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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Santan kelapa cair adalah produk cair yang diperoleh dengan menyaring perasan daging 

buah kelapa (Cocos nucifora) dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan makanan 

yang diizinkan (SNI 01-3816-1995). Pemanfaatan santan kelapa dalam masakan di 

Indonesia telah sering digunakan dengan cara dicampurkan ke dalam masakan dan 

memberikan rasa gurih. Berdasarkan BPS (2013), persentase total penurunan jumlah 

konsumsi kelapa oleh masyarakat Indonesia selama satu tahun yaitu dari Maret 2012 

hingga Maret 2013 yaitu sebesa 12,03%. Hasil penurunan tersebut disebabkan konsumsi 

santan kelapa yang diperas langsung dari buah kelapa mulai tergeser oleh produk santan 

kelapa dalam kemasan  

 

Perkembangan jenis santan kelapa menjadi tantangan bagi perusahaan untuk menyediakan 

produk yang disukai oleh masyarakat. Selama mengembangkan produk pangan, perusahaan 

harus memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen sehingga menjadi 

jaminan kesuksesan pengembangan produk (Varela et al., 2010). Informasi evaluasi 

konsumen dapat dimanfaatkan menggunakan analisis sensori deskriptif  karena uji ini dapat 

menentukan intensitas karakteristik produk. 

 

Metode evaluasi sensori berbasis konsumen yang banyak digunakan contohnya adalah 

Check-All-That-Apply. Metode Check-All-That-Apply (CATA) merupakan metode 

sederhana dan cepat untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu produk berdasarkan 

presepsi atau pendapat konsumen. Panelis dapat memilih atribut sensori yang dianggap 

tepat untuk menggambarkan suatu produk. Keuntungan menggunakan metode ini adalah  

cepat dan spontan, meminimalisir waktu dan efek kognitif yang diminta dari panelis, cocok 

untuk konsumen yang tidak biasa melakukan sensori, memiliki kemampuan untuk melihat 

bagaimana konsumen memahami produk dari sudut pandang sensori dan bagaimana 

karakteristik sensori dapat menyusun pola persepsi dan konsumen (Ares et al., 2010). 
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Berdasarkan Tangsuphoom dan Coupland (2005), pengujian kualitas santan kelapa telah 

banyak dilakukan namun hanya ditemukan satu penelitian uji karakteristik sensori santan 

kelapa. Hasil uji hedonik adalah para panelis lebih menyukai penggunaan santan kelapa 

segar dibandingkan dengan santan kelapa instan dikarenakan panelis lebih menyukai rasa 

khas santan (Rehman et al., 2004). Perubahan pada penampilan, bau, flavor dan tekstur 

disebabkan adanya proses pemanasan akan mempengaruhi kualitas santan kelapa dan 

pemilihan konsumen.  

 

Pada penelitian ini, produk santan kelapa cair dengan tiga merek berbeda dan santan segar 

akan diuji menggunakan metode sensori Check-all-that-apply untuk mengidentifikasi 

atribut sensori yang paling menonjol pada produk santan komersial dan dibandingkan 

dengan produk santan ideal. Santan ideal pada penelitan ini adalah santan yang memiliki 

atribut sensori yang diinginkan berdasarkan pendapat dari konsumen.  Sampel kelapa yang 

akan diuji adalah santan kelapa murni dan santan kelapa diberi rasa manis disebabkan 

aplikasi sampel tersebut disesuaikan berdasarkan pemanfaatan santan sebagai minuman. 

Sampel santan kelapa dibandingkan untuk mengetahui apakah konsumen masih dapat 

mengenali produk yang sama meskipun telah dimodifikasi. Hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah yang berguna untuk industri dalam 

mengembangkan santan kelapa komersial dan memperbaiki kualitas pada produk masing-

masing yang dinginkan oleh konsumen atau santan kelapa yang memiliki profil sensori 

mirip dengan santan ideal.  
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1.2.   TINJAUAN PUSTAKA 

1.2.1. Sensori CATA (Check-All-That-Apply)  

Pada metode profil sensori berdasarkan Lancaster dan Foley (2007), metode CATA 

(Check-All-That-Apply) adalah metode analisis deskriptif sensori dimana panelis dapat 

menentukan atribut sensori yang tepat untuk menggambarkan sampel yang diuji dengan 

berdasarkan pendapat pribadi melalui pertanyaan pilihan atribut yang berkaitan dengan 

sampel yang telah disediakan pada kuesioner. Menurut Adams et al. (2007),  keuntungan 

utama CATA dibandingkan dengan metode lain adalah metode yang cepat dan spontan, 

dapat meminimalisir jumlah waktu dan efek kognitif yang diminta dari panelis, metode 

yang tepat pada konsumen yang tidak sering melakukan uji sensori, memiliki kemampuan 

untuk melihat bagaimana konsumen memahami produk dari sudut padang sensori dan 

bagaimana karakteristik sensori dapat menyusun pola persepsi dari konsumen. 

