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4. PEMBAHASAN 

 

Pada penelitian ini, bahan baku air yang digunakan sebagai cairan pencuci adalah air 

sumur UNIKA Soegijapranata. Berdasarkan SNI 3553:2015 air sumur UNIKA telah 

memenuhi standar yaitu tidak berbau, berwarna dan tidak berasa. Jenis cairan pencuci 

yang digunakan ada empat jenis yaitu air kran, Air Klorin 100 ppm, AEW dan BEW. 

Pada pengujian awal dilakukan pengujian pH, Oxidizing-Reduction Potential (ORP) dan 

Disolve Oxygen (DO) pada setiap cairan. Nilai pH air kran/air sumur telah memenuhi 

standar SNI 3553:2015. Pada AEW, pH yang rendah menghasilkan ORP yang tinggi. 

PadaBEW, karena sifatnya basa nilai ORP yang dihasilkan rendah. Dari hasil tersebut, 

dapat disimpulkan nilai ORP pada EW berbanding terbalik dengan nilai pH-nya.Hal ini 

sudah seusai dengan pernyataan Park et al. (2004), bahwa ORP merupakan kemampuan 

oksidasi reduksi, peningkatan ORP pada suatu cairan EW berbanding lurus dengan 

peningkatan kandungan klorin dan berbanding terbalik dengan pH. 

 

Berbeda dengan EW, larutan kalsium hipoklorit (CaCl2O2) memiliki pH dan DO yang 

tinggi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Setiawan et al. (2013) bahwa larutan kaporit 

memiliki pH dan DO yang tinggi.pH yang tinggi pada larutan kaporit karena adanya 

proses hidrolisis yaitu terbentuknya senyawa basa kuat Ca(OH)2 dan asam lemah HOCl. 

Basa kuat pada larutan kaporit terurai menjadi ion Ca
+ 

dan OH
-
. Larutan kaporit bersifat 

basa karena jumlah ion OH
- 

lebih besar dibandingkan ion H
+
. Kualitas air pencuci 

berdasarkan nilai DO termasuk kedalam kelas A (>80 mg/l) dan kelas B (6,5 mg/l) 

(Focus, 2002).Tingginya kadar DO pada cairan pencuci dikarenakan adanya pelepasan 

oksigen dari proses oksidasi. Kadar oksigen yang terlarut dipengaruhi oleh daya 

oksidasi. Semakin tinggi daya oksidasi semakin banyak jumlah oksigen terlarut/terserap 

oleh air (Setiawan et al., 2013). 

 

Pada  pencucian buah tomat proses agitasi dilakukan untuk meningkatkan penurunan 

jumlah mikrooganisme dipermukaan produk pangan (Hricova et al., 2008). Proses 

pencucian merupakan proses utama dalam menjaga kualitas buah, selain itu juga dapat 

mengurangi kontaminasi yang mungkin mengakibatkan kerusakan secara 

mikrobiologis(Koseki et al., 2001).Tomat cherry yang telah dicuci dengan tiap jenis 
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cairan pencuci kemudian disimpan ke dalam wadah plastik tertutup selama 14 hari. 

Selama masa penyimpanan dilakukan penyemprotan dengan bottle mist yang berisi tiap 

cairan pencuci. 

 

Cairan semprotyang digunakan disimpan ke dalam refrigerator selama 3 hari kemudian 

diganti dengan cairan yang baru. Menurut Rahmanet al.(2016), penyimpanan 

electrolyzed water akan lebih stabil pada suhu rendah.Selain itu, perlakukan 

penyemprotan buah dengan air dingin dapat mempengaruhi suhu dan pada RHbuah 

selama penyimpanan sehingga kesegaran buah dapat terjaga. Selain itu, pemberian air 

juga dapat mengurangi hilangya kandungan air pada buah yang dapat berpengaruh pada 

penampakan fisik buah. Hal ini didukung oleh pernyataan Saenmuang et al. (2012), 

bahwa perlakuan penyemprotan dapat mengurangi kehilangan air pada buah dengan 

mengingkatkan RH yang dapat meminimalkan vapor pressure deficit (VPD). 

Penyimpanan tomat cherry dilakukan pada suhu 25ºC dengan RH 60-70%. 

