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1. PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Santan kelapa merupakan salah satu produk pangan yang dihasilkan dari buah tanaman 

kelapa (Cocos nucifera) dan pada bagian buahnya memilki kandungan senyawa tannin, 

flavonoid, dan polifenol (Mutiat et al, 2016). Santan kelapa juga mengandung asam palmitate 

untuk mencegah kanker kulit, asam stearate untuk pelembab, asam oleat dan linoleate untuk 

memperbaiki kondisi kulit ( Desnelli, 2007 dalam Hayati dan Dewi et al. 2015). Menurut 

data Badan Pusat Statistik tahun 2018 produksi kelapa di Indonesia tercatat sebanyak 3.176,2 

ribu ton dan menempati urutan terbesar ke tiga setelah produksi kelapa sawit dan rata-rata 

penggunaan kelapa untuk santan adalah sebesar 40% dari total produksi kelapa per tahun. 

Sedangkan data BPS pada September 2020 jumlah penduduk di Indonesia yaitu sebanyak 

270,2 juta jiwa dan  meningkat 32,57 juta jiwa dari total penduduk Indonesia pada tahun 

2010 yang baru sebanyak 237,63 juta jiwa. Jumlah penduduk yang banyak akan 

mempengaruhi jumlah konsumsi terutama pada bahan pangan yaitu santan.  

Pemanfaatan santan kelapa dapat dimanfaatkan pada produk pangan khususnya pada produk 

es krim, yoghurt dan keju. Es krim merupakan produk olahan susu yang dibuat dengan 

menambahkan lemak, susu, gula sebagai bahan pemanis (Muaris, 2006 dalam Perdani et al, 

2017). Keju merupakan produk olahan pangan yang terbuat dari produk susu dan dihasilkan 

dari koagulasi asam kemudian dilakukan pengadukan, memanaskan dadih, mengeringkan 

whey dan kemudian penekanan dadih (Oladipo dan Jadesimi, 2012 dalam Mutiat, et al. 

2016). Sedangkan yoghurt merupakan produk susu fermentasi bertekstur semi padat yang 

diperoleh dari fermentasi dua spesies asam laktat yaitu Streptococcus thermophiles dan 

Lactobacillus delbrueckii spp. Bulgaricus (Corrieu dan Beal, 2016 dalam Shristi, et al, 2019). 

Santan kelapa banyak digunakan untuk berbagai masakan atau olahan produk pangan karena 

mempunyai kandungan lemak yang tinggi, sehingga memberikan rasa yang gurih pada 

produk pangan (Cahyono et al, 2015). 

Pemanfaatan santan kelapa juga dapat mempengaruhi hasil akhir pada pembuatan es krim, 

yoghurt dan keju. Pemanfaatan santan pada produk es krim dapat mempengaruhi overrun, 

kadar lemak, aroma, warna, rasa dan tekstur yang dihasilkan. Pemanfaatan santan pada 



2 
 

 
 

produk yoghurt dapat mempengaruhi pH, kadar lemak, aroma, warna, rasa dan tekstur yang 

dihasilkan. Pemanfaatan santan pada produk keju dapat mempengaruhi rendemen, kadar 

lemak, aroma, rasa, tekstur dan warna yang dihasilkan. Seperti pada salah satu penelitian 

sebelumnya menurut Jumiati et al. 2015 dengan kombinasi santan dan bubur ubi jalar ungu 

dapat menurunkan overrun dan kadar lemak semakin banyaknya ubi jalar yang ditambahkan 

dan menaikkan overrun dan kadar lemak pada es krim sehingga dihasilkan rasa dan aroma 

yang gurih.  Oleh karena itu dilakukan kajian review mengenai pengaruh pemanfaatan santan 

pada produk es krim, yoghurt dan keju terhadap karakteristik fisik, kimia dan organoleptik 

produk yang dihasilkan. 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Santan Kelapa 

Santan kelapa merupakan salah satu produk pangan yang dihasilkan dari buah tanaman 

kelapa (Cocos nucifera) dan pada bagian buahnya memilki kandungan senyawa tannin, 

flavonoid, dan polifenol. Santan kelapa memiliki tekstur yang sedikit kental dan berwarna 

putih yang berasal dari parutan daging kelapa (Mutiat et al, 2016). Terdapat 2 jenis santan 

kelapa yang dikembangkan yaitu santan kelapa cair dan santan kelapa bubuk. Santan cair 

merupakan emulsi minyak dalam air, berwarna putih susu dan didapatkan dengan cara 

memarut atau mengekstrak daging buah kelapa tua dengan penambahan air maupun tidak 

(Tipvarakarnkoon, 2009 dalam Dewi et al. 2015).  