 

Metode CATA dapat diterapkan pada segala jenis produk pangan. Jenis pertanyaan pada 

kuisioner CATA dapat dalam bentuk pertanyaan mengenai atribut sensori (manis, pahit, 

renyah), emotional atau perasaan (senang, gembira, sedih) atau opini (bagus untuk sarapan, 

memberikan semangat, dll).  Pada data yang didapatkan dengan metode ini dapat digunakan 

untuk pembuatan peta preferensi yang menghubungkan penilaian hedonik dengan atribut 

sensorik. Kekurangan dari metode ini adalah dengan  pilihan yang disediakan pada 

kuisioner atribut CATA sangat banyak sehingga panelis akan cenderung menjawab 

pernyataan yang telah disediakan secara ragu-ragu atau tidak memilih pernyataan tersebut. 

Proses pengolahan data pada CATA yaitu dengan cara memberikan nilai “1” untuk 

menggambarkan kehadiran suatu atribut sensori dalam produk dan nilai “0” untuk 

menggambarkan ketidakhadiran atribut sensori tersebut (Dooley et al., 2010). 

 

1.2.2. Correspondence Analysis  

Peta preferensi CATA berdasarkan pengujian correspondence analysis dari hasil Cochran’s 

Q test. Uji Correspondence analyses (atau homogenity analysis) merupakan bagian analisis 

multivariate yang mempelajari hubungan antara dua atau lebih variable berdasarkan data 

baris dan kolom menghasilkan presentasi berupa garmbar pada kedua rating atribut dan 
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profil dari sampel. Analisis ini dapat mengurangi dimensi data dengan mengkonversi 

matriks data berbentuk baris dan kolom menjadi bentuk grafik dan data tersebut juga 

digambarkan sebagai point atau titik. Jarak yang digunakan untuk mengambarkan titik pada 

plot grafik korespondensi berdasarkan oleh chi-square. Manfaat dari correspondence 

analysis adalah dapat mengilustrasi hubungan antar variable dalam bentuk grafik dengan 

variabel yang saling berdekatan menyatakan apabila mempunyai hubungan yang sama 

(Sourial et al., 2010).   

Hasil dari correspondence analysis akan mengikutkan dua dimensi terbaik untuk 

mempresentasikan data,yang menjadi kordinat titik dan suatu ukuran jumlah informasi 

yang ada dalam setiap dimensi yang dinamakan inertia  (Johnson dan Winchen, 2002).  

Pereduksian dimensi data correspondence analysis  didasarkan oleh keragaman data (nilai 

eigen/ inersia) yang terbesar. Nilai eigen atau eigenvalues dicari untuk memperoleh 

koordinat baris dan kolom sehingga hasil analis korespondensi dengan mudah diketahui 

hubungan (asosiasinya) jika divisualisasikan dalam bentuk grafik (Greenacre, 1984). Hasil 

dimensi menunjukan hubungan antar variable dan nilai inertia. Hasil pada dimensi 1 atau 

F1 mewakili nilai eigen / inersia yang terbesar, sedangkan dimensi 2 atau F2 mewakili 

terbesar kedua dan seterusnya (Sourial et al., 2010). 

1.2.3. Penalty Analysis  

Penalty analysis, atau mean drop analysis adalah metode analisis industri pangan yang 

dapat digunakan untuk pengembangan dan optimisasi produk. Metode Penalty Analysis 

mengabungkan analisis Just-About-Right (JAR) yang didasarkan oleh penilaian dari 

perbedaan antara produk sampel dan ideal, dan kombinasi dari penilaian skala hedonik 

(overall liking) (Lawless  dan Heymann, 2010).  Keuntungan dari analisis ini adalah dapat 

mengidentifikasikan atribut sensori yang berpotensi untuk menurunkan atau meningkatkan 

kesukaan sehingga dapat digunakan untuk pengembangan produk. Analisis ini dibagi 

menjadi tiga yaitu analisis atribut sensori must have, nice to have, dan must not have. 

Atribut sensori must have adalah atribut sensori yang tidak ditemukan pada produk nyata 

padahal atribut sensori tersebut diinginkan oleh panelis pada produk ideal. Sedangkan pada 
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atribut sensori nice to have dan must not have, adalah atribut sensori yang ditemukan pada 

produk nyata tetapi sebenarnya tidak ada produk ideal (Meyner et al., 2013).   