 

4.1. Pengujian Fisik 

Menurut Purwadi et al.(2007), selama masa penyimpanan susut bobot pada buah akan 

terus terjadi karena proses metabolisme selama proses pematangan. Buah tomat 

termasuk dalam buah klimaterik yang proses respirasinya selalu berjalan baik setelah 

pasca panen. Pada penyimpanan hingga hari ke-14 terus terjadi susut bobot. Menurut 

Huang et al.(2010), bahwa susut bobot dapat terjadi juga dikarenakan penyimpanan 

buah pada suhu ruang yang dapat meningkatkan prosesrespirasi dan transpirasi. Pada 

proses respirasi oksigen akan diserap untuk membakar senyawa organik seperti 

karbohidrat, protein dan lemak untuk menghasilkan energi. Proses pembakaran ini akan 

menghasilkan CO2  dan H2O. Air yang dihasilkan akan teruapkan ke lingkungan melalui 

proses tranpirasi. 

 

Susut bobot pada perlakukan Air Kran lebih besar dibandingkan perlakuan yang lain. 

Persentase susut bobot dengan perlakuan AEW memiliki tingkat penurunan susut bobot 

yang relatif rendah selama masa penyimpanan dibandingan dengan perlakuan yang lain. 

Selain itu, penampilan fisik tomat dengan perlakuan AEW tidak menunjukkan adanya 

kerusakan hingga penyimpanan hari ke-14.Selain proses respirasi dan transpirasi, susut 
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bobot yang terjadi dapat diakibatkan adanya luka pada permukaan buah akibat benturan 

selama proses pencucian. Luka pada permukaan buah dapat merusak lapisan cuticle, 

sehingga terjadi cracking yang mempercepat proses respirasi. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Ferreira et al. (2013), bahwa kerusakan cuticle pada buah tomat dapat 

meningkatkan kehilangan air dan susut bobot. Leideet al. (2007) juga menambahkan 

bahwa lapisan wax alami yaitu cuticlepada buah tomat berperan dalam mengurangi laju 

respirasi buah. Susut bobot juga dipengaruhi oleh RH lingkungan dan kandungan air 

pada buah. 

 

Tekstur merupakan parameter penting dalam membeli buah yang ditentukan dari 

kekuatan kulit dan juga ketegangan buah. Susut bobot yang terjadi berpengaruh 

terhadap tekstur tomat cherry, menurut Huang et al. (2006), kandungan air yang hilang 

pada buah dapat menyebabkan terjadinya susut bobot dan dapat berpengaruh pada 

penampilan fisik buah, dimana tomat akan menjadi keriput dan kisut. Pada hasil 

penelitian,perlakuan pencucian dengan AEW menghasilkan tekstur dan penampilan 

fisik yang paling baik. Nilai penurunan tekstur ini berbanding lurus dengan masa 

penyimpanan, semakin lama masa penyimpanan maka nilai tekstur akan semakin 

rendah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Purwadiet al. (2007), bahwa pelunakan buah 

akan terjadi selama penyimpanan karena terjadinya proses pematangan buah. Nugraheni 

et al. (2017), juga menambahkan bahwa penurunan kekerasan buah tomat diakibatkan 

oleh proses depolimerisasi karbohidrat dan zat pektin pada dinding sel yang 

menyebabkan penurunan kekuatan dinding sel, ikatan kohesi antar sel dan viskositas sel 

menurun. 

 

Pencucian dengan cairan pencuci dapat memperpanjang umur simpan pada buah karena 

memiliki sifat antimikroba (Rahman et al., 2016).Pada pengujian rentang umur simpan 

berdasarkan nilai persamaan kurva yang diperoleh, perlakuan pencucian dan 

penyemprotan menggunakan AEWdapat meningkatkan umur simpan yang paling baik 

dibandingkan perlakukan yang lain. Penggunaan AEWsebagai cairan pencuci dapat 

memperpajang umur simpan lebih baik karena, memiliki antimikrobial yang kuat karena 

memiliki ORP, HOCl dan pH yang rendah sehingga dapat merusak pertumbuhan 

mikrooganisme. USDA (2015) juga menambahkan bahwa kandunganHOCl pada 
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elecrtrolyzed water berperan dalam mencegah pertumbuhan bakteri dan kapang 

sehingga umur simpan produk segar menjadi lebih Panjang. Mahajan et al.(2014), juga 

menyatakan bahwa perlakuan buah denganAEWmengurangi jumlah pertumbuhan 

kapang dan bakteri dan memperpanjang umur simpan buah tomat.  

