
 

 

20 

 

4. PEMBAHASAN 

 

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan sampel berupa kue kering kaastengels 

dengan perlakuan penggunaan konsentrasi tepung pisang kepok yang berbeda seperti 

0% (kontrol), 20%, 40%, dan 60% substitusi. Sampel tersebut dianalisa baik segi fisik, 

kimia, maupun organoleptiknya. Analisa fisik tersebut meliputi uji tekstur uji warna 

sedangkan analisa kimia berupa uji kadar air, abu, lemak, asam lemak bebas (sebagai 

asam oleat), protein, karbohidrat, dan nilai kalori. Dalam analisa sensori, sampel akan 

diuji dari beberapa segi yaitu segi warna, aroma, tekstur, rasa, dan overall. 

 

4.1. Profil Fisik Kue Kering Kaastengels 

 

4.1.1. Tekstur  

 

Tekstur merupakan salah satu atribut yang penting dalam produk kue kering karena 

seringkali berkaitan dengan tingkat kesegaran produk, selain itu kue kering juga sangat 

identik dengan tekstur kerenyahan yang dimilikinya. Tekstur yang diamati dalam 

penelitian ini berupa nilai hardness yang menunjukkan seberapa besar tekanan yang 

dibutuhkan pada sampel kue kering kaastengels. Semakin tinggi nilai hardness yang 

dihasilkan pada kue kering kaastengels akan menunjukkan tingkat kekerasan produk. 

Hasil pengujian tekstur pada Tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah substitusi tepung 

pisang kepok yang semakin tinggi menyebabkan penurunan tekstur produk. Hal ini 

dapat disebabkan karena perbedaan jumlah gluten yang terkandung dalam setiap 

perlakuan kue kering kaastengels. Tepung terigu memiliki karakteristik khusus di mana 

ketika bercampur dengan air akan menghasilkan protein gluten yang tersusun atas 

gliadin dan glutenin (Mamat & Hill, 2018). Penambahan tepung pisang kepok akan 

mengurangi jumlah gluten yang terkandung dalam adonan. Sedangkan gluten berfungsi 

dalam menghasilkan ikatan yang kuat dalam adonan sehingga diperoleh produk dengan 

tekstur yang lebih kuat. Maka dari itu kue kering kaastengels tanpa substitusi tepung 

pisang kepok (kontrol) memiliki kekerasan yang paling tinggi. Penurunan kekerasan 

kue kering kaastengels ini merupakan hal yang tidak di inginkan karena produk akan 
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memiliki sifat yang rapuh. Kue kering kaastengels yang rapuh akan memberikan 

kendala dalam proses packaging produk. 

 

4.1.2. Warna 

 

Karakteristik fisik warna juga memiliki peranan penting dalam sebuah produk karena 

seringkali berkaitan dengan presepsi seseorang terhadap produk tersebut. Penggunaan 

jenis tepung yang berbeda memberikan pengaruh terhadap warna produk yang 

dihasilkan (Tabel 4). Nilai lightness (L) menunjukkan tingkat kecerahan dengan range 0 

hingga 100 sedangkan nilai a* mewakili warna merah (positif) dan hijau (negatif) serta 

nilai b* yang menunjukkan warna kuning (positif) dan biru (negatif). Tepung pisang 

kepok dapat mengalami reaksi enzimatik browning selama proses berlangsung di mana 

kandungan enzim polyphenol oxidase (PPO) akan mengoksidasi komponen 

monofenolik dengan bantuan oksigen (Loong & Wong, 2018). Reaksi tersebut 

menghasilkan senyawa o-kuinon yang akan menyebabkan penurunan kecerahan pada 

suatu produk. Kandungan karbohidrat yang tinggi pada tepung pisang kepok juga 

meningkatkan reaksi maillard yang terjadi antara  gula pereduksi dengan gugus amin 

dalam adonan (Loong & Woong, 2018). Reaksi maillard menghasilkan warna coklat 

yang natural sehingga kecerahan produk akan mengalami penurunan.  

