK RZY
Umami Asam aspartat
1.06
0.55
0.94
1.49
1.21
0.65
Asam glutamat
3.03
2.92
2.75
4.2
3.52
2.21
Sub total
4.09
3.47
3.69
5.69
4.73
2.86
Manis
Alanin
0.83
1.41
1.59
1.11
0.92
1.33
Glisin
0.74
0.84
0.99
1.03
0.85
0.82
Serin
0.31
0.29
0.32
0.47
0.36
0.32
Threonin
0.47
0.45
0.65
0.62
0.51
0.48
Sub total
2.35
2.99
3.55
3.23
2.64
2.95
Pahit
Fenilalanin
0.49
0.43
0.69
0.65
0.58
0.51
Isoleusin
0.51
0.54
0.75
0.67
0.59
0.56
Leusin
0.86
0.91
1.2
1.08
0.98
0.9
Metionin
0.29
0.26
0.4
0.39
0.31
0.3
Arginin
0.5
0.26
0.44
0.62
0.43
0.25
Histidin
0.39
0.26
0.28
0.45
0.4
0.3
Tirosin
0.27
0.11
0.11
0.41
0.36
0.32
Valin
0.56
0.59
0.84
0.77
0.63
0.61
Sub total
3.87
3.36
4.71
5.04
4.28
3.75
Other
Lisin
0.9
0.78
1.04
1.29
1.09
0.78
Total
11.21 10.60 12.99 15.25 12.74 10.34
Telah diketahui bahwa kandungan total asam amino pada rusip berkisar
25.14 – 45.84% bk (Tabel 15), hasil yang diperoleh ini hampir sama dengan hasil
analisis proksimat yang menunjukkan total protein berkisar 28.94 – 44.53% bk
(Tabel 13), dengan sampel TBG yang memiliki konsentrasi asam amino tertinggi.
Sebagian protein pada produk rusip terdegradasi menjadi asam amino dan peptida.
Hal ini tidak terlepas dari peran bakteri asam laktat yang memecah protein menjadi
senyawa lebih sederhana. Sayangnya dalam penelitian ini derajat hidrolisis tidak
diukur. Menurut Khairi et al. (2014) derajat hidrolisis pada produk rusip berkisar
antara 37.40% - 47.64% bb. Proses hidrolisis protein ikan lebih lambat karena
penurunan enzim aktivitas selama periode penyimpanan. Gildberg (2001)
menyatakan bahwa aktivitas enzim endogen pada awal fermentasi berperan penting
terhadap derajat hidrolisis. Semakin rendah nilai derajat hidrolisis pada Rusip
mungkin karena belum tuntas proses fermentasinya, maka semakin rendah proses
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fermentasi terjadi. Hal ini ditandai dengan kondisi ikan yang masih utuh atau tidak
hancur sempurna. Tingkat hidrolisis yang lebih tinggi dapat meningkatkan nilai
komposisi asam amino bebas rusip. Akan tetapi dalam penelitian ini komposisi
asam amino bebas tidak diukur. Menurut Nurhayati et al. (2014) selama proses
fermentasi, mikroba jumlahnya akan meningkat sehingga hidrolisis protein menjadi
asam amino bebas meningkat. Hasil analisis total asam amino mengungkapkan
bahwa asam amino yang keberadaannya dominan pada rusip adalah asam amino
glutamat. Hal ini berbanding lurus dengan analisis asam glutamat bebas. Dengan
demikian komposisi asam amino total dapat berhubungan dengan konsentrasi asam
amino bebasnya. Asam glutamat bebas pada rusip TBG keberadaannya paling
tinggi diantara produk rusip lain. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi
keberadaan asam glutamat bebas maka kandungan asam amino glutamat total juga
tinggi. Kandungan asam glutamat bebas ini telah direview oleh Sarower et al.
(2012) yang menyatakan bahwa asam glutamat bebas adalah asam amino tertinggi
yang terdapat pada produk perikanan terfermentasi dan menjadi senyawa aktif
pembentuk rasa yang paling penting dalam makanan tersebut.
Biplot PCA kandungan asam amino rusip disajikan pada Gambar 4.
Pemetaan ini dapat digambarkan oleh 95% keragaman data, sehingga mewakili
sebagian besar data yang ada. Dari hasil pemetaan PCA, karakteristik asam amino
rusip dapat memetakan produk rusip menjadi tiga kelompok. Rusip TBG dipetakan
terpisah dari rusip lainnya baik menurut komponen F1 (83%) maupun komponen
F2 (12%). Sampel yang berdekatan memiliki deskripsi yang sama, sedangkan
sampel yang berada pada lokasi yang berlawanan mempunyai deskripsi yang
berbeda (Setyaningsih et al. 2010). Rusip TBG diketahui memiliki jumlah bakteri
asam laktat tertinggi, sehingga dapat memiliki komposisi asam amino total yang
berbeda dari sampel lainnya, hal ini dibuktikan dari hasil penelitian ini bahwa
dengan analisis PCA menunjukkan bahwa rusip TBG dipetakan terpisah dari 5
sampel lainnya. Karakteristik asam amino yang berasa umami yaitu asam glutamat
dan aspartat, serta asam amino yang berasa manis seperti serin dan threonin berada
pada kuadran atau sisi yang sama dengan sampel rusip TBG.
Produk rusip TBG ini digambarkan memiliki ciri dominan dengan sebagian
besar asam amino total yang diukur, baik asam amino yang berasa manis seperti
serin, glisin dan threonin maupun asam amino yang berasa umami asam glutamat
dan asam aspartat dan yang berasa pahit fenilalanin, metionin, leusin dan arginin.
Hal ini dapat terjadi karena kandungan protein produk rusip TBG lebih tinggi
dibandingkan produk rusip lain.
Produk rusip SBI dan BML juga memiliki ciri dominan dengan asam
glutamat dan asam aspartat yang berasa umami dan asam amino tirosin dan histidin
yang berasa pahit, tetapi korelasinya lebih lemah daripada rusip TBG. Produk rusip
OTK, RZY, dan LCK posisinya saling berdekatan dan berada pada arah yang
berlawanan dengan asam amino yang mempunyai rasa umami dan manis, sehingga
ketiga produk rusip tersebut memiliki potensi rasa umami yang lebih rendah.
Menariknya, asam amino alanin berada pada posisi paling jauh dari sampel rusip
apapun. Hal ini menunjukkan kandungan asam amino alanin di semua produk rusip
adalah yang terendah daripada asam amino lain.
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Gambar 4. Biplot PCA kandungan asam amino rusip dari berbagai produsen
4.4