 

Warna dan tekstur pada tomat segar merupakan atribut kualitas utama, yang secara 

langsung berhubungan dengan pemasaran(Novita et al., 2015). Pada parameter warna, 

perlakukan pencucian dan penyemprotan tidak berpengaruh nyata terhadap nilai 

perubahan warna pada tomatcherry selama penyimpanan. Selama masa penyimpanan 

warna tomat cenderung mengalami perubahan warna menjadi lebih berwarna merah dan 

gelap. Warna pada tomat diakibatkann pigmen klorofil yang tergantikan menjadi 

karoten dan xanthopil ketika proses pematangan buah. Xantofil merupakan derivat dari 

karoten yang mengandung oksigen (Yahia et al., 2005). Pada buah yang telah matang 

perubahan pigmen klorifil akan diikuti oleh pembentukan pigmen likopen sehingga 

buah menajdi berwarna merah (Novita et al., 2015).Nilai perubahan warna buah tomat 

berkisar 6-8. Menurut Cserhalmi et al. (2006), perubahan warna pada sampel 

diklasifikasikan menjadi tidak terlihat (0-0,5), sedikit terlihat (0,5-1,5), terlihat dengan 

baik (3,0-6,0) dan sangat jelas (6,0-12,0). Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai 

perubahan warna tomat termasuk kedalam nilai yang sangat jelas.  

 

4.2. Pengujian Kimia 

Pengujian kadar air dilakukan untuk mengetahui seberapa besar penurunan kadar air 

yang terkandung pada buah tomat dengan menggunakan metode thermogravimetri. 

Penurunan kadar air pada buah dipengaruhi oleh proses respirasi dan juga transpirasi. 

Pada proses transpirasi akan terjadi penguapan kandungan air yang terdapat didalam 

buah, dan proses transpirasi akan semakin cepat terjadi apabila terdapat steam scare 

atau hilangnya bagian calyxpada buah tomat (Huang et al., 2010).Kadar air pada buah 

tomat terus mengalami penurunan selama masa penyimpanan.Penurunan kadar air pada 

setiap perlakuan hanya sebesar ±1%. Nilai penurunan kadar air pada buah tomat selama 

penyimpanan 14 hari pada setiap perlakuan pencucian dan penyemprotan tidak begitu 

signifikan.  
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Faktor yang mempengaruhi kehilangan air pada buah adalah proses transpirasi, suhu 

dan RH lingkungan. Semakin tinggi suhu dan rendahnya RH, maka tingkat stress buah 

akan semakin tinggi sehingga laju perpindahan air dari buah kelingkungan semakin 

tinggi yang disebut juga sebagai vapour pressure deficit (VPD). Kandungan air pada 

buah dapat dipertahankan dengan menjaga RH pada media atau ruangan penyimanan 

buah. Menurut Žnidarčič et al,(2006) danKader et al., (2012), RH untuk produk buah 

berkisar 85-95% dan untuk menjaga RH dapat dilakukan dengan memberikan udara 

pada ruang penyimpanan dengan adanya ventilasi, dan juga dapat dengan pemberian air 

melalui spray/water mist. Hal ini menunjukkan bahwa dengan perlakuan penyemprotan 

setiap hari dapat mengurangi tingkat transpirasi buah dan menjaga RH selama 

penyimpanan sehingga kandungan air pada buah tetap terjaga. Hal ini didukung oleh 

pernyataan Saenmuang et al. (2012), bahwa perlakuan penyemprotan dapat mengurangi 

kehilangan air pada buah dengan mengingkatkan RH yang dapat meminimalkan vapor 

pressure deficit (VPD). 

 

Kandungan gula dan asam pada buah juga menjadi parameter yang menentukan tingkat 

kualitas buah, karena mempengaruhi flavour pada buah tomat (Yahia et al., 2005). 

