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FEBY CAHYA. 0911013053. PENGARUH POHON PASCA SADAP DAN 
KEMATANGAN BUAH KELAPA TERHADAP SIFAT FISIK, KIMIA DAN 
ORGANOLEPTIK PASTA SANTAN. SKRIPSI. 
Pembimbing: Ir. Wahono Hadi Susanto, MS. 
  

 RINGKASAN 

 Santan merupakan salah satu bahan masakan yang banyak dipakai di 
Indonesia, rasa dan aromanya yang khas belum dapat digantikan oleh bahan 
makanan lain. Kualitas santan yang baik salah satunya ditentukan oleh 
kandungan nutrisi yang ada pada buah kelapa.  Di pasaran, sangat melimpah 
sekali kelapa yang dijual tetapi masyarakat tidak mengetahui apakah kelapa 
tersebut merupakan kelapa pasca sadap dan seringkali masyarakat belum 
mengetahui bagaimana cara memilih kelapa dari segi kematangan buah tua agar 
menghasilkan santan dengan kualitas yang baik. Kelapa pasca sadap 
merupakan buah kelapa dari  pohon yang telah disadap niranya dan diduga 
kandungan nutrisinya berbeda dengan buah kelapa dari pohon yang tidak pernah 
disadap. Produk santan akhir-akhir ini banyak beredar di pasaran dalam bentuk 
santan pekat yang dikalengkan dengan kadar air rendah. Santan merupakan 
bahan makanan yang cepat rusak dan berbau tengik dalam beberapa jam, 
kerusakan tersebut dapat diatasi dengan melakukan pengawetan santan dalam 
bentuk pasta dan dikemas dalam kaleng atau botol. Pasta santan adalah hasil 
olahan kelapa yang berupa santan yang telah dikentalkan dengan melalui proses 
penguapan (evaporasi). Penganekaragaman pengolahan santan menjadi pasta 
santan dapat meningkatkan nilai tambah dari buah kelapa. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyadapan kelapa 
dan tingkat kematangan buah tua terhadap sifat fisik kimia dan organoleptik 
pasta santan. 
 
 Metode penelitian yang dilakukan adalah Rancangan Tersarang (Nested 
Design) dengan dua faktor. Faktor I perlakuan kelapa terdiri dari 2 level (kelapa 
tanpa sadap dan kelapa pasca sadap) dan faktor II tingkat kematangan buah 
terdiri dari 3 level (tua segar, tua sedang dan tua kering). Data hasil pengamatan 
dianalisa dengan ANOVA dilanjutkan dengan uji lanjut BNT (Beda Nyata 
Terkecil). 
 
 Perlakuan kelapa berpengaruh sangat nyata terhadap kadar air, kadar 
lemak, viskositas dan rendemen pasta santan. Perbedaan tingkat kematangan 
buah tua berpengaruh sangat nyata terhadap kadar air, kadar protein, viskositas, 
dan rendemen pasta santan. Perlakuan terbaik pasta santan  menurut parameter 
fisik dan kimia yaitu kadar air (52,68%), kadar lemak (36,12%), kadar protein 
(4,47%), kadar asam lemak bebas (0,04%), bilangan peroksida (1,11 meq/100 g) 
dan viskositas (8879,67 cP). Sedangkan perlakuan terbaik menurut parameter 
organoleptik yaitu aroma 5,65 (suka), warna 5,15 ( agak suka) dan kekentalan 
4,80 (agak suka). 
 
Kata kunci : santan, pasta santan, penyadapan kelapa, tingkat kematangan 
buah. 
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FEBY CAHYA. 0911013053. THE INFLUENCE OF TREE TAPPING AND 
COCONUT FRUIT MATURITY TOWARD PHYSICAL, CHEMICAL AND 
ORGANOLEPTIC CHARACTERISTIC OF COCONUT MILK PASTA. UNDER 
GRADUATE THESIS. 
Supervisor: Ir. Wahono Hadi Susanto, MS. 
  

 SUMMARY 

 Coconut milk is one of the commonly used ingredients for cooking in 
Indonesia, it has special taste and aroma that can’t be substituted with another 
ingredients. One of the quality indicator of coconut milk is the nutrition in coconut 
fruit. As there are a lot of coconut stocks on the market, the consumer can not 
distinguish the best coconut for coconut milk production. Since they don’t know 
whether the coconut was tapped or not and the maturity level for getting the best 
coconut milk. The tapped coconut is a coconut fruit which the neera is tapped 
and estimated the nutrition is different from untapped coconut. Nowadays, 
coconut milk product are sold in form of thick and can. Coconut milk pasta is 
coconut fruit which processed into thick form and evaporated. Various coconut 
milk processing into coconut milk pasta can increase the value of coconut fruit. 
 
    The aim of this research is to discover the effect of coconut tree tapping 

and coconut fruit maturity toward physical, chemical and organoleptic 

characteristic coconut milk pasta. 

Nested design with two factors was used as the experimental design. First 

factor is of coconut fruit treatment (without tapping and after tapping) and the 

second factor is 3 levels of coconut fruit maturity (fresh ripe, medium ripe and dry 

ripe). The data were analyzed using ANOVA and tuckey test. 

The result showed that, coconut fruit treatment significantly affect of 

physical and chemical characteristics of coconut milk pasta, it’s water content, fat 

content, viscosity and randement. Coconut fruit maturity levels also gave a 

significant affect to water content, protein content, viscosity and randement of 

coconut milk pasta. The best treatment according to the physical and chemical of 

coconut milk pasta was water content (52,68%), fat content (36,12%), protein 

content (4,47%), free fatty acid content (0,04%), peroxide number (1,11 

meq/100g) and viscosity (8879,67 cP). And the best treatment according 

organoleptic characteristic of coconut milk pasta was aroma 5,65 (like), colour 

5,15 (rather to like) and viscosity 4,80 (rather to like). 

  
keywords : coconut milk, coconut milk pasta, coconut tapping, coconut fruit 
maturity levels. 
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I PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kelapa (Cocos nucifera) merupakan tanaman tropis yang banyak tumbuh 

di Indonesia. Produksi kelapa di Indonesia pada tahun 2011 mencapai 3,1 juta 

ton (Dirjen Perkebunan, 2012). Penggunaan kelapa di Indonesia untuk keperluan 

bahan pangan antara lain dikenal dalam bentuk kelapa segar, minyak kelapa, 

kelapa parut dan santan. Secara luas santan dimanfaatkan masyarakat untuk 

menambah sifat organoleptik dan sensoris makanan dan minuman, baik skala 

industri maupun rumah tangga. Penggunaan kelapa untuk pembuatan santan di 

Indonesia diperkirakan mencapai 600 juta butir per tahun (Palungkun,  2005). 

Banyaknya tanaman kelapa yang ada di Indonesia menjadikan tanaman 

kelapa sebagai sumber penghasilan masyarakat. Salah satu pemanfaatannya 

dengan menyadap nira kelapa untuk dijadikan bahan baku gula kelapa. 

Penyadapan nira dari pohon kelapa menyebabkan pohon tidak dapat 

menghasilkan buah, buah dapat dihasilkan lagi jika penyadapan dihentikan. 

Pohon kelapa pasca sadap secara kenampakan terlihat layu, akan tetapi pohon 

tersebut tetap dapat menghasilkan buah. Buah kelapa inilah buah kelapa pasca 

sadap, buah kelapa pasca sadap diduga kualitas dan kuantitas santannya 

berbeda jika dibandingkan buah kelapa tanpa sadap. Buah kelapa sebagai 

bahan baku santan harus memiliki kandungan nutrisi yang baik. Menurut 

Palungkun (1999) dalam Harsono (2005) kualitas kandungan nutrisi dalam buah 

kelapa salah satunya dipengaruhi oleh tingkat kematangan buah, semakin baik 

kandungan nutrisi dalam buah maka kualitas santan yang dihasilkan akan 

semakin baik. 

Santan kelapa adalah cairan putih yang dihasilkan dari daging kelapa yang 

diparut dan kemudian diperas setelah ditambahkan air. Santan kelapa 

mempunyai kadar air 86,41%, kadar lemak 10,22%, kadar protein 1,96% dan 

kadar karbohidrat 1,08% yang dikategorikan sebagai emulsi minyak dalam air 

(Djatmiko, 1983). Lemak pada santan kelapa merupakan lemak dengan 

kelompok asam lemak jenuh rantai medium (medium chain saturated fatty acids), 

yaitu asam laurat (C12:0) yang merupakan asam lemak utama dalam lemak 

kelapa serta asam kaprat (C10:0), asam lemak lain dalam lemak kelapa 

(Raghavendra dan Raghavarao, 2010). Menurut Palungkun (2005), santan 
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merupakan bahan makanan yang cepat rusak dan berbau tengik dalam 

beberapa jam. Kerusakan tersebut dapat diatasi dengan melakukan pengawetan 

santan dalam bentuk pasta dan dikemas dalam kaleng atau botol. Pasta santan 

adalah hasil olahan kelapa yang berupa santan yang telah dikentalkan dengan 

melalui proses penguapan (evaporasi). Penganekaragaman pengolahan santan 

menjadi pasta santan dapat meningkatkan nilai tambah dari buah kelapa 

(Somaatmadjaja, 1984). 

Kelapa pasca sadap merupakan buah kelapa yang dihasilkan dari pohon 

kelapa pasca penyadapan nira. Berdasarkan kenampakan fisik, pohon kelapa 

tersebut terlihat layu dan diduga hal tersebut mempengaruhi kualitas buah kelapa 

yang dihasilkan. Selanjutnya selain adanya buah kelapa tanpa sadap dan pasca 

sadap, hal lain yang mempengaruhi kualitas santan adalah kematangan buah 

kelapa. Buah kelapa dengan tingkat kematangan paling tua merupakan buah 

yang paling baik untuk dijadikan santan (Woodroof, 1975), dan menurut 

Nainggolan dan Sitinjak (1977) buah kelapa tua berumur 11-13 bulan, akan tetapi 

belum diketahui apakah tingkat kematangan tua segar (11 bulan), tua sedang (12 

bulan) atau tua kering (13 bulan) yang paling baik untuk bahan baku santan. Ciri-

ciri fisik buah kelapa tua antara lain warna cangkang, kekerasan tekstur 

cangkang dan kandungan air kelapa pada buah. Semakin tua buah kelapa warna 

cangkang semakin hitam, cangkang semakin keras dan kandungan air kelapa 

semakin sedikit sehingga berat kelapa semakin ringan. Selanjutnya semakin 

segar kelapa tua, dapat dikenali dengan ciri-ciri warna cangkang semakin coklat, 

cangkang semakin lunak dan kandungan air kelapa semakin banyak namun jika 

buah kelapa digojog sudah berbunyi.  

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana cara menghasilkan pasta 

santan dengan rendemen tinggi serta kualitas yang baik. Salah satu caranya 

yaitu dengan pemilihan bahan baku. Pemilihan bahan baku yang tepat akan 

menghasilkan santan dengan rendemen yang tinggi dan kualitas nutrisinya 

semakin meningkat. Kualitas santan yang baik akan menghasilkan pasta santan 

yang baik pula. 

Oleh sebab itu, diperlukan penelitian terhadap bahan baku yaitu buah 

kelapa agar dihasilkan pasta santan yang berkualitas baik, yaitu buah kelapa 

pasca sadap dan tingkat kematangan buah kelapa tua (tua kering, tua sedang, 

tua segar). 
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1.2 Perumusan Masalah 

1. Belum diketahui pengaruh penyadapan pohon kelapa terhadap kualitas pasta 

santan secara fisik, kimia dan organoleptik. 

2. Belum diketahui tingkat kematangan buah kelapa (tua kering, tua sedang  dan 

tua segar) untuk menghasilkan pasta santan yang baik secara fisik, kimia dan 

organoleptik.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh penyadapan pohon kelapa terhadap kualitas pasta 

santan secara fisik, kimia dan organoleptik  

2. Mengetahui pengaruh tingkat kematangan buah kelapa (tua kering, tua 

sedang dan tua segar) terhadap pasta santan yang baik secara fisik, kimia 

dan organoleptik.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

tentang pengaruh penyadapan pohon kelapa apakah dapat menghasilkan pasta 

santan yang baik berdasarkan sifat fisik, kimia dan organoleptik serta 

memberikan informasi tentang pemilihan buah kelapa yang paling baik 

berdasarkan tingkat kematangan (tua kering, tua sedang dan tua segar) untuk 

pembuatan pasta santan berdasarkan sifat fisik, kimia dan organoleptik. 

 

1.5 Hipotesa Penelitian 

Hipotesis dari penelitian ini diduga tingkat kematangan buah dan 

penyadapan pohon kelapa mempengaruhi zat yang terkandung pada buah 

kelapa sebagai bahan baku pasta santan. 

 

 

 

 

 

 

 



  

4 
 

II TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Buah Kelapa 

2.1.1 Buah Kelapa Tanpa Sadap 

Buah kelapa tanpa sadap adalah buah dari pohon kelapa yang tidak 

pernah disadap niranya. Karakteristik buah kelapa tanpa sadap sama seperti 

buah kelapa pada umumnya yaitu berbentuk bulat memanjang atau berbentuk 

bulat tergantung varietas, dengan ukuran kurang lebih sebesar kepala manusia. 

Menurut Makfoeld (1982) dalam Yusra (1998), bagian-bagian buah kelapa  terdiri 

dari epicarp (bagian kulit luar), mesocarp (bagian berserabut dan terdiri dari 

jaringan sel serat yang keras, antara sel-sel terdapat jaringan yang lunak/sabut), 

endocarp (lapisan keras dan banyak mengandung silika/tempurung), endosperm 

(daging buah yang berwarna putih, lunak dan dapat dimakan), air kelapa dan 

lembaga. Persentase berat dari sabut (epicarp dan mesocarp) sebesar 35%, 

tempurung (endocarp) 12%, daging buah (endosperm) 18% dan air kelapa 25%. 

Karekteristik bagian-bagian buah kelapa menurut Palungkun (2005), adalah 

sebagai berikut : 

a. Kulit Luar (Epicarp) 

Bagian buah kelapa yang paling luar ini berwarna hijau, kuning atau jingga. 

Permukaannya licin dan keras, tebalnya sekitar 0,14 mm. 

b. Sabut (Mesocarp) 

Sekitar 35% dari total berat buah kelapa merupakan berat sabut kelapa. bagian 

yang berserabut ini merupakan kulit dari buah kelapa dan dapat dijadikan 

sebagai bahan baku aneka industri, seperti karpet, sikat, keset, bahan pengisi jok 

mobil, tali dan lain-lain. 

c. Tempurung (Endocarp) 

Tempurung terletak di bagian dalam kelapa setelah sabut. Pada bagian pangkal 

tempurung terdapat 3 buah lubang tumbuh (ovule) yang menunjukkan bahwa 

bakal buah asalnya berongga 3 dan yang tumbuh biasanya hanya 1 buah. 

Tempurung merupakan lapisan keras dengan ketebalan 3 – 5 mm. Sifat 

kerasnya disebabkan oleh banyaknya kandungan silikat (SiO2) di tempurung 

tersebut. Dari berat total buah kelapa, 15 – 19% merupakan berat tempurungnya. 

Selain itu, tempurung juga banyak mengandung lignin. Sedang kandungan 

methoxyl dalam tempurung hampir sama dengan yang terdapat dalam kayu. 
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Namun, jumlah kandungan unsur-unsur tersebut itu bervariasi tergantung 

lingkungan tumbuhnya. 

d. Kulit daging buah (Testa) 

Kulit daging buah akan terlihat setelah tempurung dikupas. Kulit berwarna coklat 

membungkus seluruh daging buah kelapa. Kulit tipis ini biasanya dibuang ketika 

daging buah akan diolah. 

e. Daging Buah (Endosperm) 

Daging buah adalah jaringan yang berasal dari inti lembaga yang dibuahi sel 

kelamin jantan dan membelah diri. Daging buah kelapa berwarna putih, lunak, 

dan tebalnya 8 – 10 mm.   

f. Air Kelapa 

Buah kelapa yang terlalu muda belum memiliki daging buah, dan hanya terdapat 

air kelapa yang disebut degan. Air kelapa muda ini rasanya manis, mengandung 

mineral 4%, gula 2%, abu dan air. Semakin tua buah, rasa air kelapa semakin 

kurang manis. Air kelapa dari buah tua hanya mengandung beberapa vitamin 

dalam jumlah kecil. Kandungan vitamin C – nya hanya 0,7 – 3,7 mg/100 mg air 

buah, asam nikotinat 0,64 g/ml, asam panthoneat 0,52 g/ml, biotin 0,02 g/ml, 

riboflavin 0,01 g/ml dan asam folat hanya 0,003 g/ml.   

g. Lembaga  

Lembaga buah akan tumbuh menjadi bakal tanaman setelah buah tua. Selain 

lembaga juga tumbuh alat pengisap makanan yang disebut kentos. Kentos 

berfungsi sebagai penghubung antara cadangan makanan dengan bakal 

tanaman. Kentos akan membesar seiring dengan pertumbuhan lembaga. 

Sedang daging buahnya akan semakin lunak, berair dan akhirnya habis terserap 

oleh kentos. Proses penyusutan daging buah ini terjadi secara bersamaan 

dengan tumbuhnya tunas dan daun. 

Buah kelapa adalah bagian dari tanaman kelapa yang paling bernilai 

ekonomi. Bagian-bagian buah kelapa disamping daging buah seperti sabut, 

tempurung dan air kelapa dapat dipergunakan sebagai bahan baku produk 

pangan ataupun nonpangan. Sabut atau mesocarp mengandung serat-serat 

halus yang dapat digunakan sebagai bahan pembuat tali, karung, pulp, karpet, 

sikat, keset, isolator panas dan suara, filter, bahan pengisi jok kursi/mobil dan 

papan hardboard. Satu butir buah kelapa menghasilkan 0,4 kg sabut yang 

mengandung 30% serat. Tempurung kelapa atau endocarp yang dulu hanya 

digunakan sebagai bahan bakar, sekarang sudah merupakan bahan baku 
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industri, antara lain digunakan sebagai wadah minuman, bahan baku kerajinan 

dan arang aktif (Mahmud, 2005). Air buah kelapa adalah cairan yang 

mengandung kalori, protein dan mineral serta zat sitokinin yang memiliki khasiat 

penetral racun dan memberikan efek penyegar (Suhardiman,1990). Air kelapa 

dapat dimanfaatkan untuk pembuatan minuman ringan, jelly, ragi, alkohol, nata 

de coco, dextran, anggur, cuka, ethyl acetat (Mahmud, 2005). 