 

4.2. Analisa Kimia Kue Kering Kaastengels 

 

4.2.1. Kadar Air 

 

Kadar air merupakan suatu hal yang berperan penting dalam sebuah produk pangan 

karena berhubungan dengan umur simpan produk tersebut. Tidak hanya itu, kadar air 

juga dapat berpengaruh terhadap sifat fisik, tekstur, dan rasa suatu produk. Data hasil 

kadar air pada Tabel 5 menunjukkan bahwa kadar air yang didapatkan cukup rendah 

sebagaimana diatur dalam SNI 01-2973-2011 mengenai batasan maksimal kadar air kue 

kering sebesar 5%. Rendahnya kadar air ini disebabkan karena adanya interaksi yang 

terjadi antara bahan-bahan yang digunakan, terutama antara lemak dengan granula pati. 

Kue kering kaastengels bahan-bahan yang mengandung lemak dalam jumlah yang 
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cukup tinggi dan diketahui bahwa lemak tersebut dapat berfungsi protektif terhadap 

granula pati (Gaonkar & Andrew, 2006). Dalam sebuah adonan, material lemak akan 

menyelimuti granula pati sehingga dapat menghambat atau memperlambat interaksi 

antara granula pati dengan air. Hal tersebut akan mengurangi jumlah molekul air yang 

tersisa yang dapat bereaksi dengan granula pati di mana akan berpengaruh terhadap 

kadar air. 

 

Kadar air produk kue kering dapat dipengaruhi oleh karakteristik pati yang dimiliki 

suatu bahan di mana pati tersusun dari dua jenis polimer yaitu amilosa dan amilopektin. 

Keduanya memiliki struktur molekul yang berbeda di mana amilosa merupakan rantai 

glukosa linear yang memiliki ikatan α (1,4) glikosidik sedangkan amilopektin memiliki 

struktur bercabang dengan ikatan ikatan α (1,4) glikosidik dan ikatan α (1,6) glikosidik 

(Mamat & Hill, 2018). Rasio antara jumlah amilosa dan amilopektin berpengaruh 

terhadap kadar air. Amilopektin memiliki water holding capacity yang tinggi di mana 

dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air (Builders et al., 2010). Tepung 

pisang kepok memiliki kandungan amilosa yang lebih rendah dari tepung terigu yaitu 

sebesar 21,3% (Li et al., 2018). Sehingga kandungan amilopektin dalam tepung pisang 

kepok lebih tinggi dari tepung terigu yang akan berpengaruh terhadap peningkatan 

kadar air produk. 

 

Keberadaan protein dalam adonan kue kering mampu mempengaruhi kadar air dari 

suatu produk. Selama proses pemanggangan berlangsung, kandungan protein dalam 

adonan akan mengalami denaturasi yang kemudian membentuk suatu formasi ikatan 

dengan kemampuan menghambat penetrasi air ke dalam granula pati (Anggraeni & 

Saputra, 2018). Maka dari itu akan menyebabkan perubahan kadar air dalam suatu 

produk. Kandungan protein dalam tepung pisang kepok lebih rendah dibandingkan 

tepung terigu yaitu hanya sebesar 3,3% (Juarez-Garcia et al., 2006). Sehingga ketika 

suatu adonan memiliki kandungan protein yang semakin sedikit, maka penetrasi air 

yang terjadi akan semakin besar di mana akan meningkatkan kadar air produk. Selain 

itu keberadaan serat dalam bahan juga dapat mempengaruhi kadar air sebab serat 

memiliki gugus hidroksil dalam jumlah yang besar yang sangat mudah bereaksi dengan 

air melalui ikatan hidrogen (Onipe et al., 2017). 
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Kadar air akan berpengaruh terhadap tekstur produk karena terjadinya glass transition 

temperature (Tg) selama proses berlangsung. Glass transition temperature (Tg) 

merupakan perubahan area suhu dari material yang bersifat keras (glassy) menjadi 

material yang lunak (rubbery) (Bhatt & Nagaraju, 2008). Peningkatan kadar air produk 

akan menyebabkan penurunan glass transition temperature (Tg) sehingga sifat produk 

akan menjadi lebih lunak. Kue kering kaastengels dengan konsentrasi substitusi tepung 

pisang kepok yang semakin tinggi menghasilkan kadar air yang semakin tinggi pula, 

maka akan berdampak pada produk dengan sifat yang lebih lunak. Teori tersebut sesuai 

dengan hasil pengujian tekstur pada Tabel 4 bahwa nilai hardness akan mengalami 

penurunan dengan meningkatnya konsentrasi substitusi tepung pisang kepok yang 

digunakan.  