Tabel 1. Kandungan Yang Terdapat Pada Santan Cair 

Santan Cair Lemak (%) Protein (%) Air (%) Karbohidrat (%) 

Tanpa 

penambahan air 
32 – 40 2.6 – 4.4 50 - 54 5.6 

Dengan 

penambahan air 
10 2 80 7.6 

(Hartati et al, 2017), (Cahyono et al, 2015). 

Santan mudah mengalami pemisahan krim dengan kandungan lebih banyak minyak dan skim 

yang mengandung sedikit minyak mengakibatkan santan mudah mengalami kerusakan yang 

berakibat aroma menjadi tengik sehingga santan cair dijadikan santan bubuk agar memiliki 
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masa simpan yang lebih lama (Tarwiyah, 2001 dalam Dewi et al. 2015). Santan bubuk dibuat 

dari cairan susu santan cair dengan atau tanpa penambahan air yang kemudian melewati 

proses pengeringan menggunakan alat spray dryer yang didapatkan hasil akhir berupa bubuk 

santan (Julie, 2011 dalam Hayati dan Dewi et al, 2015). Kandungan lemak yang terdapat 

pada santan bubuk sama dengan santan cair tanpa penambahan air yaitu 32-40 % sedangkan 

kandungan air pada santan bubuk lebih rendah dibandingkan kandungan pada santan cair. 

Santan kelapa merupakan alternative pengganti lemak hewani dan susu sapi untuk penderita 

lactose intolerant karena mengandung asam laurat yang ditemukan pada ASI ( Ketaren, 2008 

dalam Kumolontang, 2015 ). Santan kelapa juga mengandung asam palmitate untuk 

mencegah kanker kulit, asam stearate untuk pelembab, asam oleat dan linoleate untuk 

memperbaiki kondisi kulit ( Desnelli, 2007 dalam Hayati dan Dewi et al. 2015). Santan 

kelapa mempunyai kandungan lemak yang tinggi, sehingga memberikan rasa yang gurih 

pada produk pangan (Cahyono et al, 2015). 

1.2.2. Es Krim 

Es krim merupakan produk makanan jenis semi padat yang dibuat dengan mencampurkan 

bahan – bahan dan kemudian melalui proses pembekukan. Bahan yang ditambahkan dalam 

pembuatan es krim yaitu lemak susu, gula sebagai bahan pemanis, bahan padat bukan lemak 

dan zat penstabil (Muaris, 2006 dalam Perdani et al, 2017). Lemak susu merupakan 

komponen yang paling penting dalam pembuatan es krim. Lemak hewani dan lemak nabati 

dapat digunakan sebagai pembuatan es krim. Kadar lemak dapat menjadikan es krim 

memiliki tekstur yang lembut, memberi aroma dan membuat es krim tidak mudah meleleh 

(Jumiati et al. 2015). Penambahan gula berfungsi untuk meningkatkan rasa, melembutkan 

tekstur, dan menurunkan titik beku yang dapat menyebabkan pada temperatur rendah masih 

terdapat air yang tidak membeku pada es krim yang membuat es krim memliki tekstur yang 

lembut (Nur, 2012 dalam Jumiati et al, 2015).  Zat penstabil berfungsi sebagai pengemulsi 

dan memperbaiki strukstur lemak dan meningkatkan ketahanan terhadap pelelehan 

sedangkan bahan padat bukan lemak  berfungsi untuk memberi flavor, meningkatkan 

viskositas dan menyeimbangkan rasio lemak (Syahputra, 2008 dalam Satriani et al, 2018). 
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Prinsip pembuatan es krim yaitu pada campuran bahan es krim akan membentuk rongga 

udara sehingga akan didapatkan pengembangan volume yang dapat membuat es krim 

memiliki hasil lebih ringan, tidak terlalu padat dan tekstur yang halus dan lembut (Padaga, 