Salah satu bagian buah kelapa yang mempunyai banyak manfaat adalah 

daging buah (Palungkun, 2005). Daging buah kelapa dapat dipergunakan untuk 

membuat aneka bahan makanan Daging buah kelapa merupakan sumber 

minyak (lemak) dan protein yang penting, dapat diolah menjadi kopra, minyak 

dan santan. Selain itu, daging buah kelapa juga merupakan sumber protein yang 

mudah dicerna. Lemak dan protein tersebut berada dalam satu jaringan pada sel 

endosperm buah kelapa. Daging buah kelapa dapat diolah menjadi santan (juice 

extract) dengan air atau tanpa penambahan air. Adapun komposisi dari santan 

adalah 66% air, 28% minyak dan 6% kandungan non minyak (Suhardiyono, 

1988). Bagian-bagian buah kelapa dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini: 

Keterangan gambar : 

a. Kulit luar (epicarp) 

b. Kulit tengah (mesocarp) 

c. Kulit dalam (endocarp) 

d. Testa 

e. Daging buah (endosperm) 

f. Air kelapa 

g. Lembaga  

 

 

Gambar 2.1 Komposisi Buah Kelapa (Suhardiman, 1990) 

2.1.2 Buah Kelapa Pasca Sadap 

Pohon kelapa dapat dimanfaatkan untuk dijadikan produk pangan yang 

mempunyai nilai ekonomi tinggi, yaitu gula kelapa. Gula kelapa dihasilkan dari 

nira kelapa dengan jalan disadap. Menurut Issosetiyo (2001), nira kelapa 

merupakan cairan bening yang terdapat di dalam mayang atau manggar kelapa 

yang masih tertutup. Mayang atau manggar adalah bunga kelapa yang dijumpai 

pada pohon yang telah berumur 4 – 5 tahun. Pada gambar 2.2 dapat dilihat 

mayang pohon kelapa yang telah membuka. 
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                Gambar 2.2 Mayang Kelapa (Karim, 2009)  

 

Penyadapan kelapa pada prinsipnya adalah pemotongan tandan bunga 

yang belum mekar dengan menggunakan cara-cara tertentu sehingga akan 

menghasilkan nira sebagai bahan baku pembuatan gula kelapa (Dinas 

Perkebunan Daerah, 1993). 

Penyadapan kelapa menurut Dinas Perkebunan Daerah (1993), perlu 

memperhatikan faktor-faktor berikut karena akan berpengaruh terhadap produksi 

dan mutu nira serta berpengaruh terhadap gula yang dihasilkan. 

1. Iklim 

Penyadapan yang dilakukan pada musim penghujan akan mendapatkan nira 

lebih banyak daripada musim kemarau. Hasil penyadapan dua buah mayang 

pada musim penghujan sama dengan tiga buah mayang pada musim kemarau. 

2. Pemilihan Pohon 

Pohon yang dipilih untuk disadap berumur tidak terlalu tua atau terlalu muda, 

sehat dan tidak terserang hama dan penyakit, serta menghasilkan banyak buah 

kelapa. Umur penyadapan pada kelapa dalam minimum 8 tahun, sedangkan 

untuk kelapa hibrida minimum 4 tahun atau apabila pada pohon tersebut sudah 

memiliki 3 buah tandan bunga yang belum mekar. 

3. Keterampilan Penyadap 

Sekilas proses penyadapan merupakan hal yang mudah, akan tetapi 

pelaksanaannya tidaklah mudah seperti yang dibayangkan. Keterampilan dari 

penyadap sangatlah penting, karena memanjat pohon kelapa disertai melakukan 
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pemotongan mayang dan memasukkannya ke dalam tempat penampung nira 

memerlukan keahlian khusus.  

4. Pembersihan Pohon 

Pembersihan pohon bertujuan agar tercipta kondisi pohon yang bersih dan sehat 

serta mempermudah pelaksanaan penyadapan. Pohon yang bersih yaitu yang 

telah dibersihkan seludang, pelepah, tapas yang kering, mayang yang mekar 

serta kotoran-kotoran lainnya.  

5. Pemilihan Mayang 

Mayang yang siap sadap yaitu mayang yang belum terbuka atau mayang ketiga 

dihitung dari mayang yang baru terbuka. Panjang mayang berkisar 70– 80 cm 

dengan diameter 8–10 cm. Jika telah terjadi pembesaran mayang pada bagian 

bawah sampai bagian tengah berati mayang tersebut tidak dapat lagi disadap 

karena mulai terbentuk buah. Mayang yang dipilih selanjutnya dibersihkan dari 

ijuk agar mudah dibengkokkan. 

6. Teknik Penyadapan 

Setelah memilih pohon yang siap sadap, selanjutnya adalah penyadapan nira. 

Penyadapan dilakukan dengan menggunakan cara sebagai berikut  

a. Seludang yang masih membungkus tandan bunga dibuka memakai pisau 

sadap, yaitu dengan membuat irisan melintang dan membujur hingga 

seludang mudah dilepas. 

b. Tandan bunga diikat dengan daun kelapa atau tali rafia sebatas 15 cm 

dari ujung dan pangkal tandan. Hal ini dimaksudkan agar tandan bunga 

tidak mekar. Selanjutnya tandan dipotong 5 cm dari balutan. 

c.  Untuk merangsang keluarnya nira, setiap pagi dan sore tandan dipotong 

atau diiris sedikit demi sedikit. Tandan ditarik kebawah dan diikat pada 

pelepah kelapa yang ada dibawahnya, hal ini untuk mempermudah nira 

yang keluar dari tandan ke tempat penampung nira. 

d. Setelah 3 – 5 hari nira mulai keluar, sehingga mulai saat itu tempat 

penampung nira dipasang.  

e. Tempat penampung nira dibersihkan terlebih dahulu dengan air yang 

dicampur dengan clorin 100 ppm. Selanjutnya dikeringkan dan ketika 

akan digunakan untuk menampung nira diolesi alkohol. Pembersihan 

dengan clorin dan alkohol dilakukan untuk menghilangkan mikroba yang 

ada di tempat penampung nira. Kebersihan tempat penampung nira 
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sangat penting karena jumlah mikroba mempengaruhi mutu gula yang 

dihasilkan. 

f. Penyadapan dilakukan pada pagi dan sore disertai dengan melakukan 

pengambilan tempat penampung nira yang telah terisi penuh, kemudian 

menggantinya dengan tempat penampung nira yang masih kosong. 

g. Satu tandan dapat disadap selama sekitar 30–40 hari. 

Berikut ini adalah gambar penyadapan mayang pohon kelapa : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 2.3 Penyadapan Nira Kelapa (Anonimous, 2013) 

Nira dihasilkan oleh tumbuhan yang berhijau daun dan digunakan dalam 

metabolisme dari tanaman.  Beberapa jenis tanaman nira disimpan dalam akar, 

batang, bunga dan buah dalam bentuk sukrosa, glukosa atau fruktosa. 

Tumbuhan mempunyai mekanisme untuk berkembang biak, yakni dengan 

berbunga, berbuah dan berbiji. Mayang atau bunga kelapa yang masih kuncup 

adalah cikal bakal buah kelapa (Issoesetiyo, 2001).  

Nira sebenarnya adalah nutrisi yang dihasilkan oleh kelapa yang nantinya 

akan dikirim ke bunga untuk dipersiapkan pada saat pembuahan dan akhirnya 

menjadi buah. Menurut Jumin (1989) proses pengangkutan air dan unsur hara 

dalam tanah oleh tanaman adalah sebagai berikut; air dihisap oleh tanaman 

melalui bulu-bulu akar sedangkan unsur hara masuk ke dalam akar tanaman dari 

larutan dalam bentuk ion kemudian air dan unsur hara tersebut diangkut oleh 

saluran penghubung dari akar tanaman yang disebut vascular system. Kemudian 

air dan unsur hara dialirkan ke seluruh tubuh tanaman melalui protoplast dan 

dinding sel lalu diteruskan ke dalam jaringan xylem hingga sampai ke daun. 
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Sesampainya di daun, sebagian digunakan untuk mensintesa senyawa-senyawa 

organik seperti karbohidrat, lemak, protein dan bahan organik lainnya dan 

sebagian lainnya meninggalkan daun dan kembali ke batang melalui floem. 

Menurut Loveless (1983), jika fase reproduksi telah dicapai, maka hampir seluruh 

aliran unsur hara dan air tersebut akan mengarah ke bunga. Konsekuensi dari 

penyadapan nira adalah kegagalan dari pembentukan bunga dan buah, sehingga 

kelapa tidak akan menghasilkan buah.Buah akan kembali dihasilkan jika proses 

penyadapan nira dihentikan, buah kelapa inilah buah kelapa pasca sadap. 

Karakteristik buah kelapa pasca sadap secara fisik sulit dibedakan dengan buah 

kelapa tanpa sadap.  

 

2.2 Tingkat Kematangan Buah 

Menurut Suhardiman (1990), bunga betina yang telah dibuahi mulai tumbuh 

menjadi buah kira-kira 3 – 4 minggu setelah manggar terbuka. Tidak semua buah 

yang terbentuk akan menjadi buah yang bisa dipetik, tetapi diperkirakan ½ - 2/3 

buah muda berguguran, karena pohon tidak sanggup membesarkannya. Buah 

yang masih kecil dan muda sering disebut bluluk. 

Setelah dua bulan, buah yang rontok sudah mulai berkurang dan  selanjutnya 

perkembangan buah melalui 3 tingkat yaitu : 

a. Tingkat 1 

Bagian buah yang mulai membesar adalah sabut, tempurung dan lubang embrio. 

Ruangan dalam buah belum terdapat daging buah dan masih dipenuhi air dan 

tempurung masih lunak. Tingkat ini berlangsung selama 4 bulan. 

b. Tingkat 2 

Pada tahap ini terjadi penebalan tempurung, tetapi belum mengeras. 

Berlangsung selama 2 bulan. 

c. Tingkat 3 

Penebalan dan pengerasan tempurung, warna menjadi coklat atau kehitaman. 

Endosperm atau putih lembaga mulai terbentuk. Perubahan warna, pembentukan 

dan penyusunan dimulai dari pangkal buah ke ujung buah. 

Pemanenan buah kelapa dilakukan pada dua tahap perkembangan buah yang 

berbeda, tergantung kebutuhan. Buah kelapa yang masih muda biasanya 

dikonsumsi karena air kelapa dan tekstur daging buah yang kenyal. Sedangkan 

buah yang dipanen untuk diolah menjadi minyak dan santan harus dipanen pada 

saat buah berumur tua, ketika daging buah mengeras. Menurut National 
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Agricultural Research Institute (2004), beberapa indikator dapat digunakan untuk 

menentukan kematangan kelapa antara lain waktu dari berbunga, ukuran buah, 

penampilan eksternal dan tekstur daging buah. 

Menurut Consignado et al (1976) dalam Srivichai (1997) kelapa muda 

harus segera dipanen setelah buah telah mencapai ukuran penuh, berbentuk 

bulat lonjong. Buah kelapa muda bagian kulit disekitar pucuk atas buah berwarna 

kuning keputihan. Kelapa yang digunakan untuk bahan baku kopra dan dijadikan 

santan harus dipanen dalam keadaan matang. Pada tahap ini buah kelapa 

memiliki kandungan minyak yang tinggi.  Berdasarkan waktu dari berbunga, buah 

kelapa dapat ditentukan tingkat kematangannya, yaitu kelapa muda berumur 6-8 

bulan, kelapa setengah tua berumur 10-11 bulan, dan kelapa tua berumur 11-13 

bulan (Nainggolan dan Sitinjak 1977).  

Kenampakan luar yang dapat digunakan sebagai indikator kematangan 

buah yaitu warna kulit buah. Pada saat buah belum matang, warna kulit luarnya 

yaitu hijau, kuning atau emas. Warna buah akan menjadi kecoklatan ketika 

matang. Ukuran buah juga menjadi salah satu tolok ukur kematangan, buah 

sudah harus terbentuk sempurna sebelum dipanen (National Agricultural 

Research Institute, 2004). Berikut adalah gambar kelapa muda, setengah tua dan 

tua : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Kelapa Muda (Anonimous, 2004) 

 

 

 

 

 

 

                            Gambar 2.5 Kelapa Setengah Tua (Anonimous, 2004)       

 

 



  

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Kelapa Tua (Anonimous, 2004) 

 

Tekstur daging buah adalah salah satu indikasi kematangan buah. 

Daging kelapa muda mempunyai tekstur yang tipis, lembut dan kenyal. 

Selanjutnya air kelapa pada kelapa muda tinggi, namun dengan semakin 

bertambahnya umur buah, air tersebut akan terserap kedalam daging buah. 

Daging kelapa yang digunakan untuk bahan baku pembuatan santan harus tebal, 

keras dan mengandung sedikit air kelapa (National Agricultural Research 

Institute, 2004). Komposisi zat dan gizi kelapa pada tingkat kematangan muda, 

setengah tua dan tua dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut : 

 
 
Tabel 2.1 Komposisi Zat dan Gizi Daging Buah Kelapa pada Berbagai Tingkat 
Umur 

 
Zat/Gizi 

Dalam Setiap 100 g Daging Buah Kelapa 

Buah Muda Buah Setengah Tua Buah Tua 

Kalori (kal) 68 180 359 
Protein (g) 1 4 3,4 
Lemak (g) 0,9 13,0 34,7 
Karbohidrat (g) 14 10 14 
Kalsium (mg) 17 8 21 
Fosfor (mg) 30 35 21 
Besi (mg) 1 1,3 2 
Aktivitas vit. A (IU) 0,0 10,0 0,0 
Thiamin (mg) 0,0 0,5 0,1 
Asam askorbat (mg) 4,0 4,0 2,0 
Air (g) 83,3 70 46,9 
Bagian yang dapat 
dimakan (g) 

53,0 53,0 53,0 

Sumber: Palungkun (1999)  & Ketaren (1986) dalam Harsono (2005) 

Menurut Woodroof (1975), ekstraksi kelapa untuk pembuatan santan 

seharusnya dilakukan pada buah kelapa yang tua. Buah kelapa  yang telah tua 

sendiri secara fisik dapat dikelompokkan lagi yaitu tua segar, tua sedang dan tua 

kering. Pengelompokan tingkat kematangan ini dapat dikenali dari ciri-ciri fisik 
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buah kelapa, antara lain warna cangkang, kekerasan tekstur cangkang dan 

kandungan air kelapa pada buah. Semakin tua buah kelapa warna cangkang 

semakin hitam, cangkang semakin keras dan kandungan air kelapa semakin 

sedikit sehingga berat kelapa semakin ringan. Selanjutnya semakin segar kelapa 

tua, dapat dikenali dengan ciri-ciri warna cangkang semakin coklat, cangkang 

semakin lunak dan kandungan air kelapa semakin banyak namun jika buah 

kelapa digojog sudah berbunyi. Pada tabel 2.2 berikut diketahui perkembangan 

bagian-bagian buah kelapa umur 1 sampai 15 bulan : 

 

Tabel 2.2 Perkembangan  Bagian-Bagian Buah Kelapa 
Umur 
kelapa 
(bulan) 

Berat sabut 
kelapa (g) 

Berat 
cangkang 
kelapa (g) 

Berat daging 
buah (g) 

Volume air 
kelapa (ml) 

1 10,2 - - - 
2 26,3 - - - 
3 161 3,9 - 2 
4 324,5 13,7 - 35 
5 611,1 33,9 - 85 
6 1147,7 108 - 325 
7 1190 140,6 20,3 425 
8 1174,2 159,3 165,2 270 
9 740,4 189,1 180,5 255 
10 659,9 144,7 184,8 220 
11 569,2 153,2 220,8 195 
12 518,5 156,6 244,5 165 
13 377,4 159,5 232,3 160 
14 301,8 142,7 197,1 80 
15 269,0 134,3 160,4 35 

Sumber: Velasco (1982) 

 

2.2.1 Mekanisme Metabolisme Lemak Tanaman Kelapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7  Pembentukan Lemak pada Tanaman Kelapa (Syafiuddin et al., 

2012)   
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Bahan baku lemak yang dihasilkan oleh tanaman kelapa berasal dari 

fruktosa adifosfat yang secara enzimatis dihidrolisa oleh enzim aldose menjadi 

dihidroksiaseton fosfat. Selanjutnya dengan adanya DPNH2 menjadi alfa 

glikofosfat dan melepaskan DPN, kemudian dilakukan fosforilasi dengan air 

menjadi gliserol murni. Adanya penambahan asam lemak bebas mengakibatkan 

gliserol menjadi trigliserida. Asam lemak bebas berasal dari etanol dan asam 

asetat yang ada dalam tubuh tanaman hasil metabolisme kemudian dibantu oleh 

Clostridium Klyuveri, sedangkan unsur hara untuk pembentukan lemak yaitu 

nitrogen dan fosfat (Syafiuddin et al., 2012).   

 

2.3 Santan  

Santan kelapa adalah cairan putih yang dihasilkan dari daging kelapa yang 

diparut dan kemudian diperas setelah ditambahkan air. Santan distabilisasi 

secara alamiah oleh protein (globulin dan albumin) dan fosfolipida 

(Tangsuphoom dan Coupland 2009). Dalam industri makanan, peran santan 

sangat penting baik sebagai sumber gizi, penambahan aroma, cita rasa, flavour 

dan perbaikan tekstur bahan pangan hasil olahan. Komposisi kimia santan dapat 

dilihat pada tabel 2.3 berikut : 

 

Tabel 2.3 Komposisi Santan Murni Tanpa Penambahan Air dan Santan dengan 
Penambahan Air, Untuk Setiap 100 g Daging Buah 

 
Komposisi 

 

Satuan Santan murni Santan dengan 
penambahan air (1:1) 

Protein G 4,2 2 
Lemak G 34,3 10 

Karbohidrat G 5,6 7,6 
Kalsium Mg 14 25 
Fosfor Mg 1,9 0,1 

Vitamin A IU 0 0 
Thiamin Mg 0 0 

Air G 54,9 80 
Bagian yang dapat 

dimakan (g) 
G 100 100 

Sumber: Cheosakul (1976) dalam Prihatini (2008) 
 

Santan memiliki potensi untuk menggantikan susu sapi. Santan tidak 

mengandung laktosa seperti pada susu sapi sehingga santan dapat dikonsumsi 

oleh para penderita lactose intolerant. Protein pada susu sapi mempunyai 

potensi menyebabkan alergi lebih tinggi dibandingkan protein pada santan 

sehingga anak-anak yang mempunyai alergi minum susu dapat 
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menggantikannya dengan minum santan kelapa. Komposisi lemak, karbohidrat, 

putih telur dan mineral antara santan dengan susu sapi diketahui mempunyai 

nilai yang hampir sama. Selain itu, kandungan lemak pada santan adalah lemak 

nabati yang tidak mengandung kolesterol seperti yang ditemukan pada lemak 

hewani dalam susu sapi (Ketaren, 2008). 

 

2.3.1 Karakteristik Santan 

 Daging buah kelapa menurut Suhardiyono (1991), memiliki struktur  yang 

panjang, dipenuhi oleh cairan dan globula-globula minyak di dalam cairan. 

Globula-globula minyak dan cairan tersebut terekstrak sebagai santan. Menurut  

Rosario dan Punzalan (1977), santan merupakan emulsi lemak dalam air dengan 

ukuran partikel rata-rata sebesar 0,001 mm, sedangkan menurut Hagenmaier 

(1980), diameter globula lemak santan berukuran antara 0,01 - 0,02 mm dan 

berwarna putih susu. Seperti halnya dengan semua makroemulsi, emulsi santan 

relatif tidak stabil karena ukuran partikelnya relatif besar (lebih dari 1 mikron). 