 

4.2.2. Kadar Abu 

 

Kadar abu dari suatu produk menunjukkan total jumlah dari sisa material anorganik 

yang didapatkan dari proses pembakaran dengan suhu sangat tinggi. Maka dari itu kadar 

abu dipengaruhi oleh kandungan mineral yang terdapat dalam suatu bahan. Penelitian 

yang dilakukan oleh Haslinda et al. (2009) menunjukkan bahwa tepung pisang kepok 

memiliki kandungan beberapa jenis mineral seperti potassium, magnesium, kalsium, 

sodium, besi, zinc, dan tembaga. Namun kandungan mineral tertinggi pada tepung 

pisang kepok berupa mineral potassium yang ditemukan dalam jumlah sebesar 

0,98238%. Tepung terigu juga mengandung beberapa jenis mineral meliputi kalsium, 

magnesium, potassium, fosfor, zinc, tembaga, manganese, dan besi. Fosfor merupakan 

kandungan mineral tertinggi pada tepung terigu dengan jumlah sebesar 0,1344% 

(Araujo et al., 2008). Jika dibandingkan antara kandungan mineral pada kedua jenis 

tepung yaitu tepung pisang kepok dan tepung terigu, tepung pisang kepok memiliki 

kandungan mineral yang lebih tinggi. Oleh karena itu kue kering kaastengels dengan 

konsentrasi tepung pisang kepok yang semakin tinggi menghasilkan kadar abu yang 

semakin tinggi juga.  
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4.2.3. Kadar Lemak dan Asam Lemak Bebas (sebagai Asam Oleat) 

 

Lemak berperan penting dalam menentukan kualitas produk karena lemak akan 

membentuk struktur jaringan yang akan berinteraksi dengan komponen non-fat lainnya 

dalam adonan. Selain itu, lemak juga memiliki fungsi dalam pembentukan tekstur dan 

kerenyahan kue kering serta meningkatkan kualitas produk (Mamat & Hill, 2018). 

Kandungan lemak dalam sebuah produk sering menjadi perhatian konsumen karena 

berkaitan dengan dampaknya bagi kesehatan manusia di mana konsumsi lemak dalam 

jumlah yang tidak wajar mampu meningkatkan resiko terserang beberapa gangguan 

kesehatan seperti kolesterol yang tinggi, kanker, obesitas, dan penyakit koroner. Hasil 

kadar lemak yang diperoleh pada kue kering kaastengels cukup tinggi  (Tabel 5). Hal ini 

disebabkan karena dalam pembuatan kue kering digunakan bahan-bahan dengan 

kandungan lemak tinggi, seperti margarin dan mentega, yang terakumulasi dalam kadar 

lemak tersebut. Margarin dan mentega memiliki emulsi yang berbeda di mana margarin 

merupakan emulsi air dalam minyak sedangkan mentega merupakan emulsi air dalam 

lemak, namun keduanya memiliki kandungan lemak yang tinggi yaitu sebesar 80% 

(Bennion & Osee, 1975). Kandungan keju, susu bubuk full cream, maupun kuning telur 

juga memiliki peranan dalam akumulasi kadar lemak pada kue kering kaastengels.  

 

Hasil data pada Tabel 5 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan nyata pada kadar 

lemak dari seluruh perlakuan kue kering kaastengels. Kandungan lemak pada tepung 

pisang kepok dan tepung terigu memiliki perbedaan di mana tepung pisang kepok 

mengandung 0,6% lemak (Pragati et al., 2014) dan tepung terigu mengandung 1,9% 

lemak (Pomeranz, 1988). Namun perbedaan kandungan lemak pada kedua tepung 

tersebut tidak memberikan perbedaan nyata pada kue kering kaastengels yang 

dihasilkan. 