2005 dalam Hasanuddin el al, 2011). Metode pembuatan es krim dapat dilakukan secara 

tradisional dan modern. Pada pembuatan es krim dengan metode secara tradisional memiliki 

keuntungan yaitu lebih murah, tetapi waktu pembuatan yang lebih lama dan tenaga keja yang 

diperlukan banyak sedangkan pembuatan es krim secara semi modern memiliki keuntungan 

tidak banyak menguras tenaga dan waktu lebih cepat tetapi biaya yang dikeluarkan cukup 

banyak. Metode secara tradisional dan semi modern akan menentukan pembentukan kristal 

– kristal es dan akan mempengaruhi rasa, tekstur dan overrun pada es krim yang dihasilkan 

(Hasanuddin el al, 2011). Syarat mutu es krim yaitu mengandung minimal lemak 10 %, gula 

12 %, air 15 % dan bahan tambahan pangan lain minimal sebesar 9 % (Padaga dan Sawitri, 

2005 dalam F. Achmad et al, 2012). 

Es krim dengan bahan dasar lemak hewani dapat berpengaruh terhadap penderita 

hiperkolesterolemia yaitu keadaan dimana kadar kolesterol dalam darah sudah melebihi batas 

normal dalam tubuh (Oetoro, 2007 dalam Yani, 2015). Sehinga es krim dengan berbahan 

dasar santan merupakan salah satu produk pangan untuk orang yang mengkonsumsi 

vegetarian dan merupakan produk bebas kolesterol yang juga dapat memberikan cita rasa 

dan aroma yang khas pada es krim berbahan dasar santan ( Jayasundera, et al. 2014 ).  

1.2.2.1. Overrun 

Overrun merupakan salah satu parameter yang menentukan mutu akhir produk frozen 

dessert. Overrun yaitu peningkatan volume pada produk es krim dibandingkan volume asal 

produk. Volume produk ditentukan oleh udara yang terperangkap (Setianawati, 2002 dalam 

Hasanuddin et al, 2011). Faktor yang memperngaruhi overrun yaitu proses homogenisasi, 

pembekuan, viskositas, dan kandungan lemak (Effendy, 2007 dalam Perdani et al, 2017). 

Rendahnya overrun dipengaruhi oleh viskositas yang tinggi sehingga menyulitkan 

terperagkapnya udara selama pembekuan dan menghasilkan es krim yang padat. Overrun 

yang tinggi dipengaruhi oleh meningkatnya kadar lemak dan dapat menghasilkan tekstur es 

krim yang lunak, lembut dan cepat meleleh dan jika overrun terlalu tinggi akan menghasilkan 
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es krim yang terlalu ringan atau bertekstur seperti busa  (Srianta, et al., 2007 dalam Ismiyati 

et al, 2019). Overrun yang dihasilkan frozen dessert terutama pada produk es krim skala 

industri sebesar 70 – 80 %,sedangkan pada skala rumah tangga sebesar 30 – 50 % (Padaga 

dan Sawitri, 2005 dalam Jumiati et al. 2015). 

1.2.3. Yoghurt 

Yoghurt merupakan produk susu fermentasi bertekstur semi padat yang diperoleh dari 

fermentasi dua spesies asam laktat yaitu Streptococcus thermophiles dan Lactobacillus 

delbrueckii ssp. Bulgaricus. Fermentasi ini menghasilkan asam asetat, laktat, asetaldehida, 

diasetil dan pembekuan susu yang membuat umur simpan menjadi lama sebagai akibat dari 

pH yang rendah (Corrieu dan Beal, 2016 dalam Shristi, et al. 2019). Yoghurt mengandung 

protein, kalsium, lemak yang tinggi, kalium, magnesium dan vitamin (Sarafa et al, 2018). 

Yoghurt mengandung probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan untuk meningkatkan 

keseimbangan mikroba usus, menyembuhkan penyakit seperti sembelit, diare dan saluran 

pencernaan (Ranadheera dkk., 2010; Bajaj dkk., 2015 dalam Amirah et al, 2020). Olahan 

yoghurt terdapat berbagai bentuk seperti yoghurt yang diaduk, disaring, dibekukan, diberi 

pemanis dan yoghurt yang bertekstur sedikit cair (Chuckwuma, et al. 2016). Yoghurt yang 

dibuat dengan bahan baku santan kelapa disebut dengan cocoghurt (Raharjanti, et al. 2019). 