Santan yang didiamkan beberapa saat (5-10 jam) akan memisah menjadi dua 

fase, yaitu fase kaya air (skim) pada bagian bawah dan fase kaya minyak (krim) 

pada bagian atas (Soekopitojo, 2010). Hasil penelitian Monera dan Rosario 

(1982), menunjukkan bahwa stabilitas emulsi santan juga bergantung pada suhu, 

menggumpal pada suhu 80,6 ºC dan terkoagulasi sempurna pada suhu di atas 

85 ºC. 

2.3.2 Nilai Gizi Santan 

Santan kelapa mempunyai kadar air 86,41%, kadar lemak 10,22%, kadar 

protein 1,96% dan kadar karbohidrat 1,08% yang dikategorikan sebagai emulsi 

minyak dalam air (Djatmiko, 1983). Selain itu, santan juga mengandung sejumlah 

vitamin (vitamin C, B-6, thiamin, niasin, folat) dan sejumlah mineral (kalsium, 

seng, magnesium, besi, fosfor). Komposisi ini sangat bervariasi tergantung sifat 

alami bahan baku (buah kelapa), metode ekstraksi serta jumlah air yang 

ditambahkan (Soekopitojo, 2010).  

Ditinjau dari segi gizi dan kesehatan, kelapa dikenal sebagai sumber 

komponen fungsional yang penting secara fisiologis dalam diet manusia. 

Komponen fungsional tersebut ditemukan dalam lemak dari kelapa utuh, kelapa 

kering maupun dalam minyak yang diekstraksi dari kelapa (termasuk santan). 

Komponen fungsional tersebut adalah kelompok asam lemak jenuh rantai 

medium (medium chain saturated fatty acids), yaitu asam laurat (C12:0) yang 
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merupakan asam lemak utama dalam lemak kelapa serta asam kaprat (C10:0), 

asam lemak lain dalam lemak kelapa (Raghavendra dan Raghavarao, 2010). 

Asam laurat merupakan asam lemak berantai sedang (medium chain fatty 

acid) yang ditemukan secara alami dalam Air Susu Ibu (ASI). Asam laurat dalam 

tubuh akan diubah menjadi monolaurin. Monolaurin mempunyai beberapa 

manfaat antara lain sebagai antivirus, antibakteri dan antiprotozoa. Monolaurin 

juga diketahui dapat menghancurkan virus penyebab penyakit HIV, herpes dan 

influenza (Suyitno, 2004). 

 

2.4 Sistem Emulsi 

Emulsi adalah suatu dispersi atau suspensi suatu cairan dalam cairan yang 

lain, dimana molekul-molekul kedua cairan tersebut tidak saling terbaur tetapi 

saling antagonistik (Winarno, 1992). Fase yang terdispersi disebut fase 

diskontinyu atau globula-globula sedangkan cairan pendispersi yang mengelilingi 

globula-globula disebut fase kontinyu atau fase eksternal (Tranggono, dkk., 

1989). 

Industri pangan mengenal dua macam emulsi yaitu minyak dalam air (M/A) 

dan emulsi air dalam minyak (A/M). Emulsi (M/A) terbentuk bila minyak 

merupakan fase yang terdispersi dan air menjadi fase pendispersi, sedangkan 

emulsi (A/M) adalah sebaliknya. Santan adalah contoh emulsi minyak dalam air 

sedangkan margarin merupakan contoh emulsi air dalam minyak (Ranken and 

Kill, 1993). Faktor yang berpengaruh terhadap kedua tipe tersebut adalah tipe 

emulsifier yang digunakan, proporsi kedua fase dan pembuatan emulsi (Brennan, 

1976). 

Santan memiliki sistem emulsi minyak dalam air yang distabilkan oleh 

protein yang terabsorbsi pada lapisan antara minyak dan air. Protein bersama 

lemak membentuk senyawa lipoprotein yang menjadi lapisan pelindung pada 

butiran-butiran emulsi sehingga butiran-butiran emulsi tidak saling bercampur 

dan dapat terdispersi dengan baik. Lapisan pelindung dari lipoprotein akan 

menyebabkan emulsi minyak dalam air menjadi stabil (Chen and Dickinson, 

1998). Sedangkan menurut Djatmiko (1980) protein pada santan juga berfungsi 

sebagai pengemulsi alamiah pada santan, tetapi protein yang dikandung oleh 

santan amat sedikit jika dibandingkan minyak yang harus ditutupinya, oleh 

karena itu sistem emulsi santan sulit menjadi stabil. kekurangan protein santan 

dapat ditambahkan bahan lain sehingga emulsi lebih stabil. 
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Sifat-sifat fisik utama dari sistem emulsi meliputi ukuran partikel dan 

distribusi ukuran partikel, konsentrasi, sifat optik, viskositas, konstanta dielektrik, 

konduktivitas elektrik dan elektroforesis, ketidakstabilan emulsi secara fisik 

disebabkan oleh flokulasi, koalensi dan pembentukan krim. Pada flokulasi, 

partikel-partikel fase terdispersi tergabung dalam satu kumpulan tanpa terjadinya 

kerusakan dinding atau lapisan diantara partikel, koalensi terjadi kerusakan 

dinding dan akan terbentuk partikel yang lebih besar. Pembentukan krim akan 

terjadi apabila densitas fase terdispersi, sehingga partikel-partikel fase terdispersi 

akan berkumpul pada bagian atas emulsi (Blanshard and Liliford, 1987). 

 

2.5 Pasta Santan 

Santan merupakan salah satu bahan masakan yang banyak dipakai di 

Indonesia. Rasa dan aromanya yang khas belum dapat digantikan oleh bahan 

makanan lain. Menurut Palungkun (2005), santan merupakan bahan makanan 

yang cepat rusak dan berbau tengik dalam beberapa jam. Kerusakan tersebut 

dapat diatasi dengan melakukan pengawetan santan dalam bentuk pasta dan 

dikemas dalam kaleng atau botol.  

Pasta merupakan produk makanan lunak yang dibuat dengan menguapkan 

sebagian air bahan atau penghalusan (Webstar, 1963). Penguapan santan 

kelapa ditujukan untuk mengurangi fase pendispersi, meningkat fase terdispersi. 

Emulsi yang lebih kental lebih stabil daripada yang encer. Kekentalan emulsi 

atau viskositas tidak hanya diakibatkan oleh rasio zat terdispersi dengan fase 

pendispersi, tetapi sifat alami dan kondisi zat pengemulsi juga mempengaruhi 

(Lowe, 1954). Menurut Hennock (1984), peningkatan fase terdispersi dalam 

emulsi minyak dalam air akan mencegah pembentukan krim. Penguapan akan 

meningkatkan viskositas dikarenakan kadar lemak dan bahan padat bukan lemak 

akan meningkat. Pada penelitian santan berbumbu oleh Yusra (1998) tidak 

adanya proses pemisahan krim santan dengan air, menyebabkan viskositas 

santan lebih tinggi dibandingkan pasta santan. Selanjutnya juga berpengaruh 

pada kadar protein dan lemak, dimana kadar protein dan lemak santan lebih 

rendah dibandingkan pasta santan. 

Perbandingan komposisi kimia santan dan pasta santan dapat dilihat pada Tabel 

2.4 berikut: 
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Tabel 2.4 Perbandingan Komposisi Santan dan Pasta Santan 

 

Komposisi Pasta Santan (%) Santan (%) 

Protein 0,9 0,7 

Lemak 35 17 

Air 50 70 

Karbohidrat 3,8 10 

Sumber: Suhardiyono (1988) dalam Harsono (2005) 
 

Standar mutu yang biasa digunakan sebagain acuan untuk produk santan 

adalah SNI 1-3816-1995 dan CODEX-STAN 2003. Menurut SNI (1995), santan 

didefinisikan sebagai produk cair yang diperoleh dengan mengepres daging 

kelapa dengan atau tanpa penambahan makanan yang diizinkan. Standar baku 

kualitas santan menurut SNI  1-3816-1995 adalah sebagai berikut :  

Tabel 2.5 Standar Baku Kualitas Santan Menurut SNI 1-3816-1995 
Parameter Satuan Persyaratan 

Rasa - Normal 
Bau - Normal 
Warna - Normal 
Air %b/b Maks 50 
Protein %b/b Min 30 
Lemak Mg/kg 12,71 

Sumber: SNI 1-3816-1995 

 

Standar baku kualitas pasta santan menurut CODEX STAN 240-2003  santan 

dan pasta santan kemasan adalah sebagai berikut :  

Tabel 2.6 Standar Baku Kualitas Santan dan Pasta Santan Menurut CODEX 
STAN 240-2003  

Produk 
 

Total Padatan 
(%) 

Padatan Bukan 
Lemak (%) 

Lemak 
(%) 

Kadar Air 
(%) 

Min – Maks Min Min Maks 

 Santan 12,7 – 25,3 1,6 10 87,3 
Pasta Santan 25,4 – 37,3 5,4 20 74,6 

Sumber: Codex Alimentarius (2003) 

 

Selain kriteria diatas, santan dan pasta santan harus memiliki karakteristik rasa, 

bau dan warna normal (Codex Alimentarius, 2003) 
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2.6 Pembuatan Pasta Santan 

1. Pemilihan Buah Kelapa 

Tingkat kematangan buah kelapa menurut Hagenmaier (1980) merupakan 

titik kritis yang penting untuk diperhatikan dan sangat menentukan tingkat 

keberhasilan ekstraksi. Kelapa yang terlalu muda jika diproses, maka akan 

menghasilkan santan yang bermutu rendah. Ada beberapa parameter untuk 

menentukan tingkat kematangan buah kelapa, yaitu air buah kelapa, warna 

cangkang dan tingkat kekerasan tekstur cangkang. Bila air kelapa dapat digojog, 

maka hal tersebut menunjukkan buah kelapa telah matang. Sedangkan untuk 

warna dan tekstur cangkang, jika masih muda berwarna kuning kecoklatan dan 

agak lembek, semakin matang berwana coklat kehitaman dan bertekstur keras. 

Buah kelapa matang merupakan buah yang dipilih untuk digunakan sebagai 

bahan baku santan. 

2. Pemisahan Sabut 

 Sabut kelapa merupakan bahan berserat dengan ketebalan sekitar 5 cm 

dan merupakan bagian terluar dari buah kelapa. Setiap buah kelapa dapat 

diperoleh rata-rata 0,4 kg sabut dan mengandung 30% serat (Suhardiyono, 

1991). 

 Pada umumnya pemisahan sabut dilakukan secara manual dengan 

menggunakan pisau atau logam berujung runcing. Buah kelapa yang telah 

dibersihkan sabutnya hanya dapat disimpan dalam beberapa hari. 

3. Pemisahan Tempurung 

Tempurung kelapa terdapat di bagian dalam sabut dan memiliki ketebalan 

antara 3 – 5 mm. Tempurung memiliki berat antara 15% - 19% dari berat kelapa. 

Pada umumnya secara tradidional di Indonesia pemisahan tempurung dilakukan 

dengan menggunakan parang atau arit (Suhardiyono, 1991). Pemisahan 

tempurung juga dilakukan secara manual dengan menggunakan alat seperti 

pisau yang tebal dan kuat (Hagenmaier, 1980). 

4. Pemisahan Testa 

Pemisahan testa dilakukan dengan menggunakan paring, yaitu pisau yang 

dapat diatur lekukan mata pisaunya sesuai dengan bentuk dan permukaan 

daging kelapa (Hagenmaier, 1980). Pada umumnya di Indonesia, pemisahan 

testa dilakukan dengan pisau kecil dan tipis bermata tajam (Suhardiyono, 1991) 
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5. Pencucian 

Buah kelapa yang telah dipisahkan dari testanya, selanjutnya dilakukan 

pencucian dengan air bersih biasa agar kotoran yang masih melekat pada 

permukaan buah dapat dihilangkan. Kotoran-kotoran tersebut dapat berupa 

serpihan pecahan tempurung, sabut maupun debu-debu yang melekat pada 

permukaan buah (Hagenmaier, 1980). Air yang dipergunakan untuk industri 

pengolahan pangan menurut Buckle et al (1987), minimal harus memenuhi 

standar mutu yang diperlukan untuk air minum. 

6. Pengecilan Ukuran 

Penghancuran atau pengecilan ukuran dari daging buah kelapa dilakukan 

untuk mempermudah pengambilan santan pada saat pemerasan. Secara 

tradisional, khususnya untuk keperluan rumah tangga, penghancuran dilakukan 

dengan menggunakan alat parutan yang terbuat dari kayu atau plat logam yang 

permukaannya berpaku-paku. Pengecilan ukuran daging buah kelapa untuk 

skala industri dilakukan dengan mempergunakan beberapa peralatan seperti 

wedge-dieplate mill, disc-attition mill dan hammer mill (Hagenmaier, 1980). 

7. Penambahan Air 

Penggunaan atau penambahan air menurut Hagenmaier (1980), dapat 

berfungsi untuk memudahkan ekstraksi santan. Efektifitas penambahan air 

bergantung pada suhu dan lama pencampuran. Pencampuran  air dengan suhu 

65 ºC selama 15-20 menit menurut Hagenmaier (1980) dapat meningkatkan 

rendemen santan dan berfungsi sebagai pasteurisasi. 

8. Pemerasan  

 Pemerasan dengan menggunakan tangan untuk memberikan tekanan 

pada hasil parutan dan memaksa santan keluar dari jaringan. Pemerasan 

dengan tangan dapat diekstrak santan sebanyak 52.9%, dengan waring blender 

sebanyak 61%, dengan kempa hidrolik (6000 psi) sebanyak 70.3% serta 

kombinasi ketiganya dapat diperoleh ekstrak santan sebanyak 72.5% (Dachlan, 

1984). 

9. Pemisahan Krim 

 Menurut Palungkun (2005), pemisahan krim pada santan dapat dilakukan 

dengan mesin separator atau dengan pemanasan. Penggunaan mesin separator 

dapat diterapkan jika sudah dalam skala industri, apabila dalam skala  rumah 

tangga menurut Winarti (2007) dapat dilakukan dengan cara memasukkan 

santan pada wadah plastik atau ember plastik yang transparan. Penggunaan 
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wadah yang transparan bertujuan agar bahan santan dalam wadah akan nampak 

dan mudah diamati dari luar. Dengan demikian, pemisahan santan dengan krim 

akan mudah diamati. Santan didiamkan selama 3 jam, kemudian akan memisah 

menjadi 3 lapisan yaitu lapisan atas berupa krim (kaya minyak), lapisan tengah 

berupa skim (kaya protein) dan lapisan bawah berupa endapan. Bagian yang 

digunakan sebagai pasta santan adalah lapisan krim dan skim. Krim dan skim 

dipisahkan dengan menggunakan selang plastik kecil, satu ujung selang 

diletakkan pada lapisan endapan dan ujung lain pada wadah penampung.  

10. Pemanasan Krim Santan 

 Krim santan dipanaskan untuk menguapkan air yang ikut tercampur ketika 

dilakukan pemisahan krim. Selanjutnya menurut Amin (2009), pemanasan pada 

pasta santan yang terbentuk merupakan pasteurisasi sebelum pasta santan 

dikalengkan. 

 

2.7 Penguapan 

Penguapan atau evaporasi adalah salah satu cara untuk mengeluarkan 

atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan sehingga didapatkan larutan 

zat cair yang memiliki konsentrasi pekat. Tujuan dari evaporasi adalah untuk 

memekatkan larutan yang terdiri dari zat terlarut yang tidak menguap dan pelarut 

yang menguap (Mc Cabe, 1987). 

Proses penguapan dilakukan didalam dunia industri dengan tujuan 

pengurangan volume dan berat dari cairan. Proses ini dilakukan secara luas 

pada industri pengolahan susu untuk menghasilkan konsentrat susu dan di 

dalam industri jus buah untuk memproduksi konsentrat jus buah, di dalam gel 

produksi jam, jeli dan pengawet untuk meningkatkan kandungan padatan yang 

sangat penting untuk pembuatan gel, juga industri pengkristalan gula dengan 

melalui proses pemekatan larutan gula terlebih dahulu (Toledo, 1980). 

Penguapan santan ditujukan untuk mengurangi fase pendispersi, 

meningkatkan fraksi fase terdispersi dan akan mengurangi fraksi pengental yang 

akan ditambahkan. Menurut Fennema (1996), penguapan akan meningkatkan 

viskositas dikarenakan kadar lemak dan bahan padat bukan lemak meningkat. 

Proses evaporasi merupakan proses yang melibatkan pindah panas dan pindah 

massa secara simultan. Dalam proses ini sebagian air atau solvent akan 

diuapkan sehingga akan diperoleh produk yang kental. 
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III METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan April 2013 sampai dengan 

bulan September 2013. Penelitian  dilakukan di Laboratorium Biokimia dan 

Nutrisi Hasil Pertanian, Laboratorium Pengolahan Pangan, Jurusan Teknologi 

Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang.. 

 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat Penelitian 

Pada pembuatan pasta santan, alat yang digunakan yaitu pemarut kelapa, 

panci, kain saring, pengaduk dan kompor gas. Sedangkan peralatan yang 

digunakan untuk analisa adalah neraca analitik (merk Denver M 310 USA), 

desikator, glassware, bola hisap, buret dan statif, soxhlet, thermometer, labu 

kjeldahl, distilator (K 314 Buchi), lemari asam, oven, eksikator dan viskometer 

(merk Rion VT-04). 

3.2.2 Bahan Penelitian 

Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan pasta santan kelapa 

adalah buah kelapa tua pasca sadap dan buah kelapa tua tanpa sadap dengan 

variasi kematangan buah yang berbeda (tua kering, tua sedang, tua segar), buah 

kelapa diperoleh dari Blitar dan air hangat. Sedangkan bahan untuk analisa kimia 

adalah larutan Asam Sulfat pekat (H2SO4), tablet Kjedahl, aquades, indikator PP, 

indikator metil red, larutan NaOH, alkohol, larutan jenuh KI, asam asetat, 

khloroform, larutan asam borat H3BO3, HCl 0,1 N, Natrium tiosulfat (Na2S2O3), 

larutan pati 1%, Petroleum Eter dan kertas saring yang diperoleh dari toko 

“Makmur Sejati”. 

 

3.3 Metodologi Penelitian 

Rancangan percobaan dalam penelitian ini adalah Rancangan Tersarang 

(Nested Design) dua faktor. Faktor I adalah perlakuan kelapa (A) yang terdiri dari 

2 level (kelapa tanpa sadap dan kelapa pasca sadap) dan faktor II adalah tingkat 

kematangan buah kelapa tua (B) yang terdiri dari 3 level (tua kering, tua sedang, 

tua segar), sehingga diperoleh 6 kombinasi perlakuan dengan tiga kali ulangan 

dan diperoleh 18 satuan percobaan. 
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Tabel 3.1 Formula Perlakuan Pasta Santan 

Perlakuan Kelapa (A) 
Tingkat Kematangan Kelapa (B) 

B1 B2 B3 

 
A1 

 
A1B1 

 
A1B2 A1B3 

 
A2 

 
A1B2 

 
A2B2 A2B3 

 

Faktor I : Perlakuan Kelapa 

A1 : Kelapa tanpa sadap 

A2 : Kelapa pasca sadap 

Faktor II : Tingkat Kematangan Kelapa Tua 

B1 : Matang tua kering 

B2 : Matang tua biasa 

B3 : Matang tua segar 

Dari kedua faktor tersebut diperoleh kombinasi perlakuan sebagai berikut : 

A1B1 : Kelapa tanpa sadap dan kelapa tua kering  

A1B2 : Kelapa tanpa sadap dan kelapa tua biasa 

A1B3 : Kelapa tanpa sadap dan kelapa tua segar 

A2B1 : Kelapa pasca sadap dan kelapa tua kering 

A2B2 : Kelapa pasca sadap dan kelapa tua biasa 

A2B3 : Kelapa pasca sadap dan kelapa tua segar 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan dilaksanakan pada bulan Maret 2013 di kantor 

Pusat dan Riset Biostarno, Malang. Penelitian pendahuluan bertujuan 

mengetahui cara pembuatan pasta santan berdasarkan literatur.  