Identifikasi atribut penalty analysis menggunakan hasil dari JAR dan skala hedonik 

sehingga dapat membentuk grafik yaitu Mean Drop against %. The Mean Drop adalah 

perbedaan antara rerata (mean) pada salah satu kategori non-JAR dan rerata (mean) pada 

kategori JAR) dan digambarkan dalam bentuk horizontal. Grafik % adalah persentasi 

konsumen yang memilih produk dan digambarkan dalam bentuk vertikal. Pemilihan 

kondisi atribut pada grafik didasarkan pada kondisi 20% dari konsumen harus memilih 

atribut tersebut dan letak mean drop oleh titik kordinat atribut (Pagès et al., 2014).  

1.2.4. Santan Kelapa 

Santan kelapa cair adalah produk cair yang diperoleh dengan menyaring perasan daging 

buah kelapa (Cocos nucifora) dengan atau tanpa penambahan bahan tambahan makanan 

yang diizinkan (SNI 01-3816-1995). Komposisi pada santan kelapa dipengaruhi oleh 

varietas, umur, kondisi lingkungan kelapa tersebut tumbuh, metode preparasi, dan kondisi 

dari proses yang digunakan saat ekstraksi, contoh, banyaknya jumlah air dan suhu yang 

digunakan saat ekstraksi (Tangsuphoom dan Coupland, 2005). Kandungan santan kelapa 

yang telah diekstraksi tanpa penambahan air adalah protein 2,6-4,4%; air 50-54%, lemak 

32-40% dan abu 1-1,5% (Seow dan Gwee, 1997). 
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Tabel 1. Standar Nasional Indonesia untuk Santan Kelapa  

Parameter Satuan Persyaratan 

Rasa - Normal 

Bau - Normal 

Warna - Normal 

Air %b/b Maks 50 

Protein %b/b Min 30 

Lemak mg/kg Min 30 

Timbal (Pb) mg/kg Maks 0,1 

Tembaga mg/kg Maks 0,1 

Seng mg/kg Maks 40 

Timah mg/kg Maks 40 

Merkuri mg/kg Maks 0,05 

Arsen mg/kg Maks 1,0 

Angka Lempeng total Koloni/g Maks 10
5 

MPN APB/bl Maks 1 x 10 

Eschercia coli APB/bl <3 

Enterococci koloni/g Maks 1 x 10
2 

Salmonella  Negatif 

Staphylococcus aureus Koloni/g Maks 10
2
 

Sumber : SNI santan kelapa 1-3816-1995 

 

Tabel 2. Standar CODEX untuk Santan Kelapa   

Parameter Satuan Komposisi 

Total Padatan %b/b 12,7-25,3 

Total Padatan bukan Lemak %b/b Min 2,7 

Kadar air %b/b Maks 87,3 

pH  Min 5,9 

Lemak %b/b Min 10 
Sumber : CODEX Santan Kelapa tahun 2003 

 

Santan kelapa segar akan cepat rusak meskipun disimpan pada suhu dingin, hal ini 

dikarenakan mikroba dalam santan memiliki waktu yang singkat untuk muncul yaitu 232 

menit pada suhu 10˚C dan 44 menit pada suhu 30˚C (Seow & Gwee, 1997). Selain 

kerusakan oleh mikroba, santan kelapa sangat rentan terhadap kerusakan kimia termasuk 

enzimatis, khususnya melalui oksidasi lemak dan hidrolisis yang menghasilkan rasa dan 

bau yang tidak disukai. Saat ini telah banyak jenis santan kelapa untuk dapat dipromosikan 

kepada konsumen seperti pasteurisasi, UHT, sterilisasi, dan spray drying method. Proses 
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tersebut akan mempengaruhi kualitas dari santan kelapa dan memiliki umur simpan lebih 

panjang dibanding santan kelapa yang belum diolah (Seow dan Gwee, 1997). Akibat 

perubahan tersebut akan mempengaruhi kualitas santan kelapa yaitu pada atribut 

penampilan, sensori, aroma, dan tekstur (Rehman et al., 2004). 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mendapatkan deskripsi atribut sensori yang 

menonjol pada beberapa produk santan kelapa dalam kemasan yang ada di pasaran, (2) 

untuk membandingkan atribut sensori tersebut dengan sampel santan kelapa ideal 

berdasarkan pendapat panelis, (3) untuk membandingkan atribut sensori yang terdeteksi 

konsumen pada produk santan komersial beberapa merk yang telah diberi rasa, (4) dan 

untuk mengidentifikasi atribut sensori prioritas yang akan mempengaruhi pengembangan 

produk santan kelapa. 