1.2.3.1. Nilai pH 

Nilai pH merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat keasaman atau 

kebasaan suatu produk pangan. Semakin rendah nilai pH, produk pangan yang dihasilkan 

semakin asam. Nilai pH dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kandungan asam yang 

terdapat pada produk pangan itu sendiri, seperti kandungan lemak yang berasal dari santan. 

Santan segar memiliki pH asam yang berkisar 5,6 – 6.3 (Alyaqoubi et al., 2015)  Nilai pH 

yoghurt menurut Standard Code untuk yoghurt yang aman berada dalam kisaran (< 4.50) 

(Donkor et al., 2006 dalam Sarafa, et al. 2018). 

1.2.4. Keju 

Keju merupakan produk olahan pangan yang terbuat dari produk susu dan dihasilkan dari 

koagulasi asam kemudian dilakukan pengadukan, memanaskan dadih, mengeringkan whey 

dan kemudian penekanan dadih. Kandungan yang terdapat pada keju yaitu 19, 4 % protein, 
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21.6 % lemak, 2,20 % karbohidrat, 54,1 % kadar air, mineral seperti kalsium, besi fosfor dan 

vitamin (J.K.Negara et al, 2016). Keju menghasilkan rasa dan tekstur yang baik dengan cara 

mengawetkan atau mematangkan keju (Oladipo dan Jadesimi, 2012 dalam Mutiat, et al. 

2016). Salah satu jenis keju yaitu keju warakansi yang merupakan keju lunak yang terdapat 

pada negara bagian Afrika Barat dengan penampakan keju yang belum matang yang 

diprosuksi dengan menggunakan produk sebagai sumber koagulan (Belewu et al, 2005 dalam 

Ekanem, et al. 2017).  

1.2.4.1. Rendemen Keju 

Rendemen keju merupakan salah satu parameter penting dalam penilaian suatu produk yang 

merupakan rasio antara keju yang terbentuk dengan susu yang digunakan sebagai bahan dasar 

proses pembuatan. Rendemen merupakan perbandingan berat kering dan berat bahan baku 

produk (Dewatisari et al. 2017). Penambahan asam akan menyebabkan terjadinya proteolisis 

yang mengakibatkan kasein rusak dan mudah larut dalam whey. Semakin lama protein 

bereaksi dengan asam akan menyebabkan ikatan peptide terhidrolisis sehingga struktur 

primer protein rusak sehingga rendemen keju yang dihasilkan mengalami peurunan 

(Sumarmono dan Suharti, 2012 dalam Nugroho et al, 2018). Penurunan rendemen juga dapat 

disebabkan oleh produk pangan yang ditambahkan yaitu dari banyaknya santan yang 

ditambahkan karena pada santan mengandung kadar lemak dan kandungan protein yang 

tinggi (Mutiat, et al. 2016). 

1.2.5. Kadar Lemak 

Kadar lemak merupakan salah satu parameter karakteristik kimia pada produk pangan. Kadar 

lemak yang tinggi akan mempengaruhi umur simpan dan karakteristik pada produk pangan. 

Kadar lemak yang tinggi akan cepat mengalami ketengikan karena adanya reaksi oksidasi 

dalam produk pangan (Winarno, 2004 dalam Fiana et al, 2019). Lemak merupakan senyawa 

kimia yang mengandung unsur C, H dan O yang berfungsi sebagai memberikan energi dan 

melarutkan vitamin A,D,E,K. Kadar lemak yang terkandung dalam produk pangan, 

menentukan karakteristik produk pangan. Pada pemanfaatan santan kelapa untuk produk es 

krim, yoghurt dan keju semakin banyak penambahan santan menyebabkan semakin 

meningkatnya kadar lemak yang dihasilkan dan pada santan juga mengandung asam lemak 
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jenuh yang tinggi terutama asam laurat. Kadar lemak yang rendah diakibatkan oleh 

pengkristalan lemak selama proses pembuatan es krim yang akan membentuk fat globule 

yang dapat menangkap air dan udara sehingga kadar lemak yang dihasilkan menurun  (Anwar 

et al. 2016). Standar  kadar lemak pada produk es krim menurut SNI 01-3713-1995 yaitu 

minimal kadar lemak yang dihasilkan pada produk es krim sebesar 5 %. Kadar lemak yoghurt 