3.4.2 Proses Penelitan Pasta Santan Kelapa 

1. Menyiapkan bahan baku yang akan digunakan yaitu : kelapa pasca sadap 

dan kelapa tanpa sadap dengan tingkat kematangan berbeda (tua kering, 

tua segar dan tua biasa) yang didapat dari Blitar. 

2. Dikuliti dan dikupas kulitnya hingga bersih kemudian dicuci dengan air 

mengalir 

3. Selanjutnya diparut dengan mesin pemarut 

4. Parutan daging buah kelapa ditimbang 350 gram 
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5. Ditambahkan air hangat suhu 65ºC dengan perbandingan air dan parutan 

kelapa 1 : 1 (b/b) agar diperoleh santan yang kental 

6. Santan yang dihasilkan disaring dengan kain saring sehingga diperoleh 

santan dan ampasnya dibuang 

7. Dilakukan pemisahan krim santan dengan cara diendapkan selama 1 jam 

8. Santan yang dihasilkan dianalisa awal berdasarkan sifat fisik dan kimia. Uji 

fisik meliputi uji viskositas, sedangkan uji kimia meliputi uji kadar air, uji total 

lemak, uji asam lemak bebas, uji protein dan uji bilangan peroksida   

9. Santan yang dihasilkan dipanaskan dengan suhu 70°C selama ± 30  menit 

10. Hasil pemanasan diperoleh pasta santan kelapa 

11. Pasta santan yang dihasilkan dianalisa berdasarkan sifat fisik dan kimia. Uji 

fisik meliputi uji viskositas dan penghitungan rendemen, sedangkan uji kimia 

meliputi uji kadar air, uji total lemak, uji asam lemak bebas, uji protein dan uji 

bilangan peroksida  serta uji organoleptik meliputi uji warna, aroma dan 

kekentalan 

 

3.5 Pengujian dan Analisa Data 

3.5.1 Pengujian 

Pengujian dan analisa yang dilakukan yaitu pengujian pada pasta kelapa 

masing-masing perlakuan. Pengujian pada pasta santan yaitu uji kimia, uji fisik 

dan uji organoleptik. Uji kimia meliputi uji kadar protein dengan metode Kjedahl, 

uji total lemak dengan metode Soxhlet, uji asam lemak bebas dengan metode 

titrasi dengan NaOH, uji kadar air dengan metode oven kering, dan uji peroksida 

(Sudarmadji, 1996). Uji fisika meliputi uji viskositas. Uji organoleptik meliputi uji 

aroma, uji kekentalan dan uji rasa. 

3.5.2 Analisa Data 

Data yang diperoleh dianalisa menggunakan analisis ragam dengan 

Rancangan Tersarang (Nested Design) dua faktor.  Apabila terdapat pengaruh 

nyata pada kedua perlakuan dilakukan uji lanjut BNT (Beda Nyata Terkecil) 

dengan taraf nyata 5% atau 1%. Untuk pemilihan perlakuan terbaik dilakukan 

dengan metode Indeks Efektifitas (De Garmo et.al., 1989). 
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3.6 Diagram Alir 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Gambar 3.2. Diagram alir pembuatan pasta santan 

(Modifikasi Harijono dkk, 1995)  
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1   Analisis Bahan Baku 

Analisis bahan baku bertujuan untuk mengetahui kondisi santan yang akan 

digunakan dalam pembuatan pasta santan. Santan yang digunakan dalam 

pembuatan pasta santan berasal dari buah yang mengalami perlakuan berbeda 

yaitu buah kelapa tanpa sadap dan buah kelapa pasca sadap dengan tingkat 

kematangan buah tua yang berbeda, antara lain matang tua kering, matang tua 

sedang dan matang tua segar. Analisa yang dilakukan terhadap santan yaitu 

kadar air, kadar lemak, kadar protein, kadar asam lemak bebas, analisa bilangan 

peroksida, analisa viskositas dan penghitungan rendemen. Data hasil analisis 

santan dibandingkan dengan literatur dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut : 

 

Tabel 4.1 Data Hasil Analisis Santan dibandingkan Pustaka 

 
Parameter 

 
 
Pustaka 

  

Kelapa Tanpa Sadap f) Kelapa Pasca Sadap f) 

Tingkat Kematangan 
Buah Tua 

Tingkat Kematangan Buah 
Tua 

Tua 
Kering 

Tua 
Sedang 

Tua 
Segar 

Tua 
Kering 

Tua 
Sedang 

Tua 
Segar 

Kadar Air 
(%) 

78,2a) 70,06 76,66 77,78 76,01 78,72 82,82 

Kadar 
Lemak (%) 

16,35a) 27,57 28,83 28,06 26,16 27,05 26,91 

Kadar 
Protein (%) 

2,75b) 2,82 2,62 2,59 2,95 2,82 2,51 

Asam 
Lemak 
Bebas (%) 

 0,123c) 0,012 0,025 0,031 0,009 0,011 0,029 

Bilangan 
Peroksida 
(meq/100 g) 

 0d) 0,044 0,093 0,063 0,066 0,093 0,078 

Viskositas 
(cP) 

  74d) 69,5 68 65,5 74,5 73,5 68 

Rendemen 
santan (%) 

75e) 63,51 71,36 64,28 63,51 65,78 60,37 

a) Harsono (2005) ; b) Yusra (1998) ; c) Qazuini dan Saloko (2008) 
d) Prihatini (2008) ; e) Argo et al (2013) ; f) Hasil Analisa 

 Tabel 4.1 menunjukkan hasil analisis kadar air santan dari perlakuan buah 

tanpa sadap dan pasca sadap serta dengan tingkat kematangan tua kering, tua 

sedang dan tua segar berbeda dengan literatur. Hal ini diduga adanya 

perbedaan tingkat kematangan buah yang digunakan dan cara pengolahan buah 

kelapa untuk dijadikan santan. Menurut Hagenmaier (1980), tingkat kematangan 

buah kelapa menurut merupakan titik kritis yang penting untuk diperhatikan dan 
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sangat menentukan tingkat keberhasilan ekstraksi santan dari daging buah 

kelapa. 

 Kadar lemak santan dari perlakuan buah tanpa sadap dan pasca sadap 

serta dengan tingkat kematangan tua kering, tua sedang dan tua segar lebih 

tinggi dibanding dengan literatur. Perbedaan kadar lemak dengan literatur diduga 

karena saat proses pemerasan, perbandingan air hangat dengan parutan daging 

buah tidak sama. Menurut Danuwidjaya (1987), penambahan air hangat pada 

daging buah kelapa yang akan diekstraksi menjadi santan sebaiknya 1:1, hal ini 

karena dengan perbandingan 1:1 akan menghasilkan santan dengan kandungan 

nutrisi dengan kadar yang tinggi. 

 Kadar protein santan dari perlakuan buah tanpa sadap dan pasca sadap 

serta dengan tingkat kematangan tua kering, tua sedang dan tua segar  tidak 

berbeda jauh dibanding dengan literatur. Hal ini diduga karena adanya 

persamaan perbandingan air hangat dengan parutan daging buah kelapa yaitu 

1:1. 

 Kadar asam lemak bebas santan dari perlakuan buah tanpa sadap dan 

pasca sadap serta dengan tingkat kematangan tua kering, tua sedang dan tua 

segar lebih rendah dibanding dengan literatur. Hal ini diduga disebabkan terlalu 

rendahnya suhu air yang digunakan untuk ekstraksi santan dari parutan daging 

buah kelapa. Asam lemak bebas merupakan hasil hirolisis lemak yang akan 

menimbulkan bau tengik pada santan. Hidrolisis ini dipacu oleh lipase yang 

secara alamiah ada pada bagian jaringan yang mengandung minyak atau lemak 

(Song et al., 2005). Aktivitas lipase dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain 

adalah suhu, suhu optimal aktifitas enzim lipase yaitu 30– 40ºC (Aktar et al.,1975 

dalam Polizelli et al., 2008). 

 Bilangan peroksida santan dari perlakuan buah tanpa sadap dan pasca 

sadap serta dengan tingkat kematangan tua kering, tua sedang dan tua segar 

lebih tinggi dibanding dengan literatur. Tingginya bilangan peroksida santan 

diduga karena adanya perbedaan waktu analisa dengan literatur. Menurut  

Ketaren (1986), bilangan peroksida menunjukkan terjadinya suatu reaksi oksidasi 

yang terjadi pada minyak atau lemak yang dipanaskan dan adanya kontak 

minyak dengan oksigen pada udara.  

Viskositas santan dari perlakuan buah tanpa sadap dan pasca sadap serta 

dengan tingkat kematangan tua kering, tua sedang dan tua segar berbeda 

dengan literatur. Perbedaan ini diduga  adanya perbedaan tingkat kematangan 
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buah, perbedaan cara ekstraksi santan dan perbedaan penambahan air hangat 

untuk ekstraksi santan.  

 Rendemen santan dari perlakuan buah tanpa sadap dan pasca sadap 

serta dengan tingkat kematangan tua kering, tua sedang dan tua segar berbeda 

dengan literatur. Perbedaan ini dikarenakan, pada literatur ekstraksi santan dari 

parutan daging kelapa menggunakan mesin, sedangkan santan dari hasil analisa 

menggunakan tangan sehingga hasilnya kurang maksimal. 

 

4.2 Sifat Kimia dan Fisik Pasta Santan 

4.2.1 Kadar Air 

Kadar air merupakan salah satu penentu keawetan suatu produk. Hal tersebut 

terkait dengan ketersediaan air yang terdapat dalam produk untuk dapat 

digunakan oleh mikroorganisme. Prinsip pengukuran kadar air pada pasta santan 

yaitu dengan menguapkan air yang terkandung pada pasta santan menggunakan 

oven kering dengan suhu 100-105OC dan kehilangan berat bahan diukur sebagai 

kadar air. 

 Hasil analisis menunjukkan kadar air pasta santan akibat perlakuan buah 

kelapa tanpa sadap dan pasca sadap serta tingkat kematangan buah tua antara 

52,68%-62,26%, sedangkan menurut CODEX STAN 240-2003  tentang kualitas 

standar pasta santan kemasan, kadar air pasta santan maksimal adalah 74,6%. 

Pengaruh perlakuan buah kelapa serta tingkat kematangan buah tua terhadap 

kadar air pasta santan dapat dilihat pada gambar 4.1 

 
Gambar 4.1.   Pengaruh perlakuan buah kelapa tanpa sadap dan pasca 

sadap serta tingkat kematangan buah kelapa tua terhadap kadar air 
pasta santan (%) 
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Berdasarkan Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa perbedaan perlakuan buah 

kelapa dan tingkat kematangan buah tua berpengaruh sangat nyata (α=0,01) 

terhadap kadar air pasta santan. Pasta santan dari bahan baku kelapa tanpa 

sadap dengan tingkat kematangan tua kering memiliki kadar air terendah 

sebesar 52,68%, sedangkan pasta santan dari bahan baku kelapa pasca sadap 

dengan tingkat kematangan tua segar memiliki kadar air tertinggi sebesar 

62,26%. 

Hasil analisis sidik ragam (Lampiran 4) menunjukkan bahwa perlakuan buah 

kelapa tanpa sadap dan pasca sadap berpengaruh sangat nyata (α=0,01) 

terhadap kadar air pasta santan. Hasil uji lanjut pengaruh perlakuan kelapa 

terhadap kadar air pasta santan disajikan pada Tabel 4.2 

 

Tabel 4.2. Rerata kadar air pasta santan akibat perbedaan perlakuan buah  
kelapa 

Perlakuan Kelapa Kadar Air (%) BNT 1% 

Tanpa Sadap 55,38a  
1,22 Pasca Sadap 57,62b 

Keterangan: rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menyatakan tidak 

berbeda sangat nyata pada uji lanjut BNT (α=0,01) 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa kelapa dengan perlakuan pasca 

sadap memiliki kadar air lebih tinggi yaitu 57,62% dan berbeda  sangat nyata 

(α=0,01) dengan kelapa yang mengalami perlakuan tanpa sadap. Menurut 

Agustina (1990) unsur hara dan air tanah merupakan nutrisi bagi pohon kelapa, 

unsur hara akan banyak dialirkan ke bagian bunga kelapa berupa nira ketika 

pohon telah mencapai fase reproduksi. Pengambilan nira secara terus menerus 

akan mengurangi unsur hara dalam tanah, sehingga ketika pohon kelapa 

mengambil unsur hara dan air dalam tanah, maka kandungan nutrisi buah kelapa 

pada generasi berikutnya akan menurun sedangkan kadar air meningkat. Rerata 

kadar air santan dari kelapa pasca sadap di Tabel 4.1 sebesar 79,1%, namun 

setelah diolah menjadi pasta santan rerata kadar airnya menurun menjadi 

57,62%. Hal ini dikarenakan adanya proses separasi air dan krim santan serta 

pemanasan saat pembuatan pasta santan yang bisa menurunkan kadar airnya. 

Menurut Winarti (2007), separasi bertujuan memisahkan santan menjadi 3 

lapisan yaitu lapisan atas berupa krim (kaya minyak), lapisan tengah berupa skim 

(kaya protein) dan lapisan bawah berupa air. Bagian yang digunakan sebagai 

pasta santan adalah lapisan krim dan skim, sedangkan lapisan berupa air 

dihilangkan. Selanjutnya proses pemanasan dilakukan untuk mempercepat 
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penguapan air dalam bahan dan pengadukan untuk meratakan penyerapan air 

dan meningkatkan kekentalan dari bahan yang dipanaskan tersebut (Winarno, 

1997). Air yang teruapkan selama pemanasan akan meningkatkan konsentrasi 

padatan dan mengurangi volume bahan sampai batas tertentu. Penurunan kadar 

air pada pasta santan dipengaruhi oleh proses pembuatannya, dimana separasi 

krim dengan air serta pemanasan pada suhu 70OC mampu menguapkan 

sebagian air dari pasta santan hingga tersisa 57,62%. 

Pasta santan dari perlakuan buah tanpa sadap memilki kadar air lebih rendah 

yaitu 55,38%. Tidak adanya penyadapan pada pohon kelapa menyebabkan 

unsur hara dan air dalam tanah tidak berkurang seperti ketika pohon kelapa 

mengalami penyadapan, sehingga ketika unsur hara dan air dialirkan ke bunga 

kelapa ketika fase reproduksi maka kandungan nutrisi buah kelapa lebih tinggi 

dan kadar air lebih rendah dibandingkan buah kelapa pasca sadap. Selanjutnya 

separasi krim santan dan air serta pemanasan mampu mengurangi kadar air 

awal santan dari buah tanpa sadap dengan rerata sebesar 74,8% menjadi 

55,38% setelah diolah menjadi pasta santan. 

Hasil analisis sidik ragam (Lampiran 4) menunjukkan bahwa perlakuan tingkat 

kematangan buah kelapa berpengaruh sangat nyata (α=0,01) terhadap kadar air 

pasta santan. Hasil uji lanjut disajikan pada Tabel 4.3 

 

Tabel 4.3 Rerata kadar air pasta santan akibat perlakuan  tingkat kematangan 

buah tua 

Perlakuan 
Kelapa 

Tingkat Kematangan 
Buah Tua 

Kadar Air (%) BNT 1% 

Tanpa Sadap 

Tua Kering 52,68a 

2,12 Tua Sedang 54,66a 

Tua Segar 58,8b 

Pasca Sadap 

Tua Kering 53,22a 

2,12 Tua Sedang 57,38b 

Tua Segar 62,26c 

Keterangan: Nilai rerata yang didampingi oleh huruf yang berbeda menyatakan 

berbeda sangat nyata (α=0,01) 

 

Tabel 4.3 menunjukkan pasta santan dari buah kelapa dengan tingkat 

kematangan tua segar memiliki kadar air paling besar dibandingkan dengan 

kadar air pasta santan dari buah kelapa dengan tingkat kematangan tua sedang 

dan tua kering. Daging buah kelapa menurut Suhardiyono (1991), memiliki 

struktur sel yang panjang, dipenuhi oleh cairan dan globula-globula minyak di 

dalam cairan. Globula-globula minyak dan cairan tersebut terekstrak sebagai 
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santan. Menurut Barlina (2004), semakin muda umur buah kelapa kadar air pada 

daging buah kelapa semakin tinggi yaitu pada kelapa berumur 8 bulan dengan 

kadar air 85,26%. Oleh sebab itu, kandungan air pada pasta santan dari bahan 

baku buah kelapa dengan kematangan yang bervariasi menghasilkan kadar yang 

berbeda. 

4.2.2 Kadar Lemak 

Lemak merupakan salah satu komponen penting dalam santan. Lemak yang 

terdapat dalam santan akan mempengaruhi parameter mutu santan lainnya 

seperti bilangan peroksida dan asam lemak bebas. Lemak pada santan 

merupakan lemak jenuh, namun dengan rantai medium (Raghavendra dan 

Raghavarao, 2010).  