Intensitas Rasa Umami Rusip
Komponen senyawa rasa merupakan komponen yang larut air, untuk
mendapatkan komponen larut air maka pembuatan ekstrak larut air rusip dilakukan
dengan metode ekstraksi yaitu dengan cara perebusan. Beberapa penelitian
melaporkan bahwa ekstrak larut air mengandung komponen senyawa aktif rasa
yang memiliki peranan penting dalam menentukan rasa produk seperti dalam kecap
(Lioe et al. 2004; 2006; 2007), dan keju (Andersen et al. 2010). Ekstraksi larut air
(WSE) rusip diperoleh dengan cara ekstraksi menggunakan air bebas ion (1:10; b/v)
sehingga diharapkan pelarut tidak mempengaruhi rasa sampel. Bahan pangan yang
telah melalui proses pengolahan yang menyebabkan proteinnya terhidrolisis
menjadi peptida-peptida kecil, misalnya proses fermentasi, ekstraksi cukup dengan
menggunakan air dingin seperti pada keju.
Karakteristik sensori dari produk rusip dapat dilihat pada Tabel 17.
Berdasarkan hasil analisis Two Way ANOVA pada Lampiran 7, nilai intensitas rasa
umami dan asin dari produk memiliki perbedaan yang nyata (p < 0.05). Analisis
sensori mengungkapkan bahwa rusip merek TBG memiliki nilai intensitas umami
paling kuat (72.47) dan merek BML memiliki rasa asin paling kuat dengan skor
55.00. Rusip merek TBG memiliki skor umami tertinggi karena memiliki
kandungan asam glutamat bebas dan nukleotida lebih tinggi. Hartley et al. (2019)
mengungkapkan bahwa keberadaan senyawa L-glutamat dan nukleotida (IMP dan
AMP) dapat berkontribusi terhadap rasa umami pada produk berbahan baku
perikanan. Keberadaan asam amino berasa pahit juga dapat menekan rasa umami
pada produk rusip, sehingga intensitas rasa umami masing-masing sampel berbeda
satu dengan yang lain. Fakta ini juga terdapat pada hasil penelitian lain. Asam
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amino metionin dan isoleusin juga berperan terhadap rasa pahit pada produk ham
(Sforza et al 2006). Menurut Kiw et al (2008) keberadaan Gly, Ala, Val, Leu, Tyr,
dan Phe dapat memberikan rasa pahit pada makanan serta dapat mereduksi rasa
umami pada konsentrasi tertentu. Analisis sensori disajikan dalam Tabel 17.
Tabel 17 Karakteristik sensori rusip
Nama sampel*
Skor Umami
Skor Asin
BML
65.40±0.23b
55.00±2.23a
f
OTK
51.09±0.45
39.96±0.26d
SBI
53.46±0.72e
39.49±0.11d
a
TBG
72.47±1.23
52.25±0.35b
LCK
63.09±0.83c
50.04±0.43b
d
RZY
57.56±0.62
42.65±1.07c
*Hasil ditunjukkan dengan rata-rata ± standar eror dari WSE sampel yang telah
diencerkan 8 kali dengan air dan larutan WSE setiap sampel dibuat dari rusip
dengan kadar padatan yang sama yaitu 33.27 g dalam 1000 mL air. Perbedaan
huruf pada kolom yang sama mengindikasikan perbedaan signifikan pada p<0.05.
Senyawa umami dapat berinteraksi dengan senyawa rasa lain yang bersifat
sinergis atau bersifat supresif. Menurut Wang et al. (2020), campuran L-glutamat
dengan 5-ribonukleotida dapat memberikan efek sinergis yang paling menonjol
terhadap rasa umami. Dimana campuran glutamat dan IMP (1: 1) menghasilkan
intensitas umami 7 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan intensitas glutamat
saja. Selain itu, Na+ dan Cl- juga dilaporkan dapat meningkatkan intensitas rasa
umami secara signifikan pada jamur morel dan bonito kering (Manabe et al. 2008).
Disisi lain, rasa umami dapat memodulasi rasa manis, atau meningkatkan rasa asin
sehingga dapat berperan pada upaya reduksi garam (Shim et al. 2015). Atau
sebaliknya, sebagaimana disampaikan Kani et al. (2008) yang menyatakan bahwa
pada cumi-cumi spesies Todarodes pacificus, memiliki intensitas rasa umami lebih
kuat, sementara intensitas rasa manis, asam, dan rasa asin lebih lemah daripada S.
lessoniana.
4.5