 

Kadar asam lemak bebas (sebagai asam oleat) perlu dilakukan pengujian dalam produk 

dengan kandungan lemak yang tinggi karena memiliki resiko tinggi dalam perubahan 

kualitas produk yang tidak di inginkan. Ketengikan pada suatu produk dapat dibedakan 

menjadi dua jenis yaitu melalui proses hidrolisis maupun proses oksidatif (Bennion & 

Osee, 1975). Proses hidrolisis menyebabkan terjadinya pemisahan komponen asam 
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lemak dengan gliserol pada trigliserida yang berperan dalam menimbulkan ketengikan 

maupun senyawa racun. Asam oleat merupakan asam lemak tidak jenuh yang secara 

umum ditemukan pada sebagian besar jenis makanan yang dengan mudah teroksidasi 

dan menghasilkan peroksida. Asam lemak bebas merupakan asam lemak yang 

dihasilkan dari proses oksidasi atau hidrolisis lemak di mana akan berpengaruh terhadap 

kualitas produk, terutama menimbulkan ketengikan, off-odor, dan dampak buruk 

lainnya (Kandhro et al., 2008). Maka dari itu kadar asam lemak bebas (sebagai asam 

oleat) dilakukan untuk mengetahui kualitas produk tersebut. Kadar asam lemak bebas 

yang dihasilkan pada Tabel 5 berkisar antara 0,544% hingga 0,554% di mana telah 

memenuhi standar SNI 01-2973-2011 mengenai biskuit. Hal ini menunjukkan bahwa 

sampel kue kering kaastengels pada seluruh perlakuan memiliki kualitas dan kesegaran 

produk yang baik (Otemuyiwa & Steve, 2013). Kualitas bahan yang digunakan juga 

dapat mempengaruhi kadar asam lemak bebas dalam suatu produk seperti bahan 

mentega yang mampu menghasilkan asam butirat dan asam kaproat yang menciptakan 

ketengikan meskipun berada dalam konsentrasi yang rendah (Bennion & Osee, 1975).  

 

4.2.4. Kadar Protein 

 

Kadar protein adalah hal yang menjadi perhatian dalam pembuatan produk bakery 

karena akan berpengaruh terhadap pengembangan dan tesktur produk. Namun hal 

tersebut kurang berfungsi pada kue kering di mana tidak membutuhkan volume 

pengembangan selama proses pembuatan berlangsung. Oleh karena itu kue kering lebih 

mudah dilakukan substitusi dengan berbagai jenis tepung, baik dengan tepung yang 

mengandung gluten maupun tidak.  

 

Kadar protein pada kue kering kaastengels disumbangkan dari penggunan kuning telur 

pada adonan, di mana kuning telur memiliki kandungan protein sebesar 16% dengan 

kandungan utama berupa ovovitelllin (Bennion & Osee, 1975). Selain itu, keju cheddar 

juga memiliki kandungan protein sebesar 25,4% yang akan berpengaruh terhadap kadar 

protein pada kue kering kaastengels (Fox, 1987). Penggunaan jumlah tepung pisang 

kepok yang semakin tinggi akan menghasilkan kue kering kaastengels dengan kadar 

protein yang lebih rendah (Tabel 5). Berdasarkan bahan yang digunakan, kedua jenis 
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tepung tersebut memiliki kandungan protein yang berbeda di mana tepung terigu rendah 

protein mengandung 8% hingga 10% protein (Pomeranz, 1988) sedangkan tepung 

pisang kepok hanya mengandung 4,14% (Bezerra et al., 2013). Penurunan kadar protein 

juga disebabkan karena tepung pisang kepok tidak memiliki kandungan gluten seperti 

halnya pada tepung terigu (Kuktaite et al., 2004).  

 

4.2.5. Kadar Karbohidrat 

 

Analisa karbohidrat menggunakan metode carbohydrate by difference yang diperoleh 

dari selisih dari beberapa hasil pengujian meliputi kadar air, abu, lemak, dan protein. 

Peningkatan pada kadar air, kadar abu, kadar lemak, maupun kadar protein pada produk 

akan menghasilkan kadar karbohidrat yang semakin rendah. Peningkatan jumlah tepung 

pisang kepok yang digunakan berdampak terhadap peningkatan kadar karbohidrat 

(Tabel 5). Ditinjau dari dua jenis tepung yang digunakan, tepung pisang kepok 

mengandung karbohidrat yang tinggi yakni sebesar 86,92% dibandingkan dengan 

tepung terigu yang hanya memiliki kandungan karbohidrat sekitar 74% (Pomeranz, 

1988). Hal ini didukung dengan teori Putri et al. (2015) bahwa tepung pisang kepok 

memiliki kandungan pati yang sangat tinggi ketika masih berada dalam keadaan yang 

mentah. Sekitar 70% dari kandungan karbohidrat dalam tepung pisang kepok 

merupakan pati sedangkan sisanya merupakan pati resistan (Bezerra et al., 2013). 