Hasil Analisis menunjukkan kadar lemak pasta santan berkisar antara 30,8%-

36,12%. Menurut CODEX STAN 240-2003  tentang kualitas standar pasta santan 

kemasan, kadar lemak pasta santan minimal 20%. Pengaruh perlakuan buah 

kelapa serta tingkat kematangan buah tua terhadap kadar lemak pasta santan, 

disajikan pada Gambar 4.2 

 
Gambar 4.2.   Pengaruh perlakuan buah kelapa tanpa sadap dan pasca 
sadap serta tingkat kematangan buah kelapa tua terhadap kadar lemak 

pasta santan (%) 
 

Berdasarkan Gambar 4.2 dapat diketahui bahwa perbedaan perlakuan buah 

kelapa dan tingkat kematangan buah tua mempengaruhi kadar lemak pasta 

santan. Pasta santan dari bahan baku kelapa pasca sadap dengan tingkat 

kematangan tua kering memiliki kadar lemak terendah sebesar 30,8%, 

sedangkan pasta santan dari bahan baku kelapa tanpa sadap dengan tingkat 

kematangan tua sedang memiliki kadar lemak tertinggi sebesar 36,12%. 
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 Hasil Analisis sidik ragam (Lampiran 5) menunjukkan bahwa perlakuan 

buah kelapa berpengaruh sangat nyata (α=0,01) terhadap kadar lemak pasta 

santan. Hasil uji lanjut pengaruh perlakuan kelapa terhadap kadar lemak pasta 

santan disajikan pada Tabel 4.4 

 
Tabel 4.4 Rerata kadar lemak pasta santan akibat perbedaan perlakuan buah 
kelapa 

Perlakuan Kelapa Kadar Lemak (%) BNT 1% 

Tanpa Sadap 34,36a  
1,35 Pasca Sadap 32,20b 

Keterangan: rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menyatakan tidak 

berbeda sangat nyata pada uji lanjut BNT (α=0,01) 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa perlakuan kelapa tanpa sadap 

memiliki kadar lemak lebih tinggi yaitu 34,36% dan berbeda  sangat nyata 

(α=0,01) dengan perlakuan kelapa pasca sadap, dengan kadar lemak sebesar 

32,20%. Perbedaan kandungan lemak pada pasta santan dari buah kelapa tanpa 

sadap dan buah kelapa pasca sadap disebabkan oleh adanya perlakuan 

peyadapan. Menurut Loveless (1987), penyadapan nira pada pohon kelapa 

berpotensi mengakibatkan pohon kelapa mengalami metabolisme secara terus 

menerus dan mempengaruhi generasi buah selanjutnya jika penyadapan nira 

dihentikan. Selanjutnya menurut Syaifuddin et al., (2012) lemak pada buah 

kelapa terbentuk dari unsur fosfor dan nitrogen. Unsur fosfor didapat tumbuhan 

dari bahan organik (pukan, sisa-sisa tanaman dalam tanah), pupuk buatan(TSP 

dan DS) dan mineral-mineral dalam tanah (apatit), sedangkan unsur nitrogen 

didapat tanaman  dengan cara pengikatan oleh mikroorganisme dalam tanah dan 

nitrogen di udara, dari bahan organik tanah, pupuk dan air hujan. Penggunaan 

unsur nitrogen sebagai pembentuk lemak tidak terpengaruh ketersediaannya 

dikarenakan unsur nitrogen tidak hanya dari bahan organik dalam tanah, tetapi 

dapat terbentuk oleh pengikatan nitrogen di udara oleh daun dan pengikatan 

nitrogen oleh mikroorganisme dalam tanah. Sedangkan unsur fosfor tidak dapat 

diperbarui pembentukannya kecuali dilakukan pemupukan. Oleh sebab itu 

penyadapan pohon kelapa dapat mempengaruhi lemak yang terbentuk, 

dikarenakan unsur fosfor sebagai pembentuk lemak kadarnya semakin sedikit di 

dalam tanah.     

Rerata kadar lemak santan dari kelapa tanpa sadap di Tabel 4.1 sebesar 

28,15%, namun setelah diolah menjadi pasta santan rerata kadar lemaknya 

meningkat menjadi 34,36%. Selanjutnya rerata kadar lemak pada santan dari 
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buah kelapa pasca sadap pada tabel 4.1 sebesar 26,7% dan meningkat menjadi 

32,2% setelah diolah menjadi pasta santan. Peningkatan kadar lemak pada 

santan dikarenakan adanya proses separasi air dan krim santan serta 

pemanasan saat pembuatan pasta santan.  

Pemanasan pada santan mengakibatkan meningkatnya fraksi bukan air pada 

pasta santan dikarenakan adanya menguapnya kandungan air pada santan saat 

proses pemanasan. Hal ini diperkuat oleh Fennema (1996) yang menyatakan 

bahwa selama penguapan akan terjadi peningkatan fase terdispersi dalam 

emulsi minyak dalam air yang akan mencegah pembentukan krim. Penguapan 

akan meningkatkan viskositas dikarenakan kadar lemak dan bahan padat bukan 

lemak meningkat. 

Hasil Analisis sidik ragam (Lampiran 5) menunjukkan bahwa perlakuan buah 

kelapa tanpa sadap dan pasca sadap berpengaruh sangat nyata (α=0,05) 

terhadap kadar lemak pasta santan. Hasil uji lanjut disajikan pada Tabel 4.5 

 
Tabel 4.5 Rerata kadar Lemak pasta santan akibat perlakuan  tingkat 
kematangan buah tua 

Perlakuan 
Kelapa 

Tingkat Kematangan 
Buah Tua 

Kadar Lemak (%) BNT 5% 

Tanpa Sadap 

Tua Kering 32,40a 

2,35 Tua Sedang 36,12b 

Tua Segar 34,57ab 

Pasca Sadap 

Tua Kering 30,80a 

2,35 Tua Sedang 33,24b 

Tua Segar 32,57ab 

Keterangan: Nilai rerata yang didampingi oleh huruf yang berbeda menyatakan 

berbeda nyata (α=0,05) 

 

Tabel 4.5 menunjukkan pasta santan dari buah kelapa dengan tingkat 

kematangan tua sedang memiliki kadar lemak paling besar dibandingkan dengan 

kadar lemak pasta santan dari buah kelapa dengan tingkat kematangan tua 

kering dan tua segar. Daging buah kelapa menurut Suhardiyono (1991), memiliki 

struktur sel yang panjang, dipenuhi oleh cairan dan globula-globula minyak di 

dalam cairan. Globula-globula minyak dan cairan tersebut terekstrak sebagai 

santan. Menurut Nainggolan dan Sitinjak (1977), buah kelapa tua adalah buah 

kelapa yang berumur antara 11-13 bulan, sedangkan menurut Velasco (1982) 

daging buah kelapa dengan berat tertinggi yaitu pada buah yang berumur 12 

bulan (kelapa tua sedang). Lemak merupakan salah satu nutrisi dengan 

kandungan terbesar pada daging kelapa yang terekstrak sebagai santan, 
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sehingga pemilihan tingkat kematangan buah tua merupakan salah satu titik kritis 

pada pembuatan santan. 

4.2.3 Kadar Protein 

 Kadar protein berkaitan erat dengan nilai nutrisi yang terdapat dalam 

santan. Analisis menunjukkan kadar protein pasta santan antara 2,68%-4,47%. 

Selanjutnya hasil analisis sidik ragam (Lampiran 6) menunjukkan bahwa 

perlakuan buah tanpa sadap dan pasca sadap tidak berpengaruh nyata terhadap 

kadar protein pasta santan. Menurut Syafiuddin et al., (2012)  protein merupakan 

nutrisi yang terbentuk dari nitrogen dalam unsur hara tanah. Terbentuknya 

nitrogen antara lain dengan jalan pengikatan oleh mikroorganisme dalam tanah 

dan nitrogen di udara, dari bahan organik tanah, pupuk dan air hujan. Oleh 

sebab itu perlakuan penyadapan pada bunga kelapa tidak banyak 

mempengaruhi kandungan protein dalam daging buah kelapa. Hal ini 

dikarenakan nira yang merupakan nutrisi bunga kelapa untuk melakukan proses 

reproduksi tidak terpengaruh pembentukannya, disebabkan unsur nitrogen 

sebagai pembentuk nira dapat tergantikan oleh proses pengikatan 

mikroorganisme dalam tanah, adanya air hujan dan nitogen dari udara yang 

ditangkap oleh daun. Pengaruh perlakuan buah kelapa serta tingkat kematangan 

buah tua terhadap kadar lemak pasta santan, disajikan pada Gambar 4.3 

 

Gambar 4.3.   Pengaruh perlakuan buah kelapa tanpa sadap dan pasca sadap 

serta tingkat kematangan buah kelapa tua terhadap kadar protein pasta santan 

(%) 

Berdasarkan Gambar 4.3 dapat diketahui bahwa perbedaan perlakuan buah 

kelapa dan tingkat kematangan buah tua tidak berpengaruh nyata terhadap 

kadar protein pasta santan. Pasta santan dari bahan baku kelapa pasca sadap 
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dengan tingkat kematangan tua segar memiliki kadar protein terendah sebesar 

2,68%, sedangkan pasta santan dari bahan baku kelapa tanpa sadap dengan 

tingkat kematangan tua sedang memiliki kadar protein tertinggi sebesar 4,47%. 

Hasil Analisis sidik ragam (Lampiran 6) menunjukkan bahwa perlakuan buah 

kelapa tanpa sadap dan pasca sadap berpengaruh sangat nyata (α=0,01) 

terhadap kadar protein pasta santan. Hasil uji lanjut disajikan pada Tabel 4.6 

 

Tabel 4.6 Rerata kadar protein pasta santan akibat perlakuan  tingkat 
kematangan buah tua 

Perlakuan 
Kelapa 

Tingkat Kematangan 
Buah Tua 

Kadar Protein (%) BNT 1% 

Tanpa Sadap 

Tua Kering 3,95b 

0,78 Tua Sedang 4,47b 

Tua Segar 3,24a 

Pasca Sadap 

Tua Kering 3,68b 

0,78 Tua Sedang 4,13b 

Tua Segar 2,68a 

Keterangan: Nilai rerata yang didampingi oleh huruf yang berbeda menyatakan 

berbeda sangat nyata (α=0,01) 

 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa pasta santan dari buah tanpa sadap dan dengan 

tingkat kematangan tua sedang memiliki kandungan protein terbesar yaitu 

4,47%. Hal yang sama juga terdapat pada pasta santan dari buah pasca sadap 

dengan tingkat kematangan tua segar, memiliki kandungan protein terbesar yaitu 

4,13%, sedangkan menurut SNI (1995), kadar protein minimal yaitu sebesar 3%. 

Kandungan protein terbesar pada tingkat kematangan tua sedang disebabkan 

adanya perbedaan berat daging buah kelapa pada tiap-tiap tingkat kematangan, 

dimana menurut Velasco (1982) berat daging buah kelapa terbesar yaitu pada 

kelapa umur 12 bulan (tua sedang). Protein merupakan nutrisi yang terdapat 

pada daging buah kelapa dan bersama lemak terekstrak sebagai santan. Pada 

tabel 4.1 menunjukkan kadar awal protein santan yang jika di rata-rata sebesar 

2,67% dari buah tanpa sadap dan sebesar  2,76% dari buah pasca sadap. 

Peningkatan kadar protein pada pasta santan salah satunya karena adanya 

pemanasan. Pemanasan pada pasta santan bertujuan untuk menguapkan air, 

menurut Fennema (1996) menyatakan bahwa selama penguapan akan terjadi 

peningkatan fase terdispersi dalam emulsi serta dapat meningkatkan viskositas 

dikarenakan kadar lemak dan bahan padat bukan lemak, termasuk protein 

meningkat.  
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4.2.4 Kadar Asam Lemak Bebas 

Asam lemak bebas merupakan salah satu parameter mutu minyak dan lemak. 

Menurut Marina et al., (2008), asam lemak bebas merupakan hasil hirolisis lemak 

yang akan menimbulkan bau tengik pada santan. Hidrolisis ini dipacu oleh lipase 

yang secara alamiah ada pada bagian jaringan yang mengandung minyak atau 

lemak (Song et al., 2005). Aktivitas lipase dipengaruhi oleh berbagai faktor antara 

lain adalah suhu. Pasta santan merupakan produk yang dalam pengolahannya 

menggunakan panas, maka penting untuk mengetahui kadar asam lemak pasta 

santan akibat pengolahan karena panas. 

Hasil Analisis menunjukkan kadar asam lemak bebas pasta santan berkisar 

antara 0,016%-0,036%. Pengaruh perlakuan buah kelapa serta tingkat 

kematangan buah tua terhadap kadar asam lemak bebas pasta santan, disajikan 

pada Gambar 4.4 

 

Gambar 4.4.   Pengaruh perlakuan buah kelapa tanpa sadap dan pasca sadap 

serta tingkat kematangan buah kelapa tua terhadap kadar asam lemak bebas 

pasta santan (%) 

 

Berdasarkan Gambar 4.4 dapat diketahui bahwa perbedaan perlakuan buah 

kelapa tanpa sadap dan pasca sadap tidak berpengaruh nyata terhadap kadar 

asam lemak bebas pasta santan. Pasta santan dari bahan baku kelapa pasca 

sadap dengan tingkat kematangan tua kering memiliki kadar asam lemak bebas 

terendah sebesar 0,016%, sedangkan pasta santan dari bahan baku kelapa 

tanpa sadap dengan tingkat kematangan tua sedang memiliki kadar asam lemak 

bebas tertinggi sebesar 0,036%.  
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Hasil Analisis sidik ragam (Lampiran 7) menunjukkan bahwa tingkat kematangan 

buah kelapa tidak berpengaruh nyata terhadap kadar asam lemak bebas pasta 

santan. Tidak adanya pengaruh nyata pasta santan dari perlakuan buah kelapa 

tanpa sadap dan pasca sadap serta tingkat kematangan buah tua disebabkan 

oleh pemanasan pada saat pengolahan pasta santan pada suhu 70ºC. Menurut 

Qazuini (1993) terbentuknya asam lemak bebas tertinggi akibat pemanasan pada 

suhu 35-40ºC, hal ini karena aktivitas enzim lipase suhu optimumnya adalah 30– 

40ºC (Aktar et al.,1975 dalam Polizelli et al., 2008). Penggunaan suhu yang tidak 

optimal untuk aktifitas enzim lipase inilah yang menyebabkan sedikitnya 

penambahan kadar asam lemak bebas pasta santan, baik pada perlakuan buah 

tanpa sadap dan pasca sadap maupun pasta santan dari tingkat kematangan 

buah tua. 

4.2.5 Bilangan Peroksida 

Indikator kerusakan lemak antara lain adalah angka peroksida dan asam lemak 

bebas. Angka peroksida menunjukkan banyaknya kandungan peroksida di dalam 

lemak akibat proses oksidasi. Pengukuran angka peroksida pada dasarnya 

adalah mengukur kadar peroksida dan hidroperoksida yang terbentuk pada tahap 

awal reaksi oksidasi lemak. Bilangan peroksida yang tinggi mengindikasikan 

lemak atau minyak sudah mengalami oksidasi, namun pada angka yang lebih 

rendah bukan selalu berarti menunjukkan kondisi oksidasi yang masih dini. 

Angka peroksida rendah bisa disebabkan laju pembentukan peroksida baru lebih 

kecil dibandingkan dengan laju degradasinya menjadi senyawa lain, mengingat 

kadar peroksida cepat mengalami degradasi dan bereaksi dengan zat lain 

(Raharjo, 2006). 

Hasil Analisis menunjukkan bilangan peroksida pasta santan berkisar antara 

1,161-2,01 meq/100 g. Pengaruh perlakuan buah kelapa serta tingkat 

kematangan buah tua terhadap bilangan peroksida bebas pasta santan, disajikan 

pada Gambar 4.5 
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Gambar 4.5.   Pengaruh perlakuan buah kelapa tanpa sadap dan pasca sadap 
serta tingkat kematangan buah kelapa tua terhadap bilangan peroksida pasta 

santan (meq/100 g) 
 
Berdasarkan Gambar 4.5 dapat diketahui bahwa perbedaan perlakuan buah 

kelapa tanpa sadap dan pasca sadap tidak berpengaruh nyata terhadap bilangan 

peroksida pasta santan. Pasta santan dari bahan baku kelapa pasca sadap 

dengan tingkat kematangan tua sedang memiliki bilangan peroksida terendah 

sebesar 1,04 meq/100 g, sedangkan pasta santan dari bahan baku kelapa tanpa 

sadap dengan tingkat kematangan tua segar memiliki kadar asam lemak bebas 

tertinggi sebesar 2,01 meq/100 g.  

Hasil Analisis sidik ragam (Lampiran 8) menunjukkan bahwa tingkat kematangan 

buah kelapa tidak berpengaruh nyata terhadap bilangan peroksida pasta santan. 

Tidak adanya pengaruh nyata pasta santan dari perlakuan buah kelapa tanpa 

sadap dan pasca sadap serta tingkat kematangan buah tua disebabkan oleh 

perlakuan yang sama pada saat pengolahan pasta santan yaitu pemanasan 

pada suhu 70ºC, sehingga bilangan peroksida santan pada masing-masing 

perlakuan tidak berbeda jauh. Bilangan peroksida menurut Amin (2010) terbentuk 

karena adanya oksidasi minyak pada suhu tinggi, kecepatan akumulasi 

peroksida terjadi pada suhu 100ºC-115ºC.  Selanjutnya menurut deMan (1999), 

setiap peningkatan suhu 10ºC laju kecepatan oksidasi meningkat dua kali lipat. 

Kecepatan oksidasi lemak akan bertambah dengan kenaikan suhu dan 

berkurang pada suhu rendah.  
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4.2.6 Viskositas 

Viskositas adalah pernyataan tahanan dari suatu cairan untuk mengalir. Satuan 

dari viskositas adalah poise (1 poise =100 cP). Makin tinggi viskositas 

menandakan makin besarnya tahanan cairan yang bersangkutan (FMC Corp, 

1977) dalam Aziz (2009). Hasil Analisis menunjukkan viskositas pasta santan 

berkisar antara 6077,83 cP-9353 cP. Pengaruh perlakuan buah kelapa serta 

tingkat kematangan buah tua terhadap kadar lemak pasta santan, disajikan pada 

Gambar 4.6 

  
Gambar 4.6.   Pengaruh perlakuan buah kelapa tanpa sadap dan pasca sadap 

serta tingkat kematangan buah kelapa tua terhadap viskositas pasta santan (cP) 
 

Berdasarkan Gambar 4.6 dapat diketahui bahwa perbedaan perlakuan buah 

kelapa dan tingkat kematangan buah tua berpengaruh terhadap viskositas pasta 

santan. Pasta santan dari bahan baku kelapa pasca sadap dengan tingkat 

kematangan tua segar memiliki viskositas terendah sebesar 6077,83 cP, 

sedangkan pasta santan dari bahan baku kelapa tanpa sadap dengan tingkat 

kematangan tua kering memiliki viskositas tertinggi sebesar 9353 cP. 

 Hasil analisis sidik ragam (Lampiran 9) menunjukkan bahwa perlakuan 

buah kelapa tanpa sadap dan pasca sadap berpengaruh sangat nyata (α=0,01) 

terhadap viskositas pasta santan. Hasil uji lanjut pengaruh perlakuan buah 

kelapa tanpa sadap dan pasca sadap  terhadap viskositas pasta santan disajikan 

pada Tabel 4.7 
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Tabel 4.7 Rerata Viskositas Pasta Santan akibat Perbedaan Perlakuan Buah 

Kelapa 

Perlakuan Kelapa Viskositas (cP) BNT 1% 

Tanpa Sadap 8253,22b  
645,50 Pasca Sadap 6497,05a 

Keterangan: rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menyatakan tidak 

berbeda sangat nyata pada uji lanjut BNT (α=0,01) 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa viskositas pasta santan bahan 

baku kelapa tanpa sadap lebih tinggi dari pada pasta santan bahan baku kelapa 

pasca sadap. Pasta santan dari perlakuan buah tanpa sadap memiliki viskositas 

lebih tinggi yaitu 8253,22 cP dan berbeda sangat nyata (α=0,01) dengan pasta 

santan dari perlakuan buah pasca sadap dengan viskositas sebesar 6497,05 cP. 