Pemetaan Karakteristik Mikrobiologi, Kimia, dan Intensitas Rasa
Umami Rusip
Tabel 18 menunjukkan korelasi antar parameter kimia, mikrobiologi, dan
sensori pada rusip. Korelasi lebih dari 0.8 atau kurang dari -0.8 disebut korelasi
kuat. Tanda negatif menunjukkan adanya korelasi negatif dari setiap atribut.
Contohnya pada parameter Kadar protein memiliki korelasi negatif yang sangat
kuat terhadap kadar abu, nilai korelasi antar dua parameter adalah -0.998 artinya
semakin tinggi kadar protein maka kadar abu semakin rendah. Rasa umami
memiliki korelasi positif yang kuat dengan asam glutamat bebas sebesar 0.883,
artinya semakin banyak kandungan asam glutamat maka intensitas rasa umami
semakin tinggi. Keberadaan senyawa nukleotida dan asam glutamat telah diketahui
dapat berkontribusi terhadap rasa umami diantara senyawa yang lain. Chiou et al.
(2002). Hal tersebut terjadi karena adanya efek sinergis antara nukleotida dengan
asam glutamat (Hartley et al 2019).

Tabel 18. Matriks korelasi Pearson dari hasil analisis PCA karakteristik kimia, mikrobiologi dan sensori produk rusip dari 6 produsen
Kadar
K.
K.
Karbo
Variables
air
Lemak Protein K. Abu Hidrat Garam TAT
pH
Gula Umami
Asin
TPC
BAL
Kadar air