Menurut SNI 1992 dalam Yurliasni, 2007 standar mutu kadar lemak yang dihasilkan pada 

produk yoghurt yaitu maksimal sebesar 3,8 %. Sedangkan kadar lemak menurut Heller et al, 

2008 dalam Bulkaini et al, 2020 yaitu minimal 25-45 % kadar lemak. Kandungan lemak pada 

santan mennyebabkan pH yang dihasilkan semakin asam. Lemak yang lebih tinggi sering 

dikaitkan dengan viskositas yang lebih tinggi (Peamprasart et al  2006 dalam Amirah et al, 

2020).  

1.2.6. Uji Organoleptik 

Kriteria utama untuk menentukan kualitas suatu produk dengan diuji secara langsung oleh 

panelis yaitu merupakan uji organoleptik. Uji organoleptik meliputi aroma, warna, rasa, 

tekstur. Bau yang dihasilkan dari suatu produk pangan masuk ke rongga hidung merupakan 

aroma (Kemp et al., 2009 dalam Ivani, 2017). Santan memiliki aroma khas santan dan gurih 

karena kandungan lemak yang terdapat pada santan tinggi (Perdani et al, 2017). Warna 

merupakan sensori pertama yang dilihat langsung oleh panelis sebagai penentu mutu suatu 

produk, warna yang tidak menyimpang dari warna yang seharusnya akan memberikan kesan 

tersendiri terhadap panelis  (J.K.Negara et al, 2016). Santan kelapa mengandung zat warna 

karoten yaitu merupakan hidrokarbon yang tidak jenuh dan tidak stabil pada suhu tinggi yang 

memberikan efek putih kekuningan (Perdani et al, 2017). Rasa merupakan kriteria utama 

untuk menentukan produk disukai atau tidak dengan mengamati dan mencoba sampel produk 

pangan (Kumolontang, et al. 2015). Santan dapat memberikan rasa yang gurih khas santan 

kelapa karena kandungan betaionone di dalam santan (Ketaren 1986 dalam Anwar et al, 

2016). Tekstur adalah suatu ciri bahan yang meliputi ukuran, bentuk, jumlah dan unsur-unsur 

pembentukan bahan yang dapat dirasakan oleh indera peraba dan perasa, termasuk indera 

mulut dan penglihatan (Midayanto dan Yuwono, 2014 dalam Ivani, 2017). Santan memiliki 

kandungan lemak tinggi sehingga dapat memberikan tekstur yang lembut pada es krim 

(Ismunandar, 2004 dalam Anwar et al. 2016).   
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1.2.7. Pengolahan Santan Kelapa 

1.2.7.1. Ekstraksi Santan Kelapa 

Santan kelapa dapat diperoleh melalui ekstraksi santan kelapa dengan mengupas kelapa yang 

telah dibuang airnya lalu dibersihkan dan diambil daging kelapa yang kemudian di parut 

menggunakan alat pemarut kelapa. Setelah diparut, diekstrak dengan menambahkan air 

kedalam parutan kelapa kemudian di saring dan diperas menggunakan kain peras dan akan 

didapatkan santan kelapa. Ekstraksi santan kelapa juga dapat melalui penghancuran kelapa 

parut melalui mesin blender dan kemudian baru diperas dengan menggunakan kain saring 

(Perdani et al, 2017). 

1.2.7.2. Sterilisasi UHT 

Teknologi pengolahan santan kelapa dapat melalui proses sterilisasi UHT (Ultra High 

Tempertaure) yaitu merupakan pemanasan dengan suhu 135 – 150 °C dalam waktu singkat 

yaitu 2 – 3 detik dan dapat memiliki umur simpan dalam jangka waktu 6 – 10 bulan pada 

suhu ruang sebelum kemasan dibuka dan pemanasan dengan UHT dapat membunuh bakteri 

– bakteri patogen beserta sporanya (Sartika, 2013 dalam Lestari et al, 2016). 