Perbedaan viskositas ini dikarenakan perbedaan kadar air pada pasta santan 

dengan perlakuan tanpa sadap dan tanpa sadap, pada tabel 4.2 diketahui kadar 

air pasta santan perlakuan tanpa sadap sebesar 55,38% dan kadar air pasta 

santan pasca sadap sebesar 57,62%. Viskositas memiliki hubungan dengan 

kadar air, semakin tinggi kadar air pada suatu bahan maka semakin rendah 

viskositasnya. Menurut Aziz (2009) semakin tinggi kadar air yang terdapat pada 

pasta santan, maka viskositasnya semakin menurun. 

 Viskositas dapat meningkat salah satunya jika terjadi pemanasan. Pada 

tabel 4.1 dapat dilihat viskositas awal santan yang jika dirata-rata berkisar antara 

65,5 cP–74,5 cP. Peningkatan viskositas santan disebabkan oleh adanya 

penguapan kadar air selama proses pemanasan. Selama pemanasan, kadar air 

dalam santan menguap sehingga menyebabkan total padatan menjadi 

meningkat. Selain itu menurut Anon (1984) dalam Prihatini (2008) komponen 

utama karbohidrat dalam santan adalah sukrosa dan pati. Pemanasan dapat 

menyebabkan terserapnya air ke dalam granula pati. Jumlah gugus hidroksil 

yang besar pada pati menyebabkan air yang pada awalnya berada di luar 

granula dan bebas bergerak terserap ke dalam granula pati dan tidak bergerak 

bebas lagi. 

 Hasil Analisis sidik ragam (Lampiran 9) menunjukkan bahwa perlakuan 

buah kelapa tanpa sadap dan pasca sadap berpengaruh sangat nyata (α=0,01) 

terhadap viskositas pasta santan. Hasil uji lanjut disajikan pada Tabel 4.8 
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Tabel 4.8 Rerata Viskositas pasta santan akibat perlakuan  tingkat kematangan 
buah tua 

Perlakuan 
Kelapa 

Tingkat Kematangan 
Buah Tua 

Viskositas (cP) BNT 1% 

Tanpa Sadap 

Tua Kering 9353,00ab 

1118,04 Tua Sedang 8879,66b 

Tua Segar 6527a 

Pasca Sadap 

Tua Kering 6774,33    

1118,04 Tua Sedang 6693,00 

Tua Segar 6077,83 

Keterangan: Nilai rerata yang didampingi oleh huruf yang berbeda menyatakan 

berbeda sangat nyata (α=0,01) 

 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa pada pasta santan dari perlakuan buah tanpa 

sadap dan dengan tingkat kematangan tua kering memiliki viskositas sebesar 

9353 cP, lebih besar dari pasta santan dari buah tanpa sadap dengan tingkat 

kematangan tua sedang yaitu sebesar 8879,66 cP dan pasta santan dari buah 

tanpa sadap dengan tingkat kematangan tua segar sebesar 6527 cP. Hal yang 

sama juga terjadi pada pasta santan dengan perlakuan pasca sadap, yaitu pada 

pasta santan dengan tingkat kematangan tua kering mempunyai viskositas 

sebesar 6774,33 cP, lebih besar dari pada pasta santan dari buah tua sedang 

dengan viskositas 6693 cP dan pasta santan dari buah tua segar yang 

mempunyai viskositas sebesar 6077,83 cP. Perbedaan viskositas pada tingkat 

kematangan buah tua ini disebabkan adanya perbedaan awal kadar air pada 

daging buah kelapa. Menurut Barlina (2004), semakin muda umur buah kelapa 

kadar air pada daging buah kelapa semakin tinggi, sehingga jika dijadikan pasta 

santan viskositasnya akan terpengaruhi. Semakin tua buah kelapa, viskositasnya 

akan meningkat dikarenakan kadar air dalam daging buah kelapa yang terekstrak 

sebagai santan semakin berkurang. 

 Viskositas  memiliki hubungan dengan kadar air produk. Semakin tinggi 

kadar air pasta santan maka semakin rendah viskositas pasta santan tersebut. 

Korelasi antara kadar air dan viskositas pasta santan dapat dilihat pada Gambar 

4.7. 
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Gambar 4.7 Grafik Korelasi  Kadar Air terhadap Viskositas Pasta Santan 

Gambar 4.7 menunjukkan bahwa koefisien determinasi (R2) sebesar 0,981 

dengan mengikuti persamaan linier y = -0,0084x + 109,79. Persamaan tersebut 

memberi makna bahwa setiap peningkatan kadar air x%, viskositas akan 

mengalami penurunan sebesar 0,0084 kali ditambah 109,79 dengan koefisien 

determinasi 0,981 yang berarti penurunan viskositas 98% dipengaruhi oleh kadar 

air dan menunjukkan adanya korelasi negatif antara kadar air dan viskositas, 

sehingga semakin tinggi kadar air maka viskositasnya akan semakin menurun.  

4.2.7 Rendemen  

Rendemen merupakan salah satu parameter untuk mengetahui seberapa besar 

produk yang dihasilkan dari proses produksi, yang dinyatakan dengan 

perbandingan antara jumlah produk yang dihasilkan dengan jumlah bahan yang 

digunakan. Rendemen pasta santan dihitung dari hasil pasta santan yang 

didapat dibagi dengan bahan baku, dimana  bahan baku pasta santan adalah 

santan dikalikan 100%. Rendemen pasta santan berkisar antara 47,95-50,96% 

(Lampiran 10). Grafik rerata rendemen pasta santan dapat dilihat pada gambar 

4.8 
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Gambar 4.8.   Pengaruh perlakuan buah kelapa tanpa sadap dan pasca sadap 
serta tingkat kematangan buah kelapa tua terhadap rendemen pasta santan (%) 

Berdasarkan Gambar 4.8 dapat diketahui bahwa perbedaan perlakuan buah 

kelapa dan tingkat kematangan buah tua berpengaruh terhadap rendemen pasta 

santan. Pasta santan dari bahan baku kelapa pasca sadap dengan tingkat 

kematangan tua segar memiliki rendemen terendah sebesar 47,95%, sedangkan 

pasta santan dari bahan baku kelapa tanpa sadap dengan tingkat kematangan 

tua sedang memiliki rendemen tertinggi sebesar 58,96%. 

Hasil analisis sidik ragam (Lampiran 10) menunjukkan bahwa perlakuan buah 

kelapa tanpa sadap dan pasca sadap berpengaruh sangat nyata (α=0,01) 

terhadap viskositas pasta santan. Hasil uji lanjut pengaruh perlakuan buah 

kelapa tanpa sadap dan pasca sadap  terhadap viskositas pasta santan disajikan 

pada Tabel 4.9 

Tabel 4.9 Rerata Rendemen Pasta Santan akibat Perbedaan Perlakuan Buah 
Kelapa 

Perlakuan Kelapa Rendemen (%) BNT 1% 

Tanpa Sadap 53,96b  
2,46 Pasca Sadap 49,56a 

Keterangan: rerata yang didampingi notasi huruf yang sama menyatakan tidak 

berbeda sangat nyata pada uji lanjut BNT (α=0,01) 

 

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa rendemen pasta santan bahan 

baku kelapa tanpa sadap lebih tinggi dari pada pasta santan bahan baku kelapa 

pasca sadap. Pasta santan dari perlakuan buah tanpa sadap memiliki rendemen 

lebih tinggi yaitu 53,96% dan berbeda sangat nyata (α=0,01) dengan pasta 

santan dari perlakuan buah tanpa sadap dengan rendemen sebesar 49,56%. 
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Perbedaan rendemen ini dikarenakan pengaruh perbedaan bahan baku kelapa, 

yaitu kelapa tanpa sadap dan kelapa pasca sadap. Santan diekstraksi dari 

daging buah kelapa yang memiliki struktur sel panjang, dan dipenuhi oleh cairan 

serta globula-globula minyak daging buah kelapa (Suhardiyono, 1991). Kelapa 

pasca sadap memiliki kandungan lemak yang lebih rendah dibandingkan kelapa 

tanpa sadap, oleh sebab itu rendemen pasta santan dari buah tanpa sadap lebih 

tinggi dibandingkan rendemen pasta santan dari buah pasca sadap. 

Hasil Analisis sidik ragam (Lampiran 10) menunjukkan bahwa perlakuan tingkat 

kematangan buah berpengaruh sangat nyata (α=0,01) terhadap rendemen pasta 

santan. Hasil uji lanjut disajikan pada Tabel 4.10 

 

Tabel 4.10 Rerata Rendemen pasta santan akibat perlakuan  tingkat 
kematangan buah tua 

Perlakuan 
Kelapa 

Tingkat Kematangan 
Buah Tua 

Rendemen (%) BNT 1% 

Tanpa Sadap 

Tua Kering 52,07a 

1,31 Tua Sedang 58,96b 

Tua Segar 50,87a 

Pasca Sadap 

Tua Kering 49,96b 

1,31 Tua Sedang 50,78ab 

Tua Segar 47,95a 

Keterangan: Nilai rerata yang didampingi oleh huruf yang berbeda menyatakan 

berbeda sangat nyata (α=0,01) 

 

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa pada pasta santan dari perlakuan buah tanpa 

sadap dan dengan tingkat kematangan tua sedang memiliki rendemen paling 

besar yaitu 58,96%. Sedangkan pasta santan dari buah pasca sadap, rendemen 

tertinggi pada pasta santan dengan tingkat kematangan tua sedang sebesar 

50,78%. Tingginya rendemen pasta santan pada tingkat kematangan tua sedang, 

disebabkan oleh tingginya kandungan lemak dan protein yang terdapat pada 

daging buah kelapa dengan tingkat kematangan tua sedang. Selanjutnya 

menurut Velasco (1982), daging buah kelapa dengan berat tertinggi yaitu pada 

daging buah kelapa berumur 12 bulan (tua sedang). Daging buah kelapa 

menurut memiliki struktur sel yang panjang, dipenuhi oleh cairan dan globula-

globula minyak di dalam cairan. Globula-globula minyak dan cairan tersebut 

terekstrak sebagai santan (Suhardiyono, 1991). 
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4.3    Organoleptik 

Penilaian organoleptik pasta santan dilakukan dengan menggunakan metode uji 

kesukaan (Hedonic Scale Scoring), yaitu salah satu uji penerimaan. Pada uji ini, 

20 panelis tidak terlatih diminta untuk mengungkapkan tanggapannya terhadap 

produk, yaitu pasta santan. Tingkat kesukaan ini disebut skala hedonik yang 

dalam pengujiannya menggunakan skala (1 – 7) dari sangat tidak menyukai 

sampai dengan sangat menyukai.  

Skala hedonik yang digunakan ditransformasikan menjadi skala numerik dengan 

angka mulai dari angka terendah hingga angka tertinggi, sangat tidak menyukai 

sampai dengan sangat menyukai. Hal ini dilakukan untuk mengetahui adanya 

perbedaan tingkat kesukaan antar perlakuan yang ada. Hasil pengamatan 

tersebut meliputi aroma, warna dan kekentalan. 

4.3.1 Aroma 

Aroma makanan atau minuman adalah turunan dari sebagian komponen pangan 

yang terdeteksi oleh indera penciuman manusia (Scone, 1972). Rerata kesukaan 

panelis terhadap aroma pasta santan dari bahan baku kelapa tanpa sadap dan 

pasta sadap dengan tingkat kematangan tua kering, tua sedang dan tua segar 

berkisar antara 4,50–5,15 (Lampiran 11), yang berarti bahwa tingkat kesukaan 

panelis berkisar dari netral hingga agak suka terhadap aroma produk pasta 

santan. Gambar 4.9 menunjukkan pengaruh perlakuan kelapa tanpa sadap dan 

tanpa sadap dengan tingkat kematangan buah tua terhadap kesukaan panelis 

pada parameter aroma. 

 
Gambar 4.9.   Pengaruh penggunaan kelapa tanpa sadap dan pasca sadap 

dengan tingkat kematangan buah tua  terhadap kesukaan panelis pada 
parameter aroma 
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Gambar 4.9  menunjukkan bahwa skor kesukaan panelis terhadap aroma pasta 

santan, dimana skor kesukaan panelis tertinggi diperoleh pasta santan dari buah 

tanpa sadap dengan tingkat kematangan tua sedang, yaitu sebesar 5,15 (agak 

suka), sedangkan skor kesukaan panelis terendah diperoleh pasta santan dari 

buah pasca sadap dengan tingkat kematangan tua kering, yaitu sebesar 4,50 

(netral). 

Hasil Analisis ragam (lampiran 11), menunjukkan bahwa pasta santan dari buah 

tanpa sadap dan pasca sadap  tidak berpengaruh nyata (α=0,05) pada aroma 

pasta santan, sedangkan tingkat kematangan buah kelapa dalam perlakuan 

buah tanpa sadap dan pasca sadap  juga tidak memberikan pengaruh nyata 

(α=0,05) terhadap aroma pasta santan. Pasta santan bahan baku kelapa tanpa 

sadap memiliki nilai kesukaan aroma tertinggi, sebesar 5,15 (agak suka). Hal ini 

diduga disebabkan tingginya kandungan lemak dan protein pada pasta santan 

dari buah tanpa sadap dengan tingkat kematangan tua sedang. Lemak dan 

protein diduga berperan menimbulkan aroma khas santan.  

4.3.2 Warna 

Menurut Yuwono dan Susanto (1992) kesukaan konsumen terhadap produk 

pangan  ditentukan oleh warna. Konsumen telah mempunyai gambaran tertentu 

tentang produk dari warnanya. Rerata kesukaan panelis terhadap aroma pasta 

santan dari bahan baku kelapa tanpa sadap dan pasta sadap dengan tingkat 

kematangan tua kering, tua sedang dan tua segar  berkisar antara 4,95 – 5,65 

(Lampiran 12), yang berarti bahwa tingkat kesukaan panelis berkisar dari agak 

suka hingga suka terhadap warna produk pasta santan. Gambar 4.10 

menunjukkan pengaruh perlakuan kelapa tanpa sadap dan tanpa sadap dengan 

tingkat kematangan buah tua terhadap tingkat kesukaan panelis pada parameter 

warna. 
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Gambar 4.10.   Pengaruh penggunaan kelapa tanpa sadap dan pasca sadap 

dengan tingkat kematangan buah tua  terhadap kesukaan panelis pada 
parameter warna 

 

Gambar 4.10 menunjukkan bahwa skor kesukaan panelis terhadap warna pasta 

santan, dimana skor kesukaan panelis tertinggi diperoleh pasta santan dari buah 

tanpa sadap dengan tingkat kematangan tua sedang, yaitu sebesar 5,65 (suka). 

Sedangkan skor kesukaan panelis terendah diperoleh pasta santan dari buah 

pasca sadap dengan tingkat kematangan tua segar, yaitu sebesar 4,95 (agak 

suka). 

Hasil Analisis ragam (lampiran 12), menunjukkan bahwa pasta santan dari buah 

tanpa sadap dan pasca sadap  tidak berpengaruh nyata (α=0,05) pada warna 

pasta santan, sedangkan tingkat kematangan buah kelapa dalam perlakuan 

buah tanpa sadap dan pasca sadap  juga tidak memberikan pengaruh nyata 

(α=0,05) terhadap warna pasta santan. Pasta santan bahan baku kelapa tanpa 

sadap dengan tingkat kematangan tua sedang memiliki nilai kesukaan warna 

tertinggi, sebesar 5,65 (suka). Warna putih pada pasta santan diduga disebabkan 

oleh kandungan lemak dan protein pada daging buah. Berdasarkan analisa kimia 

diketahui kandungan lemak dan protein pasta santan yang tertinggi terdapat 

pada pasta santan dari buah tanpa sadap dengan tingkat kematangan tua 

sedang. Hal ini disebabkan semakin tua buah kelapa kandungan lemak dan 

protein pada daging buah kelapa semakin meningkat, akan tetapi setelah kelapa 

melewati umur 12 bulan (tua sedang), kandungan lemak dan protein pada daging 

buah menurun. Penyebab menurunnya kandungan lemak dan protein pada 

daging buah dikarenakan adanya penyerapan nutrisi oleh lembaga buah kelapa 

(Velasco, 1982). 
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4.3.3 Kekentalan 

Bahan pangan dalam bentuk cair pada umumnya diklasifikasikan berdasarkan 

dalam bentuk parameter fisik kental atau tidak kental. Pasta santan merupakan 

produk pangan dengan kekentalan tinggi, diakibatkan oleh proses pemanasan 

yang dilakukan untuk mempercepat penguapan air dalam bahan dan 

meningkatkan kekentalan dari bahan yang dipanaskan tersebut (Winarno, 1997).  

Rerata kesukaan panelis terhadap kekentalan pasta santan dari bahan baku 

kelapa tanpa sadap dan pasta sadap dengan tingkat kematangan tua kering, tua 

sedang dan tua segar  berkisar antara 4,40 – 4,80 (Lampiran 13), yang berarti 

bahwa tingkat kesukaan panelis berkisar dari netral hingga agak suka terhadap 

kekentalan produk pasta santan. Gambar 4.11 menunjukkan hubungan antara 

pengaruh perlakuan kelapa tanpa sadap dan tanpa sadap dengan tingkat 

kematangan buah tua terhadap tingkat kesukaan panelis pada parameter 

kekentalan 

 

Gambar 4.11. Pengaruh penggunaan kelapa tanpa sadap dan pasca sadap 

dengan tingkat kematangan buah tua  terhadap kesukaan panelis pada 

parameter kekentalan 

Gambar 4.11 menunjukkan bahwa skor kesukaan panelis terhadap kekentalan 

pasta santan, dimana skor kesukaan panelis tertinggi diperoleh pasta santan dari 

buah tanpa sadap dengan tingkat kematangan tua sedang, yaitu sebesar 4,80 

(agak suka), sedangkan skor kesukaan panelis terendah diperoleh pasta santan 

dari buah pasca sadap dengan tingkat kematangan tua kering, yaitu sebesar 

4,40 (netral).  
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Hasil Analisis ragam (lampiran 13), menunjukkan bahwa pasta santan dari buah 

tanpa sadap dan pasca sadap  tidak berpengaruh nyata (α=0,05) pada 

kekentalan pasta santan, sedangkan tingkat kematangan buah kelapa dalam 

perlakuan buah tanpa sadap dan pasca sadap  juga tidak memberikan pengaruh 

nyata (α=0,05) terhadap kekentalan pasta santan. Kadar air bahan menentukan 

kekentalan pasta santan. Pasta santan bahan baku kelapa tanpa sadap memiliki 

nilai kesukaan kekentalan tertinggi, sebesar 4,80 (agak suka). Hal ini disebabkan 

Pasta santan dari buah tanpa sadap memiliki kadar air yang lebih rendah 

dibanding pasta santan dari buah pasca sadap. Rendahnya kadar air 

menyebabkan meningkatnya proporsi lemak dan protein dibanding air, sehingga 

meningkatkan kekentalan pasta santan. Menurut Aziz (2009) semakin tinggi 

kadar air yang terdapat pada pasta santan, maka viskositasnya atau 

kekentalannya semakin menurun.  