1

-0.236

0.802

K. Lemak

-0.236

1

-0.376

K. Protein

0.802

-0.376

1

-0.821

0.414

-0.998

Karbohidrat

0.765

-0.749

0.874

-0.899

K. Garam

0.339

0.265

0.143

-0.131 -0.021

1

-0.195

0.472

-0.632

0.630 -0.614

0.626

pH

0.442

-0.197

0.670

-0.665

0.544

-0.354 -0.780

1

0.282

0.404

0.282 -0.788

Gula

0.618

-0.316

0.832

-0.831

0.730

0.083 -0.542

0.282

1

0.712

Umami

0.930

-0.108

0.869

-0.869

0.701

0.530 -0.183

0.404

0.712

Asin

0.803

0.322

0.580

-0.571

0.308

0.665

0.282

TPC

-0.716

0.148

-0.651

0.656 -0.560

-0.175

BAL
Asam
Glutamat

0.672

-0.397

0.747

-0.765

0.769

-0.317 -0.678

0.492

0.835

0.571

0.263 -0.279

0.697

0.182

0.805

-0.779

0.454

0.513 -0.244

0.525

0.590

0.883

Nukleotida

0.371

0.146

0.632

-0.612

0.350

-0.370 -0.752

0.798

0.535

0.408

K. Abu

TAT

-0.821

0.765

0.414 -0.750
-0.998

0.874

1 -0.899
1

0.340 -0.196
0.265

0.619

0.931

0.472 -0.197 -0.317

-0.108

0.144 -0.633
-0.131

0.442

0.833

0.869

0.630 -0.665 -0.831

-0.869

-0.021 -0.614

0.671

0.803 -0.717
0.322

0.673

0.697

0.371

0.148 -0.398

0.182

0.146

0.747

0.805

0.633

0.656 -0.765

-0.779

-0.612

0.581 -0.651
-0.571

Asam
Glutamat Nukleotida

0.544

0.730

0.701

0.308 -0.560

0.769

0.454

0.350

0.626 -0.354

0.083

0.530

0.665 -0.175 -0.317

0.513

-0.370

1 -0.780 -0.542

-0.183

-0.244

-0.752

0.492

0.525

0.798

0.377 -0.145

0.835

0.590

0.535

1

0.878 -0.664

0.571

0.883

0.408

0.377

0.878

1 -0.655

0.263

0.860

0.329

0.305 -0.788 -0.145

-0.664

1 -0.279

-0.662

-0.432

1

0.365

0.661

0.860 -0.662

0.365

1

0.582

0.329 -0.432

0.661

0.582

1

0.153

0.153

-0.655

0.305 -0.678
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Gambar 5 Hasil PCA score plot (A), hasil loading plot (B) karakterisasi
mikrobiologi, kimia dan intensitas rasa umami produk rusip
Hasil score plot pada Gambar 5A menunjukkan bahwa karakteristik
gabungan mikrobiologi, kimia dan sensori produk rusip dapat memetakan sampel
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rusip menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 terdiri atas sampel BML dan LCK, pada
kelompok 2 terdiri atas sampel TBG, kelompok 3 terdiri dari sampel RZY, OTK,
dan Sampel SBI.
Hasil loading plot hubungan karakteristik mikrobiologi, kimia, dan sensori
terhadap enam sampel rusip, dengan komponen utama 1 (F1) dan komponen utama
2 (F2) dapat dilihat pada Gambar 5B. Beberapa variabel yang dapat dijelaskan oleh
komponen utama 1 adalah parameter rasa asin, rasa umami, asam glutamat bebas,
kadar air, kadar protein, nukleotida, pH, bakteri asam laktat, total plate count, dan
kadar abu, sedangkan komponen utama 2 menjelaskan parameter total asam
tertitrasi. Hasil loading plot menunjukkan kadar protein berkorelasi positif dengan
kadar air, karbohidrat, kadar garam, pH, gula, rasa umami, rasa asin, bakteri asam
laktat, asam glutamat bebas, dan nukleotida. Kemudian rasa umami juga memiliki
korelasi positif kuat dengan asam glutamat bebas karena berada pada satu kuadran
dan nilai korelasinya di atas 0,8 (Tabel 18). pH dan total asam yang menunjukkan
tingkat keasaman, memiliki korelasi negatif karena besar sudut antara keduanya
melebihi 90ᵒ (Sartono 2003). Jumlah ion H+ yang dihitung oleh pH meter akan
sebanding dengan tingkat keasaman, sehingga produk dengan pH rendah (asam)