Pengukuran kandungan total padatan terlarut menggunakan brix refractometer dengan 

prinsip pembiasan cahaya. Sukrosa adalah kandungan gula yang dapat terbaca dan 

dinyatakan sebagai %brix atau ºbrix (Hidayanto et al., 2010). Total padatan terlarut 

merupakan indeks kasar kandungan gula dalam suatu larutan. Total padatan terlarut 

terdiri dari beberapa komponen seperti gula (sukrosa dan heksosa 65%), asam, mineral 

dan komponen kecil seperti fenol, asam amino dan pektin terlarut (Beckles, 2012). Pada 

hasil penelitian yang telah dilakukan, perlakukan pencucian dan juga penyemprotan 

pada buah dengan setiap cairan pencuci tidak berpengaruh secara nyata terhadap 

kandungan total padatan terlarut dan kadar asam pada buah tomat.Selama masa 

penyimpanan kandungan total padatan terlarut pada buah tomat terus mengalami 

peningkatan. Menurut Sood et al. (2011), peningkatan kadar gula diakibatkan adanya 

pemecahan kandungan pati didalam buah dipecah menjadi gula sederhana seperti 

glukosa, fruktosa dan sukrosa selama proses pematangan.  
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Kandungan kadar asam tomatcherry terus mengalami penurunan selama masa 

penyimpanan. Moneruzzaman et al.(2008), juga menyatakan bahwa kandungan kadar 

asam terendah pada buah tomat berada pada masa ”immature”, dan akan meningkat 

ketika proses perubahan warna dan kembali menurun pada masa pematangan buah. 

Menurut Gharezi et al. (2012), kadar asam tertitrasi merupakan pengukuran kandungan 

total potensial asam yang terukur sebagai total asam agrerat dan total volatil serta asam 

tetap. Kandungan asam yang paling banyak pada tomat adalah asam sitrat dan 

malat.Arah et al.(2105) juga menambahkan bahwa tingkat keasaman pada tomat akan 

mengalami penurunan karena proses pematangan buah. Berdasarakan hasil korelasi, 

dapat disimpulkan bahwa kandungan total asam pada tomatcherry berbanding terbalik 

dengan total padatan terlarut yang terkandung didalam buah. Proses pematangan buah 

berpengaruh terhadap kandungan total padatan terlarut dan kadar asam pada buah, 

dimana semakin matang buah maka nilai kadar gula akan meningkat dan asam akan 

mengalami penurunan. Hal ini didukung oleh pernyataan Purwadi et al.(2007), bahwa 

selama proses pematangan kadar gula pada buah akan mengalami peningkatan dan 

kadar asam akan mengalami penurunan. 

 

4.3. Pengujian Mikroba 

Pengujian mikroba pada air pencucian dilakukan pada sebelum dan sesusah cairan 

digunakan untuk mencuci buah tomat. Pengujian kandungan bakteri dilakukan pada 

media Nutrient Agar (NA) dan pengujian jamur dilakukan pada media Potato Dextose 

Agar (PDA). Berdasarkan hasil penelitian, pengujian bakteri yang dilakukan pada air 

sebelum pencucian di media Nutrient Agar (NA) jenis air kran dan jugaBEW yang 

digunakan sebagai cairan pencuci mengandung bakteri sebanyak 5,98 × 10
2
 CFU/ml 

dan 1,18 × 10
2
 CFU/ml. Pada jenis cairan pencuci Klorin dan AEWtidak terdapat 

kandungan bakteri. Setelah pencucian, kandungan bakteri pada air kran meningkat 

menjadi 16,78 × 10
2
 CFU/ml dan BEW meningkat menjadi 5,03 × 10

2
 CFU/ml, 

sedangkan pada jenis cairan Klorin dan AEW tetap tidak terdeteksi adanya bakteri.  

 

Pada pengujian kapang pada air sebelum pencucian yang dilakukan di media Potato 

Dextrose Agar (PDA), hanya air kran yang terdeteksi adanya kapang yaitu sebesar 15 

CFU/ml, sedangkan jenis cairan pencuci Klorin, AEW dan  BEWtidak terdeteksi 
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adanya kapang.  Setelah pencucian, kandungan kapang pada air kran meningkat menjadi 

4,60 × 10
2
 CFU/ml dan pada jenis cairan pencuciBEW sebesar 1,22× 10

2
 CFU/ml.Pada 

cairan Klorin dan AEW tetap tidak terdeteksi adanya kapang. Pada hasil yang telah 

diperoleh, dapat disimpulkan bahwa setelah pencucian buah dilakukan terjadi 

peningkatan kandungan mikroorganisme yang ada didalam cairan santisai. Hal ini 

menunjukkan, terjadinya pelepasan mikroorganisme kedalam cairan pencuci. Pendapat 

ini sesuai dengan pernyataan Critzer dan Wszelaki (2012), proses pencucian akan 

melepaskan mikroorganisme patogen pada permukaan kulit buah ke dalam air 

pencucian.  