  

4.4 Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Pemilihan perlakuan terbaik dengan membandingkan nilai produk setiap 

perlakuan menggunakan Indeks Efektifitas (de Garmo, 1984) yaitu dengan 

menggunakan uji pembobotan yang dilakukan oleh 20 panelis berdasarkan 

tingkat kepentingan parameter pasta santan. Perlakuan terbaik pasta santan 

dipilih dengan membandingkan nilai produk (NP) setiap perlakuan. Perlakuan 

dengan nilai produk tertinggi merupakan nilai terbaik. Nilai produk didapatkan 

dengan mengalikan nilai efektifitas (NE) dengan bobot yang didapatkan. 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai pasta santan terbaik (Lampiran 14) menurut 

parameter organoleptik adalah pada pasta santan dari buah pasca sadap 

dengan tingkat kematangan tua kering sedangkan perlakuan terbaik menurut 

parameter fisik dan kimia adalah pada pasta santan dari buah tanpa sadap 

dengan tingkat kematangan tua sedang. Nilai parameter uji pada perlakuan 

terbaik menurut parameter organoleptik dapat dilihat pada Tabel 4.11 sedangkan 

nilai parameter fisik dan kimia dibandingkan bahan baku dapat dilihat pada Tabel 

4.12 
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Tabel 4.11 Nilai Perlakuan Terbaik Pasta Santan Berdasarkan Parameter   
Organoleptik 

Parameter 
Pasta santan bahan baku kelapa tanpa sadap tingkat 

kematangan tua sedang 

Warna 5,65 
Aroma 5,15 

Kekentalan 4,80 

 

Tabel 4.11 menunjukkan nilai terbaik pasta santan bahan baku kelapa tanpa 

sadap dengan kematangan tua sedang berdasarkan parameter organoleptik. Uji 

organoleptik menggunakan skor untuk penilaian, yaitu skor 1 (sangat tidak suka), 

skor 2 (tidak suka), skor 3 (tidak suka), skor 4 (netral), skor 5 (agak suka), skor 6 

(suka) dan skor 7 (sangat suka). Perlakuan terbaik organoleptik pasta santan 

berdasarkan parameter warna memperoleh skor 5,65 (suka), parameter aroma 

memperoleh skor 5,15 (agak suka) dan parameter kekentalan memperoleh skor 

4,80 (agak suka).  

Tabel 4.12 Nilai Perlakuan Terbaik Pasta Santan Berdasarkan Parameter Kimia 
dan Fisik Dibandingkan Bahan Baku 

Parameter 
Pasta santan dari buah kelapa 

tanpa sadap tingkat 
kematangan tua sedang 

Santan dari buah kelapa 
tanpa sadap tingkat 

kematangan tua sedang 

Kadar Air (%) 52,68 76,66 

Kadar Lemak (%) 36,12 28,83 

Kadar Protein (%) 4,47 2,62 

Kadar Asam Lemak 
Bebas (%) 

0,04 
0,02 

Bilangan Peroksida 
(meq/100 g) 

1,11 
0,09 

Viskositas (cP) 8879,67 68 

 

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa antara perlakuan terbaik (pasta santan dari buah 

kelapa tanpa sadap  dengan tingkat kematangan tua sedang) dan komposisi 

bahan baku (santan dari buah kelapa tanpa sadap  dengan tingkat kematangan 

tua sedang) memiliki perbedaan yang cukup signifikan pada parameter kimia. 

Hampir semua parameter kimia dan fisik menunjukkan peningkatan. Satu-

satunya parameter yang mengalami penurunan yaitu kadar air, dimana pada 

bahan baku santan memiliki kadar sebesar 76,66 % turun menjadi 52,68.  

Adanya perbedaan  antara perlakuan terbaik dan bahan baku disebabkan 

adanya proses pemanasan pada pembuatan pasta santan. Pemanasan 
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menyebabkan air  teruapkan dan akan meningkatkan konsentrasi padatan yang 

ada pada santan. Selanjutnya pemanasan juga akan mempengaruhi kualitas 

santan itu sendiri, dimana kadar asam lemak dan bilangan peroksida mengalami 

peningkatan. Semakin besar kadar asam lemak bebas serta semakin tinggi 

bilangan peroksida menunjukkan kualitas santan menurun. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasta santan dari buah tanpa sadap dan 

pasca sadap berpengaruh sangat nyata (α=0,01) terhadap kadar air, kadar 

lemak, viskositas dan rendemen. Sedangkan tingkat kematangan buah tua  

berpengaruh sangat nyata (α=0,01) terhadap kadar air, kadar protein, 

viskositas dan rendemen. Terdapat korelasi kadar air dengan viskositas. 

2. Pasta santan terbaik menurut parameter fisik dan kimia adalah pasta santan 

dari buah tanpa sadap dengan tingkat kematangan tua sedang, sedangkan 

pasta santan terbaik menurut parameter organoleptik dari buah tanpa sadap 

dengan tingkat kematangan tua sedang. 

3. Nilai perlakuan terbaik pasta santan  menurut parameter fisik dan kimia 

sebagai berikut : kadar air (52,68%), kadar lemak (36,12%), kadar protein 

(4,47%), kadar asam lemak bebas (0,04%), bilangan peroksida (1,11 meq/100 

g) dan viskositas (8879,67 cP). 

4. Nilai perlakuan terbaik menurut parameter organoleptik aroma 5,65 (suka), 

warna 5,15 ( agak suka) dan kekentalan 4,80 (agak suka). 

5.2  Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian umur simpan terhadap pasta santan dengan 

berbagai jenis kemasan berbeda. 

2. Perlu dilakukan penelitian pembuatan alat untuk membedakan buah kelapa 

tanpa sadap dan pasca sadap.  

3. Perlu dilakukan penelitian terhadap pohon kelapa pasca, berapa lama waktu 

yang diperlukan oleh pohon untuk pulih kembali dan menghasilkan buah 

kelapa yang baik untuk pasta santan.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Prosedur Analisis 

1. Prosedur Analisa Kadar Air (Sudarmadji, 1997) 

 Botol timbang dimasukkan ke dalam oven 105oC selama 24 jam 

kemudian dimasukkan ke dalam desikator selama 0,5 jam, setelah itu 

ditimbang dengan menggunakan timbangan analitik (x gram) 

 Sampel yang sudah dihaluskan ditimbang (y gram), kemudian 

dimasukkan ke dalam botol timbang yang sudah diketahui beratnya 

 Sampel dalam botol timbang dimasukkan oven 105oC selama 5 jam, 

kemudian didinginkan dalam desikator selama 0,5 jam, sampel yang 

sudah dingin ditimbang. Perlakuan ini diulang-ulang sampai tercapai 

berat konstan (z gram), yaitu selisih penimbangan berat sampel 

berturut-turut kurang dari 0,2 gram 

 Kadar air dihitung dengan rumus : 

 

 

2. Prosedur Penentuan Kadar Lemak Metode Soxhlet (Sudarmadji, 1997) 

 Ambil labu lemak yang ukurannya sesuai dengan alat ekstraksi Soxhlet 

yang akan digunakan, keringkan dalam oven, dinginkan dalam 

desikator, dan ditimbang. 

 Timbang 5 gram sampel langsung dalam saringan timbel sesuai 

ukurannya kemudian tutp dengan kapas wool yang bebas lemak. 

Sebagai alternatif bungkus dengan kertas saring. 

 Letakkkan timbel atau kertas saring yang berisi sampel tersebut dalam 

alat ekstraksi soxhlet, kemudian pasang alat kondensor diatasnya dan 

labu lemak dibawahnya. 

 Tuangkan pelarut proteleum eter ke dalam labu lemak secukupnya, 

sesuai dengan ukuran soxhlet yang digunakan. 

 Lakukan refluks selama minimum 5 jam sampai pelarut yang turun 

kembali ke labu lemak berwarna jernih. 
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 Destilasi pelarut yang ada dalam labu lemak, tambung pelarutnya. 

Selanjutnya labu kemak yang berisi lemak hasil ekstraksi dipanaskan 

dalam oven pada suhu 105°C. 

 Setelah dikeringkan sampai berat konstan dan didinginkan dalam 

desikator, timbang labu beserta lemaknyatersebut. Berat lemak dapat 

dihitung dengan perhitungan : 

 

% Lemak =  Berat lemak (g) x 100% 

   Berat sampel 

3. Analisa Kadar Asam Lemak Bebas (Mehlenbacher, 1960 dalam 

Sudarmadji dkk, 2003) 

a. Bahan harus diaduk merata dan berada dalam keadaan cair pada 

waktu diambil contohnya. Timbang sebanyak 28,2 ± 0,2 g contoh 

dalam erlenmeyer. Tambahkan 50 ml alkohol netral panas dan 2 ml 

indikator phenolpthalein (pp). 

b. Titrasi dengan larutan 0,1 N NaOH yang telah distandarisasi sampai 

warna merah jambu tercapai dan tidak hilang selama 30 detik 

c. Asam lemak bebas dinyatakan sebagai % asam lemak bebas 

 

% Asam Lemak Bebas =  mL NaOH x N x BM Asam Lemak 

                      Berat contoh x 1000 

4. Analisa Bilangan Peroksida (Sudarmadji, 1996) 

a. Timbang 5,00+0,05 g contoh dalam Erlenmeyer bertutup, tambahkan 

30 ml larutan asam asetat-khloroform (3:2). Digoyang dan tambahkan 

0,5 ml larutan jenuh KI 

b. Diamkan selama 1 menit dengan kadang kala digoyang dan ditambah 

30 ml aquades 

c. Dititrasi dengan 0,1 natrium tiosulfat sampai warna kuning hampir 

hilang, tambahkan 0,5 ml larutan pati 1%, titrasi dilanjutkan sampai 

warna biru hilang 

 

Angka peroksida =  ml tiosulfat x N tiosulfat x 1000 

          Berat contoh (g) 
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5. Prosedur Analisa Protein Kjedahl (AOAC, 1970) 

a. Timbang 1 gram bahan yang telah diringankan lalu masukkan dalam 

labu Kjedahl. 

b. Kemudian ditambahkan 0.5 butir Tablet Kjedahl unutuk analisa 

katalisator, dan ditambahkan 15 ml H2SO4. 

c. Setelah itu didestruksi selama 45 menit hingga 1 jam sampai terbentuk 

cairan yang berwarna jernih, kemudian didinginkan + 30 menit.  

d. Ditambahkan 25 ml aquades dingin dan 3 tetes indikator PP kemudian 

ditambahkan 100 ml larutan NaOH (40%) atau sampai sampel 

berwarna coklat 

e. Lakukan destilasi selama 3 menit dan destilat ditampung sebanyak 

100 ml di dalam erlenmeyer yang berisi 20 ml larutan jenuh asam borat 

3 % dan 3 tetes indikator sertosiro. 

f. Setelah itu, titrasi dengan HCl 0.1N yang telah distandarisasi sampai 

terbentuk warna oranye. 

g. Hitung jumlah N total atau % protein dalam contoh 

h. Perhitungan N total 

Jumlah N total =ml HCl x N HCl           x14.008x100%x6.25 

                         Berat sampel (gram) x 1000 

6. Pengujian Viskositas (Yuwono dan Susanto, 1998) 

a. Viskositas diukur dengan menggunakan viskometer merk Rion VT-04 

b. Rotor nomor 1 dipasang pada lubang rotor hingga rotor tergantung 

bebas 

c. Sampel diletakkan pada beaker glass 250 ml 
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d. Rotor dicelupkan ke dalam sampel sampai tanda tera pada bagian atas 

rotor 

e. Viskometer dihidupkan dibaca pada skala nomor 1 yang ditunjukkan 

oleh jarum  

Catatan 

Rotor yang digunakan harus sesuai dengan kekentalan sampel. Untuk 

viskositas 0,3 – 13 dPas (poise) menggunakan rotor nomor 3 dengan skala 

nomor 3 bawah, viskositas 3 – 150 dPas menggunakan rotor nomor 1, 

dengan skala nomor 1 tengah dan viskositas 100 – 400 dPas menggunakan 

rotor nomor 2 dengan skala yang ditunjukkan nomor 2 atas. 

7. Uji Organoleptik (Kartika dkk, 1997) 

Uji organoleptik dilakukan terhadap warna, aroma dan kekentalan 

menggunakan uji kesukaan dengan menyodorkan 9 sampel yang masing-

masing telah diberi kode. Panelis diminta untuk memberikan penilaian sesuai 

dengan skala kesukaan, yaitu : 

7 : Sangat menyukai 

6 : Menyukai 

5 : Agak menyukai 

4 : Netral 

3 : Agak tidak menyukai 

2 : Tidak menyukai 

1 : Sangat tidak menyukai 
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8. Pemilihan Perlakuan Terbaik (De Garmo et al., 1984) 

Untuk menentukan perlakuan terbaik digunakan metode indeks efektifitas 

dengan prosedur pembobotan sebagai berikut : 

a. Pengelompokan parameter 

Parameter-pameter fisik dan kimia dikelompokkan terpisah dengan 

parameter organoleptik. 

b. Setiap parameter diberi bobot 0-1 pada masing-masing kelompok. Bobot 

diberikan sesuai dengan tingkat kepentingan setiap parameter dalam 

mempengaruhi konsumen yang diwakili oleh panelis. 

 

Bobot =  Nilai total setiap parameter  

   Nilai total semua parameter 

c. Menghitung nilai efektifitas dengan rumus 

 

NE =  Np - Ntj 

         Ntb – Ntj 

Keterangan : 

NE = Nilai efektifitas 

Np = Nilai perlakuan 

Ntj = Nilai terjelek 

Ntb = Nilai terbaik 

Untuk parameter dengan rerata semakin besar semakin baik, maka nilai 

terendah sebagai nilai terjelek dan nilai tertinggi sebagai nilai terbaik. 

Sebaliknya untuk parameter dengan nilai semakin kecil semakin baik, maka 

nilai tertinggi sebagai nilai terjelek dan nilai terendah sebagai nilai terbaik. 

d. Menghitung Nilai Produk (NP) 

Nilai produk diperoleh dari perkalian NE dengan bobot nilai 

e. Menjumlahkan nilai produk dari semua parameter pada masing-masing 

kelompok. Perlakuan yang memiliki NP tertinggi adalah perlakuan terbaik 

pada kelompok parameter 

f. Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan yang memiliki NP tertinggi untuk 

parameter organoleptik 
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Lampiran 2. Lembar Uji Organoleptik 

Tanggal   : 

Nama Penguji  : 

Jenis Produk  : Pasta Santan 

 Saudara diminta untuk memberikan penilaian terhadap warna, aroma dan 

tekstur/kekentalan sampel-sampel berikut ini sesuai dengan tingkat kesukaan 

saudara. Pernyataan yang bijaksana akan sangat membantu kami. Hasil 

penelitian saudara dinyatakan dalam angka dengan ketentuan berikut : 

 7 = sangat menyukai    3 = agak tidak menyukai 

 6 = menyukai     2 = tidak menyukai 

 5 = agak menyukai    1 = sangat tidak menyukai 

 4 = netral 

atas partisipasi anda, kami ucapkan terima kasih 

Sampel Aroma Warna Kekentalan 

A    

B    

C    

D    

E    

F    

Komentar

 :............................................................................................................. 
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Lampiran 3. Lembar Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Nama  : 

Tanggal : 

Jenis Produk : Pasta Santan 

 Penerimaan santan kental oleh konsumen ditentukan dengan 

memberikan penilaian menurut kepentingan dengan nilai 1-6 untuk parameter 

fisik dan kimia, 1-3 untuk parameter organoleptik. Anda diminta untuk 

memberikan penilaian pada parameter santan kental yang telah diberikan. 

Parameter fisik dan kimia (nilai 1-6 mulai dari penting-paling penting) 

a. Parameter fisik 

Parameter Tingkat kepentingan 

Kadar air  

Total lemak  

Kadar asam lemak bebas  

Kadar protein  

Bilangan peroksida  

  

b. Parameter organoleptik 

Parameter Tingkat kepentingan 

Warna   

Aroma   

Kekentalan/tekstur   
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Lampiran 4.  Data dan Analisa Ragam Kadar Air (%) Pasta Santan 
Data Hasil Analisa Kadar Air (%) Pasta Santan 

A B 
Ulangan 

Total B Total A Total 
I II III 

A1 

B1 54,18 51,07 52,79 158,04 

498,42 

1017,04 

B2 55,09 54,34 54,55 163,98 

B3 58,79 57,98 59,63 176,4 

A2 

B1 53,78 52,62 53,27 159,67 

518,62 

B2 56,65 58,59 56,92 172,16 

B3 60,55 64,42 61,82 186,79 
 
Tabel ANOVA 

Sumber 
Variasi 

db JK KT F Hitung 
F Tabel 

Notasi 
5% 1% 

A 1 22,66 22,66 15,83 4,74 9,33 ** 

B(A) 4 181,35 45,33 31,66 3,25 5,41 ** 

Error 12 17,18 1,43         

Total 17 221,20           

FK      = 57465,02 
 
Uji BNT Faktor A 

Data Urutan t alfa sd BNT  Notasi 

55,38 55,38 2,17 0,56 1,22 a 

57,62 57,62       b 
 
Uji BNT Faktor B(A1) 

Data Urutan t alfa sd BNT  notasi 

52,68 52,68 2,17 0,97 2,12 a 

54,66 54,66       a 

58,8 58,8       b 
 
Uji BNT Faktor B(A2) 

data urutan t alfa sd BNT notasi 

53,22 53,22 2,17 0,97 2,12 a 

57,38 57,38       b 

62,26 62,26       c 
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Lampiran 5.  Data dan Analisa Ragam Kadar Lemak (%) Pasta Santan 
Data Hasil Analisa Kadar Lemak (%) Pasta Santan 

A B 
Ulangan 

Total B Total A Total 
I II III 

A1 

B1 33,85 29,39 33,97 97,21 

309,28 

599,12 

B2 35,91 36,33 36,12 108,36 

B3 34,54 34,09 35,08 103,71 

A2 

B1 31,66 30,72 30,03 92,41 

289,84 

B2 33,68 32,58 33,46 99,72 

B3 32,01 34,31 31,39 97,71 
 
Tabel ANOVA 

Sumber 
Variasi 

db JK KT 
F 

Hitung 

F Tabel 
Notasi 

5% 1% 

A 1 20,99 20,99 12,02 4,74 9,33 ** 

B(A) 4 30,41 7,60 4,35 3,25 5,41 * 

Error 12 20,95 1,74         

Total 17 72,37           

FK      = 19941,38 
 
Uji BNT Faktor A 

Data Urutan t alfa sd BNT  Notasi 

34,36 32,20 2,17 0,62 1,35 a 

32,20 34,36 2,17     b 
 
Uji BNT Faktor B(A1) 

Data Urutan t alfa sd BNT  Notasi 

32,40 32,40 2,17 1,07 2,35 a 

36,12 34,57       ab 

34,57 36,12       b 
 
Uji BNT Faktor B(A2) 

Data Urutan t alfa Sd BNT Notasi 

30,80 30,80 2,17 1,07 2,35 a 

33,24 32,57       ab 

32,57 33,24       B 
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Lampiran 6.  Data dan Analisa Ragam Kadar Protein (%) Pasta Santan 
Data Hasil Analisa Kadar Protein (%) Pasta Santan 