akan memiliki total asam yang tinggi. Dari Gambar 5B, diketahui sampel TBG
memiliki ciri dominan dengan bakteri asam laktat (BAL), nukleotida, pH dan asam
glutamat yang lebih kuat dibandingkan sampel rusip lainnya, sehingga rusip merek
TBG merupakan produk yang terbaik untuk dipilih pada penelitian lebih lanjut
untuk isolasi dan identifikasi senyawa umami yang disarankan dari penelitian ini
Dari gambar 5B loading plot dapat diketahui bahwa total bakteri asam laktat
berhubungan dengan intensitas rasa umami, asam glutamat bebas, serta kadar
nukleotida. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik mikrobiologi menentukan
karakteristik kimia yang berhubungan dengan intensitas rasa umami. Dalam
gambar 5B juga terlihat rasa umami berhubungan dengan kadar asam glutamat,
sedangkan rasa asin berhubungan dengan kadar NaCl. Dengan demikian rasa
umami sampel sangat ditentukan oleh kadar asam glutamat dibandingkan dengan
kadar nukleotida dan kadar protein
Berdasarkan (Gambar 5B) keberadaan sampel LCK dan BML memiliki
karakteristik spesifik terhadap total asam tertitrasi dan kadar lemak. Kandungan
total asam pada rusip dipengaruhi oleh bakteri asam laktat yang menyebabkan pH
produk menurun, sehingga menyebabkan nilai total asam menjadi tinggi. Nilai total
asam berkorelasi negatif dengan pH rusip, hal ini terjadi karena semakin rendah
nilai pH maka akan semakin banyak buffer NaOH yang dibutuhkan untuk titrasi.
Hasil akhir nilai total asam didapatkan berdasarkan banyaknya jumlah buffer yang
digunakan untuk titrasi.
Sampel TBG memiliki ciri dominan dengan rasa asin, rasa umami, kadar
garam, asam glutamat, kadar air, kadar protein, karbohidrat, pH, Gula, nukleotida
(AMP) dan bakteri asam laktat. Tingginya karbohidrat dimanfaatkan oleh bakteri
asam laktat untuk memecah protein menjadi lebih sederhana, salah satunya
menghasilkan nukleotida dan menyebabkan kondisi produk menjadi asam atau pH
rendah. Menurut Klinic et al (2006) karbohidrat dimanfaatkan oleh bakteri halofilik
sebagai sumber glukosa untuk hidup.
Sampel RZY, SBI dan OTK memiliki ciri dominan dengan kadar abu dan
total plate count. Tingginya jumlah mikroba dapat dipengaruhi oleh adanya
cemaran pada proses pengolahan maupun keberadaan mikroba yang terdapat pada
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bahan baku yang digunakan dan substrat sebagai nutrisi bagi mikroba untuk hidup.
Menurut Sukmawati (2018) cemaran mikrobiologis pada makanan dapat berasal
dari bahan mentah, peralatan dan sumber air.
Keberadaan bakteri asam laktat pada produk rusip berperan penting saat
proses fermentasi. Produk rusip TBG mengandung jumlah bakteri asam laktat
tertinggi diantara sampel lain. Bakteri asam laktat berperan penting terhadap
pembentukan senyawa asam glutamat bebas dan nukleotida yang berkontribusi
menciptakan rasa umami pada rusip, serta menjadikan sampel rusip memiliki pH
asam. Bakteri ini memanfaatkan gula sebagai sumber karbohidrat untuk
pertumbuhannya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keberadaan bakteri asam
laktat dalam jumlah tinggi dapat berperan sebagai pembentuk senyawa yang
berperan terhadap rasa umami rusip. Ricci et al (2010) menyatakan aktivitas
proteolitik dari bakteri asam laktat dapat memecah protein menjadi peptide dan
asam amino. Aktivitas proteolotik meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah
sel.
4.6