1.2.7.3. Pasteurisasi 

Teknologi pengolahan santan kelapa dapat melalui proses pasteurisasi untuk memperpanjang 

umur simpan produk. Pasteurisasi merupakan pemanasan pada suhu dibawah 80°C selama 

30 detik untuk membunuh bakteri dan kapang dan juga menginaktivasi enzim yang terdapat 

pada santan cair agar dihasilkan mutu yang baik. Penggunaan pasteurisasi dapat merusak 

produk santan cair menjadi off flavor jika suhu dan waktu pemanasan terlalu tinggi dan lama 

(Sukasih et al, 2019). Penggunaan suhu pemanasan yang tinggi dan waktu pemanasan yang 

cepat dapat menyebabkan kadar air yang dihasilkan mengalami penurunan. Kadar air 

mengalami penurunan akibat kadar air dalam santan cair menguap selama proses pemanasan. 

Suhu pemanasan yang tinggi  juga dapat menurunkan kadar lemak santan yang dihasilkan 

karena terjadi hidrolisis lemak menjadi asam lemak bebas yang menyebabkan kadar lemak 

berkurang selama pemanasan (Sukasih et al, 2019). 
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1.2.7.4. Spray Dryer 

Spray dryer merupakan metode pengeringan dengan cara mendispersikan larutan kedalam 

udara panas yang menguapkan kandungan air dalam droplet untuk menghasilkan partikel 

berupa serbuk dan memperpanjang umur simpan produk (McCabe, 1976 dalam Dewi et al, 

2015). Bahan dasar santan bubuk yaitu santan cair disemprotkan melalui filter ke dalam 

drying chamber atau media pengering yang panas untuk menguapkan kandungan air dalam 

santan cair, kemudian dihasilkan partikel bubuk pada cyclone atau tempat menampung 

santan yang sudah menjadi bubuk (Heldman et al., (1981) dalam Dewi et al, 2015). 

Gambar 1. Bagan Alat Spray Dryer 

Menurut Buckle et al, 1987 dalam Lestari, 2019 faktor yang dapat mempengaruhi 

pengeringan suatu bahan yaitu sifat fisik dan kimia bahan meliputi bentuk, ukuran dan kadar 

air, sifat fisik alat pengering seperti suhu, kelembaban, dan sirkulasi udara, karakteristik dan 

efisiensi pemindahan panas dan geometris bahan. Sedangkan menurut Supriyono, 2003 

dalam Dewi et al, 2015 faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan pengeringan yaitu luas 

permukaan dengan melakukan pengecilan ukuran sehingga kontak antara permukaan bahan 

dengan medium panas menjadi lebih baik, kemudian tekanan udara atau perbedaan suhu 

dengan semakin besar perbedaan suhu medium panas dengan bahan akan semakin cepat 

penguapan air dari bahan, kemudian kecepatan alir udara, kelembapan udara dan lama 

pengeringan. Metode spray dryer juga memiliki keuntungan yaitu mencegah oksidasi lipid 

dan reaksi degradasi dan dapat mempertahankan rasa, warna, serta nutrisi santan bubuk 

(Fatimah et al, 2017). 

Penggunaan spray dryer dalam pengolahan santan kelapa dapat memepengaruhi hasil kadar 

air dan rendemen. Faktor yang dapat mempengaruhi hasil kadar air bubuk santan yaitu suhu 
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pengeringan, kelembapan udara, dan aliran udara. Kadar air bubuk santan yang dihasilkan 

juga mempengaruhi umur simpan dan mutu produk (Fuadah.,et al 2014). Rendemen yang 

dihasilkan dipengaruhi oleh penambahan maltodextrin yang berfungsi sebagai pengikat atau 

pengembang dan pengemulsi lemak pada bubuk santan (Dewi et al, 2015). Konsentrasi 

maltodextrin yang ditambahkan semakin tinggi maka rendemen bubuk santan yang 

dihasilkan juga akan semakin tinggi. Faktor lain yang dapat menyebabkan rendemen bubuk 

santan yang dihasilkan rendah yaitu suhu pengeringan terlalu tinggi yang dapat 

menyebabkan santan bubuk menempel pada dinding alat spray dryer dan air bebas yang 

berada dipermukaan bahan mudah menguap sehingga rendemen bubuk santan yang 

dihasillkan rendah (M Kumalla, dkk. 2013). 

1.3.Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mereview tentang pengaruh pemanfaatan santan 

pada produk Es krim, Yoghurt dan Keju terhadap karakteristik fisik, kimia dan organoleptik 

produk yang dihasilkan.