A B 
Ulangan 

Total B Total A Total 
I II III 

A1 

B1 3,21 4,11 4,53 11,85 

34,98 

66,47 

B2 4,05 5,28 4,08 13,41 

B3 3,07 3,43 3,22 9,72 

A2 

B1 3,63 3,55 3,86 11,04 

31,49 

B2 4,49 4,13 3,79 12,41 

B3 2,54 2,86 2,64 8,04 
 
Tabel ANOVA 

Sumber 
Variasi 

Db JK KT F Hitung 
F Tabel 

Notasi 
5% 1% 

A 1 0,67 0,67 3,51 4,74 9,33 tn 

B(A) 4 5,61 1,40 7,29 3,25 5,41 ** 

Error 12 2,31 0,19         

Total 17 8,60           

FK      = 245,4589 
 
 
Uji BNT Faktor B(A1) 

Data Urutan t alfa sd BNT  Notasi 

3,95 3,24 2,17 0,35 0,78 a 

4,47 3,95       a 

3,24 4,47       b 
 
Uji BNT Faktor B(A2) 

Data Urutan t alfa sd BNT Notasi 

3,68 3,68 2,17 0,35 0,78 a 

4,13 4,13       a 

2,68 2,68       a 
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Lampiran 7.  Data dan Analisa Ragam Kadar Asam Lemak Bebas (%) Pasta 
Santan 
Data Hasil Analisa Kadar Asam Lemak Bebas (%) Pasta Santan 

A B 
Ulangan 

Total B Total A Total 
I II III 

A1 

B1 0,03 0,02 0,01 0,06 

0,27 

0,50 

B2 0,05 0,02 0,03 0,10 

B3 0,04 0,01 0,02 0,09 

A2 

B1 0,02 0,01 0,01 0,04 

0,22 

B2 0,04 0,01 0,02 0,09 

B3 0,04 0,03 0,01 0,08 
 
Tabel ANOVA 

Sumber 
Variasi 

Db JK KT F Hitung 
F Tabel 

Notasi 
5% 1% 

A 1 0,000103 0,00010272 0,593008 4,747225 9,330212 tn 

B(A) 4 0,000637 0,000159278 0,9195 3,259167 5,411951 tn 

Error 12 0,002079 0,000173222         

Total 17 0,002819           

FK      = 0,013945 
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Lampiran 8.  Data dan Analisa Ragam Bilangan Peroksida (meq/100g) 
Pasta Santan 
Data Hasil Analisa Bilangan Peroksida (meq/100g) Pasta Santan 

A B 
Ulangan 

Total B Total A Total 
I II III 

A1 

B1 0,442 2,12 1,49 4,052 

13,574 

25,532 

B2 0,634 1,774 0,91 3,318 

B3 1,937 1,903 2,364 6,204 

A2 

B1 1,187 1,067 1,371 3,625 

11,958 

B2 0,93 1,051 1,149 3,13 

B3 2,065 1,882 1,256 5,203 
 
Tabel ANOVA 

Sumber 
Variasi 

db JK KT 
F 

Hitung 

F Tabel 
Notasi 

5% 1% 

A 1 0,14 0,14 0,64 4,74 9,33 tn 

B(A) 4 2,28 0,57 2,52 3,25 5,41 tn 

Error 12 2,70 0,22         

Total 17 5,13           

FK      = 36,21572 
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Lampiran 9.  Data dan Analisa Ragam Viskositas (cP) Pasta Santan 
Data Hasil Analisa Viskositas (cP) Pasta Santan 

A B 
Ulangan 

Total B Total A Total 
I II III 

A1 

B1 9863 9345 8851 28059 

74279 

132752,5 

B2 9863 8982 7794 26639 

B3 5971 6461 7149 19581 

A2 

B1 6301 7248 6774 20323 

58473,5 

B2 6080 7103 6734 19917 

B3 5636,5 6514 6083 18233,5 
 

 Tabel ANOVA 

Sumber 
Variasi 

db JK KT F Hitung 
F Tabel 

Notasi 
5% 1% 

A 1 13878546 13878546,125 35,14385 4,747225 9,330212 ** 

B(A) 4 14563696 3640924,069 9,219703 3,259167 5,411951 ** 

Error 12 4738883 394906,875         

Total 17 4738883           

        FK      = 979068125,3 
       

Uji BNT Faktor A 

Data Urutan t alfa sd BNT  Notasi 

8253,222 6497,056 2,179 296,2382 645,5031 a 

6497,056 8253,222       b 
 
Uji BNT Faktor B(A1) 

Data Urutan t alfa sd BNT  Notasi 

9353 6527 2,179 513,0996 1118,044 a 

8879,667 8879,667       b 

6527 9353       ab 
 
Uji BNT Faktor B(A2) 

Data Urutan t alfa sd BNT  Notasi 

6774,333 6077,833 2,179 513,0996 1118,044 a 

6639 6639       a 

6077,833 6774,333       a 
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Lampiran 10.  Data dan Analisa Ragam Rendemen (%) Pasta Santan 
Data Hasil Analisa Rendemen (%) Pasta Santan 

A B 
Ulangan 

Total B Total A Total 
I II III 

A1 

B1 52,07 51,55 52,61 156,23 

485,72 

931,83 

B2 60,03 57,81 59,04 176,88 

B3 51,15 50,66 50,8 152,61 

A2 

B1 49,49 50,39 49,66 149,54 

446,11 

B2 51,15 50,73 50,82 152,7 

B3 46,92 49,26 47,69 143,87 
 

 Tabel ANOVA 

Sumber 
Variasi 

db JK KT F Hitung 
F Tabel 

Notasi 
5% 1% 

A 1 87,16401 87,16400556 159,3832 4,747225 9,330212 ** 

B(A) 4 127,6292 31,9073111 58,34391 3,259167 5,411951 ** 

Error 12 6,5626 0,54688333         

Total 17 221,3559           

        FK      = 48239,29 
       

Uji BNT Faktor A 

Data Urutan t alfa sd BNT  Notasi 

53,96889 49,56778 2,179 0,348611 0,759623 a 

49,56778 53,96889       b 
 
Uji BNT Faktor B(A1) 

Data Urutan t alfa sd BNT  Notasi 

52,07667 50,87 2,179 0,603812 1,315706 a 

58,96 52,07667       a 

50,87 58,96       b 
 
Uji BNT Faktor B(A2) 

Data Urutan t alfa sd BNT Notasi 

49,84667 47,95667 2,179 0,603812 1,315706 a 

50,9 49,96       b 

47,95667 50,78667       ab 
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Lampiran 11. Analisa Data Organoleptik Aroma Pasta Santan 

 Tabel Organoleptik Aroma Pasta Santan 

Panelis 
Perlakuan 

A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3 

1 6 5 5 4 4 4 

2 4 4 3 3 4 2 

3 5 7 3 6 2 4 

4 6 6 5 5 6 7 

5 6 3 6 4 3 6 

6 5 5 5 5 5 5 

7 6 6 6 6 7 6 

8 6 7 6 6 7 6 

9 3 4 4 3 4 4 

10 7 7 7 5 6 6 

11 3 3 5 3 4 6 

12 3 3 3 4 3 6 

13 4 7 7 5 5 4 

14 5 4 3 5 7 4 

15 6 6 6 3 4 4 

16 4 5 4 5 4 4 

17 4 5 4 5 6 3 

18 5 5 5 4 6 4 

19 5 6 6 5 4 6 

20 6 5 4 4 6 4 

Total 99 103 97 90 97 95 

Rerata 4,95 5,15 4,85 4,5 4,85 4,75 
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 Tabel Organoleptik Aroma 

Skala 

Kesukaan  
X 

Frekuensi 
∑f (∑f)X (∑f)X2 

A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3 

7= Sangat Suka 3 1 4 2 0 3 1 11 33 99 

6= Suka 2 7 4 5 3 5 7 31 62 124 

5= Agak Suka 1 5 6 5 8 2 1 27 27 27 

4= Netral 0 4 3 4 5 7 9 32 0 0 

3= Kurang Suka -1 3 3 4 4 2 1 17 -17 17 

2= Tidak Suka -2 0 0 0 0 1 1 2 -4 8 

1= Sangat 

Tidak Suka -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL ∑f   20 20 20 20 20 20 120     

∑Fx   19 23 17 10 17 15   101   

(∑f)X2                   275 

rata-rata 

∑Fx/∑f   0,95 1,15 0,85 0,5 0,85 0,75       
 
 

FK=C          85,0083333 

Total JK      189,991667 

Perlakuan   4,64166667 

Galat 185,35 
 

 Tabel ANOVA Organoleptik Aroma 

Sumber 

Variasi dB JK KT 

F 

hitung 

F tabel 

0.05 Notasi 

Total 119 189,99 1,60 

0,57 2,03 tn Perlakuan 5 4,64 0,93 

Galat 114 185,35 1,63 
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Lampiran 11. Analisa Data Organoleptik Warna Pasta Santan 

 Tabel Organoleptik Warna Pasta Santan 

Panelis 
Perlakuan 

A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3 

1 6 6 5 6 5 5 

2 5 4 3 3 4 3 

3 1 4 3 5 5 3 

4 6 7 6 6 6 6 

5 6 6 3 4 3 6 

6 5 6 5 4 4 5 

7 5 6 5 5 5 6 

8 5 5 4 5 5 5 

9 7 6 6 6 7 6 

10 7 7 7 7 7 7 

11 6 6 5 6 6 6 

12 4 6 7 7 6 6 

13 7 7 7 7 7 6 

14 6 6 5 5 5 6 

15 6 5 7 5 6 2 

16 6 6 4 4 5 3 

17 5 6 4 4 5 4 

18 5 4 3 3 5 3 

19 6 5 4 4 5 5 

20 6 5 6 6 6 6 

Total 110 113 99 102 107 99 

Rerata 5,50 5,65 4,95 5,10 5,35 4,95 
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 Tabel Organoleptik Warna 

` X 
Frekuensi 

∑f (∑f)X (∑f)X2 
A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3 

7= Sangat Suka 3 3 3 4 3 3 1 17 51 153 

6= Suka 2 9 10 3 5 5 9 41 82 164 

5= Agak Suka 1 6 4 5 5 9 4 33 33 33 

4= Netral 0 1 3 4 5 2 1 16 0 0 

3= Kurang Suka -1 0 0 4 2 1 4 11 -11 11 

2= Tidak Suka -2 0 0 0 0 0 1 1 -2 4 

1= Sangat Tidak 

Suka -3 1 0 0 0 0 0 1 -3 9 

TOTAL ∑f   20 20 20 20 20 20 120     

∑Fx   30 33 19 22 27 19   150   

(∑f)X2                   374 

rata-rata ∑Fx/∑f   1,5 1,65 0,95 1,1 1,35 0,95       

 

FK=C         187,5 

Total JK     186,5 

Perlakuan   8,7 

Galat          177,8 
 

 Tabel ANOVA Organoleptik Warna 

Sumber Variasi 

dB JK KT 

F 

hitung 

F tabel 

0.05 Notasi 

Total 119 186,50 1,57 

1,12 2,03 tn Perlakuan 5 8,70 1,74 

Galat 114 177,80 1,56 
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Lampiran 13. Analisa Data Organoleptik Kekentalan Pasta Santan 

 Tabel Organoleptik Kekentalan Pasta Santan 
 

Panelis 
Perlakuan 

A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3 

1 5 4 6 5 6 6 

2 3 3 4 2 4 3 

3 3 3 4 3 5 4 

4 6 6 6 5 6 6 

5 2 3 3 3 6 7 

6 4 5 3 4 4 6 

7 5 4 5 6 5 4 

8 6 6 4 6 6 4 

9 4 5 5 5 4 4 

10 3 3 7 3 7 7 

11 3 6 5 3 5 6 

12 7 5 5 4 5 4 

13 7 5 4 5 4 4 

14 5 5 3 6 1 2 

15 7 6 5 4 5 3 

16 6 6 4 5 2 2 

17 5 6 6 5 4 5 

18 4 5 3 4 5 4 

19 4 4 4 4 4 3 

20 6 6 5 6 5 5 

Total 95 96 91 88 93 89 

Rerata 4,75 4,80 4,55 4,40 4,65 4,45 
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 Tabel Organoleptik Kekentalan 

Skala Kesukaan  X 
Frekuensi 

∑f (∑f)X (∑f)X2 
A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3 

7= Sangat Suka 3 3 0 1 0 1 2 7 21 63 

6= Suka 2 4 7 3 4 4 4 26 52 104 

5= Agak Suka 1 4 6 6 6 7 2 31 31 31 

4= Netral 0 4 3 6 5 6 7 31 0 0 

3= Kurang Suka -1 4 4 4 4 0 3 19 -19 19 

2= Tidak Suka -2 1 0 0 1 1 2 5 -10 20 

1= Sangat Tidak 

Suka -3 0 0 0 0 1 0 1 -3 9 

TOTAL ∑f   20 20 20 20 20 20 120     

∑Fx   15 16 11 8 13 9   72   

(∑f)X2                   246 

rata-rata ∑Fx/∑f   0,75 0,8 0,55 0,4 0,65 0,45       
 

FK=C 43,2 

Total JK 203 

Perlakuan 2,6 

Galat 200 
 

 Tabel ANOVA Organoleptik Kekentalan 

Sumber 

Variasi dB JK KT 

F 

hitung 

F tabel 

0.05 Notasi 

Total 119 202,80 1,70 

0,30 2,03 tn Perlakuan 5 2,60 0,52 

Galat 114 200,20 1,76 
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Lampiran 14. Penilaian Panelis Untuk Pemilihan Perlakuan Terbaik 
 
Tabel Data Parameter Kimia dan Fisik 
 

Tingkat Kepentingan 

Panelis 

Parameter   

Kadar  Kadar Kadar 
ALB 

bil peroksida Viskositas Total 

Air Lemak Protein       

1 1 5 3 4 2 6 21 

2 4 3 5 1 6 2 21 

3 2 3 6 5 4 1 21 

4 3 5 2 6 1 4 21 

5 6 2 1 5 4 3 21 

6 3 4 5 2 6 1 21 

7 2 1 5 6 3 4 21 

8 5 4 1 3 6 2 21 

9 2 3 4 5 6 1 21 

10 2 5 1 4 3 6 21 

11 5 3 4 2 1 6 21 

12 4 5 6 2 1 3 21 

13 5 3 1 2 4 6 21 

14 5 3 1 4 2 6 21 

15 4 5 2 1 3 6 21 

16 1 5 3 4 6 2 21 

17 5 4 3 2 1 6 21 

18 5 4 1 6 2 3 21 

19 4 5 1 3 2 6 21 

20 6 3 5 4 1 2 21 

Total 74 75 60 71 64 76 420 

Bobot 0,18 0,18 0,14 0,17 0,15 0,18   
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Lampiran 14. (Lanjutan) 
Penilaian Panelis Terhadap Parameter Kimia dan Fisik 

Perlakuan 

Parameter 

Kadar Air Kadar Lemak Kadar ALB Bil Peroksida Viskositas 

    Protein       

A1 

B1 52,68 32,40 3,95 0,02 1,35 9353,00 

B2 54,66 36,12 4,47 0,04 1,11 8879,67 

B3 58,80 34,57 3,24 0,03 2,07 6527,00 

A2 

B1 53,22 30,80 3,68 0,02 1,21 6774,33 

B2 57,39 33,24 4,14 0,03 1,04 6639,00 

B3 62,26 32,57 2,68 0,03 1,73 6077,83 

Nilai Tertinggi 62,26 36,12 4,47 0,04 2,07 9353,00 

Nilai Terendah 52,68 30,80 2,68 0,02 1,04 6077,83 

 

 

Selisih 9,58 5,32 1,79 0,02 1,02 3275,17 

 

Tabel NP dan NE Parameter Kimia dan Fisik 

Parameter 

  

  
Kadar 

Air 

Kadar 

Lemak 

Kadar 

Protein 

Kadar Asam 

Lemak Bebas 

Bil 

Peroksida Viskositas Total 

A1B1 

NE 0,00 0,30 0,71 0,34 0,30 1,00 

0,44 NP 0,00 0,05 0,10 0,06 0,05 0,18 

A1B2 

NE 0,21 1,00 1,00 1,00 0,06 0,86 

0,69 NP 0,04 0,18 0,14 0,17 0,01 0,15 

A1B3 

NE 0,64 0,71 0,31 0,78 1,00 0,14 

0,59 NP 0,11 0,13 0,04 0,13 0,15 0,02 

A2B1 

NE 0,06 0,00 0,56 0,00 0,16 0,21 

0,15 NP 0,01 0,00 0,08 0,00 0,02 0,04 

A2B2 

NE 0,49 0,46 0,81 0,71 0,00 0,17 

0,44 NP 0,09 0,08 0,12 0,12 0,00 0,03 

A2B3 
NE 1,00 0,33 0,00 0,68 0,67 0,00 

0,45 NP 0,18 0,06 0,00 0,11 0,10 0,00 

Bobot 0,16 0,15 0,13 0,06 0,13 0,05 1,00 
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Lampiran 14. (Lanjutan) 
Penilaian Panelis Terhadap Parameter Organoleptik 
 

Panelis 

 

 

Warna 

  
Aroma 

  
Kekentalan 

  
Total 

  

1 2 1 3 6 

2 3 2 1 6 

3 1 3 2 6 

4 1 2 3 6 

5 2 3 1 6 

6 3 1 2 6 

7 2 3 1 6 

8 1 3 2 6 

9 3 2 1 6 

10 3 1 2 6 

11 1 2 3 6 

12 2 1 3 6 

13 3 2 1 6 

14 3 2 1 6 

15 1 2 3 6 

16 3 2 1 6 

17 1 2 3 6 

18 1 2 3 6 

19 3 2 1 6 

20 1 3 2 6 

Total 40,00 41,00 39,00 120,00 

Bobot 0,333333 0,341667 0,325 1 
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Lampiran 14. (Lanjutan) 
Penilaian Panelis Terhadap Parameter Organoleptik 

Nilai 
Warna Aroma Kekentalan 

A1(B1) 5,50 4,95 4,75 

A1(B2) 5,65 5,15 4,80 

A1(B3) 4,95 4,85 4,55 

A2(B1) 5,10 4,50 4,40 

A2(B2) 5,35 4,85 4,65 

A2(B3) 4,95 4,75 4,45 

Nilai 

Tertinggi 5,65 5,15 4,80 

Nilai 

Terendah 4,95 4,50 4,40 

Selisih 0,70 0,65 0,40 

 
 
Tabel NP dan NE Parameter Organoleptik 

 
 

Parameter 

    Warna Aroma Kekentalan Total 

            

A1B1 

NE 0,79 0,69 0,88 0,78 

NP 0,26 0,24 0,28   

A1B2 

NE 1,00 1,00 1,00 1,67 

NP 0,34 0,33 1,00   

A1B3 

NE 0,00 0,54 0,37 0,31 

NP 0,00 0,18 0,12   

A2B1 

NE 0,21 0,00 0,00 1,00 

NP 0,33 0,34 0,33   

A2B2 

NE 0,57 0,54 0,63 0,58 

NP 0,19 0,18 0,20   

A2B3 
NE 0,00 0,38 0,13 0,17 

NP 0,00 0,13 0,04   
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Lampiran 15. Dokumentasi Penelitian 
 
 

 

 