Profil HPLC Rusip
Analisis profil HPLC rusip diukur pada panjang gelombang UV 214 nm dan
280 nm ditampilkan pada Gambar 6 dan Gambar 7. Analisis profil HPLC pada
enam sampel cenderung memiliki karakteristik peak yang sama pada deteksi 214
nm dan 280 nm, dimana komponen mulai terdeteksi pada menit ke 1.3 hingga menit
ke 3.4. Peak yang terdeteksi melalui instrumen HPLC-MWD pada panjang
gelombang UV 214 nm ini menunjukkan adanya komponen asam amino dan
peptida, sedangkan pada panjang gelombang 280 nm adalah asam amino dan
peptida yang mempunyai gugus aromatik (cincin benzena) yang dapat bersifat
hidrofobik. Peak yang muncul lebih awal sebelum menit ke-2 adalah peak dari
komponen yang lebih hidrofilik, sedangkan peak yang muncul setelah itu adalah
peak dari komponen yang lebih hidrofobik. Luas peak-peak ini mencakup lebih dari
90% dari total peak yang muncul pada kromatogram. Luas setiap peak berbeda satu
sama lain yang mana menunjukkan perbedaan komponen yang terkandung dalam
sampel. Kromatogram tersebut dapat menggambarkan kandungan senyawa rasa
pada rusip. Dimulai dari kiri, dengan asam amino bersifat hidrofilik hingga paling
kanan yang bersifat hidrofobik. Persentasi area relatif disajikan pada Tabel 19 dan
20.
Secara umum profil HPLC menunjukkan komposisi komponen yang
terkandung dalam fraksi-fraksi tersebut. Pada setiap profil HPLC yang diperoleh,
peak yang muncul di awal merupakan komponen yang bersifat hidrofilik atau polar,
begitu juga sebaliknya peak yang muncul belakangan lebih bersifat hidrofobik atau
non polar. Hal ini disebabkan karena kolom RP-C18 merupakan kolom yang
bersifat non polar sehingga komponen yang bersifat non polar atau hidrofobik akan
tertahan lebih lama dalam kolom HPLC tersebut.
Berdasarkan Gambar 6 dan 7, peak kromatogram pada semua produk rusip
mengandung komponen hidrofilik, hidrofilik aromatik, hidrofobik non aromatik
dan hidrofobik aromatik, namun lebih didominasi oleh komponen hidrofilik pada
waktu retensi 1.3 – 1.8 menit. Jika melihat intensitas umami pada Tabel 16 dan
karakteristik persen luas area pada Tabel 19 dan Tabel 20, serta profil HPLC pada
Gambar 6 dan 7, komponen hidrofilik adalah komponen utama dari produk rusip.
Menariknya, sampel TBG yang mengandung komponen hidrofilik, hidrofobik
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aromatik dan nonaromatik dinilai memiliki intensitas rasa umami tertinggi. Fakta
ini menegaskan bahwa, selain komponen hidrofilik, komponen hidrofobik dapat
juga berkontribusi pada intensitas umami yang tinggi produk rusip. Lioe et al.
(2019) menyatakan bahwa senyawa hidrofilik, hidrofobik aromatik dan non
aromatik berkontribusi terhadap produk kecap kedelai komersil.
Tabel 19 Persentasi area relatif (%) dari peak yang terdeteksi RP-HPLC (214 nm)
Waktu
Retensi
BML OTK SBI
TBG LCK RZY Prediksi Komponen
(menit)
1.3 – 1.6
22
14
14
19
15
16 Hidrofilik
1.8
20
14
21
19
13
13 Hidrofilik aromatik
2.2
14
12
17
23
16
18 Hidrofobik non
aromatic
3.4
16
14
2
34
20
15 Hidrofobik aromatik
Tabel 20 Persentasi area relatif (%) dari peak yang terdeteksi RP-HPLC (280 nm)
Waktu
Retensi BML OTK SBI TBG LCK RZY Prediksi Komponen
(menit)
1.3 – 1.6
13
14
17
17
18
21
Hidrofilik
1.8
17
13
15
23
15
16
Hidrofilik aromatik
Hidrofobik non
2.2
32
2
6
11
12
37
aromatic
3.4
17
3
2
39
22
17
Hidrofobik aromatik
Sebagian besar (90%) luas area relatif semua sampel rusip berada pada
waktu retensi 1.3 hingga 3.5 menit, dimana puncak yang paling besar luas areanya
berada pada waktu retensi 1.3-1.6 menit pada kromatogram masing-masing sampel.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas senyawa hidrofilik dan hanya sedikit
senyawa hidrofobik yang berperan terhadap intensitas rasa umami pada produk
rusip. Utami et al. (2016) menyatakan, komponen hidrofilik menyebabkan
intensitas rasa umami yang tinggi pada tempe semangit. Meski keberadaannya
sangat sedikit pada rusip, komponen senyawa hidrofobik aromatik dan non
aromatik hidrofobik dapat memberikan kontribusi dalam memberi rasa umami pada
kecap asin (Lioe et al. 2019). Tetapi disisi lain, asam amino hidrofobik seperti
phenilalanin dan leusin juga dapat memberikan rasa pahit yang kuat, sehingga akan
menekan rasa umami (Kong et al. 2018).
Asam amino hidrofilik seperti asam amino pemberi rasa umami (Asam Laspartat dan asam L-glutamat) merupakan asam amino utama dalam kecap udang
yang berkontribusi terhadap intensitas rasa umami (Hajeb dan Jinap 2012), asam
amino pembentuk rasa manis (L-treonin dan L-serin) adalah asam amino utama
yang berkontribusi pada rasa umami kecap Jepang dan Indonesia (Lioe et al. 2004;
Lioe et al. 2007). Kandungan asam amino glutamat merupakan senyawa yang
berperan penting terhadap intensitas rasa umami produk rusip. Rasa pahit ini dapat
menurunkan intensitas rasa umami, yang menyebabkan skor rasa umami rusip
rendah. Keberadaan komponen hidrofobik dalam produk rusip merupakan
konsekuensi dari hasil proses fermentasi. Pemecahan protein pada proses
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fermentasi menyebabkan terbentuknya senyawa hidrofilik dan hidrofobik yang
berperan terhadap rasa umami (Kim et al. 2017).
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Gambar 6. Profil HPLC hasil WSE rusip, menggunakan kolom C18 (15 cm
× 4.6 mm, 5 µm) menggunakan asetonitril 10% to 30% selama 15 menit
sebagai fase gerak. Deteksi UV pada 214 nm.
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Gambar 7. Profil HPLC hasil WSE rusip, menggunakan kolom C18 (15 cm
× 4.6 mm, 5 µm) menggunakan asetonitril 10% to 30% selama 15 menit
sebagai fase gerak. Deteksi UV pada 280 nm.