 

Pada beberapa jenis cairan pencuci terutama Klorin dan AEW pada pengujian TPC 

tidak terdeteksi sama sekali adanya bakteri maupun kapang sebelum dan sesudah 

pencucian, hal ini dikarenakan pada cairan Klorin dan AEWterdapat kandungan HOCl, 

ORP yang berpotensi menyebabkan inaktivasi mikroorganisme. Selain itu,HOCl yang 

terkandung dapat merusak membran sel mikrooganisme melalui penghambatan oksidasi 

glukosa oleh gugus sulfidril pengoksidasi dan kandungan ORP yang semakin tinggi 

akan semakin baik untuk merusak sel dan membunuh mikrooganisme (Wisneiwsky et 

al, 2000 ; EPA, 2011 ; Hricova et al., 2008). Rahman et al. (2010) juga menambahkan 

bahwa pH yang rendah pada AEW mampu mengurangi pertumbuhan bakteri dan HOCl 

yang merupakan klorin aktif dapat merusak membran mikrooragisme.  

 

Cairan sanitiasi BEW juga mengandung bakteri maupun kapang, namun jumlah koloni 

tersebut lebih kecil dibandingkan jumlah koloni pada air kran, karena didalam cairan 

BEW juga terdapat senyawa OCl
- 
yang aktif pada pH 8, namun senyawa ini tidak sekuat 

senyawa HOCl yang terdapat pada klorin maupun AEW. Hal ini juga disampaikan oleh 

Hricova et al.(2008), bahwa OCl
-
kurang efektif dibandingkan dengan HOClyang 

merupakan residu klorin pada pH asam, hal ini dikarenakan OCl
-
 tidak dapat merusak 

membran sel yang memiliki lapisan lemak, dimana OCl
-
 hanya dapat mengoksidasi dan 

menginaktivasi protein pada plasma membran dari luar sel. HOCl memiliki kemampuan 

mereduksi mikroorganisme 80 kali lebih efektif dibandingkan dengan OCl
-
. 
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Buah tomat merupakan buah yang memiliki pH yang asam sehingga mikrooganisme 

yang paling sering menyerang tomat adalah kapang dibandingkan bakteri.Hal ini sesuai 

dengan pernyataanMcGlynn (2003), bahwa buah tomat memiliki pH asam yaitu sekiar 

4,2-4,9. Huang et al. (2010), juga menambahkan bahwa pada pH asam buah akan 

mudah diserang oleh kapang dan jika pH diatas 4,5 akan diserang oleh kapang dan 

bakteri. Selain itu, Mbajiuka et al. (2014) juga menyatakan buah yang mengandung 

kadar gula yang tinggi dan memiliki pH yang rendah lebih sering diserang oleh kapang. 

Bagian utama pada buah tomat yang paling sering ditumbuhi jamur adalah calyx. 

Menurut Khaleghi et al. (2013) calyx merupakan sumber utama dari mikroorganisme 

perusak pada buah tomat dan bagian pertama pada buah tomat yang sering diserang oleh 

kapang adalah calyx. Fungi/kapang akan menginfeksi bagian calyx terlebih dahulu baru 

masuk ke dalam buah. Oleh karena itu, dilakukan pengujian direct plating 

menggunakan calyxtomatcherry. 

 

Pengujian kapang pada buah tomat dilakukan denganmetode direct platingke dalam 

media Potato Dextrose Agar (PDA). Direct plating merupakan metode pengujian yang 

bertujuan untuk mendeteksi adanya kapang pada bahan pangan (Hocking et al., 2006). 

Pada hasil penelitian yang telah dilakukan, pada setiap buah tomat yang diberikan 

perlakuan pencucian dan penyemprotan dengan menggunakan 4 jenis cairan pencuci 

hingga penyimpanan hari ke-14 menghasilkan nilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa 

dengan penyemprotan setiap hari dengan menggunakan cairan pencuci tidak dapat 

mencegah pertumbuhan kapang pada buah tomat. Menurut Mbajiukaet al. (2014) buah 

tomat lebih sering diserang oleh mikroorganisme setelah masa pasca panen (masa 

penyimpanan). Hal ini dikarenakan buah tomat memiliki kadar air dan karbohidrat 

tinggi yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme. Jenis bakteri yang mungkin 

menyerang tomat adalah Lactobacillus fermenti, Pseudomonas stutzeri, Listeria 

monocynogenes, Lauconistoc dan Rothia. Kapang yang mungkin menyerang tomat 

adalah Rhizopus stolonifera, Botrytis cineria, Penicilium notatum, Sacharomyces sp, 

Aspergillus niger, Penicilium expansium, dan Apergillus flavus. Pada Gambar 9, dapat 

dilihat kapang yang tumbuh pada buah tomat pada penyimpanan hari ke-14, perlakuan 

pencucian dan penyemprotan dengan menggunakan air kran memiliki ukuran yang lebih 

besar dibandingkan perlakuan Air Klorin 100 ppm, AEW danBEW. 
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Gambar 9. Kapang Pada Buah Tomat Cherry Pada Penyimpanan Hari ke-14Pada Air 

Kran (a); Air Klorin 100 ppm (b); AEW (c);BEW (d). 

 

Pertumbuhan kapang yang paling kecil diperoleh pada perlakuan AEWdan kemudian 

Klorin. AEW memiliki pH yang lebih rendah dari Klorin, sehingga lebih efektif dalam 

mengontrol pertumbuhan kapang. Pendapat ini sesuai dengan pernyataan Suslow 

(1997), cairan klorin akan efektif jika pH berada pada kisaran 6,5-7,5 dan akan 

bekurang efektivitasnya jika pH berada diatas 8. Hricova et al. (2008), juga 

menyampaikan bahwa pada EW,HOCl akan hadir pada keadaan pH rendah dan OCl
-

akan berada pada pH tinggi. Pada hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan 

bahwa perlakuan pencucian dan penyemprotan dengan AEWdan Klorin lebih efektif 

dalam mengurangi jumlah kapang pada bagian calyxtomat cherry dibandingkan 

perlakuan air kran dan BEW.Al-Haq et al. (2005) menambahakan bahwa dengan 

adanya proses agitasi, AEW akan lebih mudah terpentrasi untuk merusak lapisan 

membran mikroorganisme.  

 

  

a b 

d c 
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Penggunaan klorin pada buah sebagai cairan pencuci mungkin dapat mengurangi jumlah 

kontaminasi kapang pada calyx buah tomat, namun penggunaan klorin juga dapat 

menyebabkan efek samping pada masalah kesehatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Suslow (1997) dan Issa-Zacharia et al.(2010), bahwa penggunaan klorin dapat 

menyebabkan efek kesehatan, senyawa klorin dapat bereaksi dengan senyawa organik 

dan menghasilkan produk samping seperti chloroform atau trihalomenhanes dan 

chloramines (klorin pada pH tinggi) yang bersifat karsinogenik bagi kesehatan manusia. 

Selain itu, pemaparan klorin yang terlalu lama bagi pekerja dapat menyebabkan iritasi 

kulit dan mengganggu pernafasan. Pemilihan EW sebagai cairan pencuci lebih aman 

dibandingkan klorin, hal ini dikarenakan EW lebih ramah lingkungan. Hal ini juga 

disampaikan oleh Koide et al.(2009), bahwa EW lebih ramah lingkungan dibandingkan 

klorin karena kandungan klorin bebasnya lebih sedikit.Hricova et al.(2008), juga 

menambahkan bahwa U.S Enviromental Protection Agency telah menyetujui bahwa 

EWdapat digunakan dalam dunia industri dan aman bagi kesehatan. Selain itu, USDA 

(2015) menambahkan bahwa penggunakan AEW aman untuk dikonsumsi dan dapat 

digunakan sebagai alternatif dari air klorin.  

 