V SIMPULAN DAN SARAN
5.1

Simpulan
Rusip memiliki jumlah total mikrobiologi (TPC) yang berbeda, dimana
produk rusip RZY memiliki jumlah total mikroba sebanyak 4.87 log CFU/g,
sedangkan rusip LCK memiliki total mikroba terendah yaitu 2.77 log CFU/g.
Keberadaan total bakteri asam laktat tertinggi pada rusip TBG sebanyak 6.77 log
CFU/g, sedangkan rusip LCK memiliki jumal total bakteri asam laktat terendah.
Kandungan senyawa asam glutamat bebas (8.99% bk) dan nukleotida (2.55% bk)
tertinggi berada pada rusip TBG. Hal ini didukung dengan tingginya jumlah kadar
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protein dan asam amino total pada rusip TBG dibandingkan rusip lain. Senyawa
tersebut berperan terhadap intensitas rasa umami rusip TBG. Komposisi asam
amino produk rusip menunjukkan bahwa asam amino glutamat merupakan asam
amino yang dominan pada produk rusip. Sampel TBG memiliki konsentrasi asam
glutamat total tertinggi (basis kering) dibandingkan sampel rusip lainnya. Hasil
analisis sensori menunjukan rusip TBG memiliki skor rasa umami tertinggi yaitu
72.47, sedangkan intensitas rasa asin tertinggi dimiliki oleh rusip BML. Kandungan
asam glutamat mempengaruhi intensitas rasa umami rusip. Rasa asin dipengaruhi
oleh kandungan garam yang tinggi pada rusip BML yaitu 55.73% bk. Enam produk
rusip yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bangka-Belitung
dapat dipetakan menjadi tiga kelompok. Rusip TBG memiliki ciri dominan dengan
atribut pH, nukleotida (AMP), bakteri asam laktat, karbohidrat, kadar gula, kadar
air, rasa asin, rasa umami, asam glutamat, kadar garam, dan kadar protein. Rusip
OTK, SBI dan RZY memiliki ciri dominan dengan kadar abu dan total plate count.
Rusip LCK dan BML memiliki ciri dominan dengan total asam dan kadar lemak.
Produk yang mengandung bakteri asam laktat dalam jumlah tinggi berkaitan
dengan kandungan total asam amino yang tinggi dan rasa umami yang intens, serta
tingginya komponen pembentuk senyawa umami seperti asam glutamat bebas dan
nukleotida.
5.2

Saran
Nukleotida IMP dan GMP perlu dianalisis untuk mengetahui kontribusinya
terhadap rasa umami rusip. Analisis lebih lanjut mengenai peptida yang berasa
umami, untuk mengetahui berat molekul senyawa berasa umami pada produk rusip.
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