Perbedaan kandungan karbohidrat dari kedua jenis tepung ini memberikan perbedaan 

kadar karbohidrat yang nyata pada perlakuan kue kering kaastengels. Pati resistan 

merupakan sejumlah pati yang tidak dapat diserap oleh usus manusia. Kandungan pati 

resistan banyak dimanfaatkan oleh orang yang sedang mengalami diet karena akan 

memberikan rasa kenyang dalam jangka waktu yang lama. Selain itu pati resistan dapat 

berfungsi sebagai probiotik karena akan terfermentasi oleh bakteri usus seperti 

Bifidobacteria dan Lactobacilli (Musita, 2009). 

 

4.2.6. Nilai Kalori 

 

Nilai kalori diperoleh dari total hasil pengkalian antara kadar protein, karbohidrat, dan 

lemak dengan faktor konversi sehingga peningkatan kandungan ketiga komponen 
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tersebut akan menghasilkan nilai kalori yang semakin tinggi. Secara keseluruhan tidak 

ditemukan perbedaan yang nyata pada nilai kalori kue kaastengels dengan perlakuan 

yang berbeda (Tabel 5). Angka kecukupan gizi yang dijadikan pacuan adalah sebesar 

2000 kkal (BPOM, 2011) meskipun kebutuhan energi setiap orang dapat lebih rendah 

maupun lebih tinggi. Takaran saji yang digunakan dalam kue kering kaastengels sebesar 

18 gram di mana setiap 1 buah kaastengels memiliki berat sebesar 3 gram. Sehingga 

jumlah kue kering kaastengels yang dapat dikonsumsi dalam sehari yaitu sebanyak 6 

buah. Syarat penentuan takaran saji yang ditetapkan BPOM (2016) yaitu takaran saji 

tidak boleh mengandung lebih dari 18 gram lemak total pada produk. Berdasarkan data 

yang terdapat pada Tabel 4, dapat diketahui bahwa kadar lemak tertinggi yang diperoleh 

pada kue kering kaastengels sebesar 42,97±0,83%. Sehingga 18 gram produk akan 

memiliki kandungan lemak total sebesar 7,73±0,83 gram di mana masih memenuhi 

ketentuan persyaratan takaran saji yang telah ditetapkan. Satu takaran saji kue kering 

kaastengels dengan 20% substitusi tepung pisang kepok mengandung kalori tertinggi 

sebesar 112,59±5,32 kkal sedangkan kalori terendah diperoleh pada kue kering 

kaastengels dengan 40% substitusi tepung pisang kepok sebesar 106,79±2,10 kkal. 

Namun penggunaan konsentrasi substitusi tepung pisang kepok yang berbeda tidak 

memberikan perbedaan yang nyata pada nilai kalori kue kering kaastengels.   

 

4.3. Analisa Sensori 

 

Analisa sensori dilakukan pada kue kering kaastengels dengan perlakuan berupa 100% 

tepung terigu (kontrol), 20% substitusi tepung pisang kepok, 40% substitusi tepung 

pisang kepok, dan 60% substitusi tepung pisang kepok. Pilihan score yang diberikan 

yaitu 1 (sangat tidak suka) hingga 6 (sangat suka). Hasil analisa sensori menunjukkan 

bahwa sampel kue kering kaastengels dengan 20% substitusi tepung pisang kepok 

memiliki tingkat penerimaan paling tinggi dari seluruh atribut yang diuji (Tabel 6).  

 

Penerimaan panelis terhadap atribut warna pada kue kering kaastengels menurun seiring 

dengan penambahan jumlah tepung pisang kepok. Hal ini disebabkan karena tepung 

pisang kepok akan menghasilkan penurunan kecerahan pada produk yang dihasilkan 

dari reaksi browning enzimatis maupun non enzimatis (Loong & Wong, 2018). Secara 
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umum panelis akan membandingkan warna seluruh kue kering kaastengels tersebut 

dengan produk kue kering kaastengels pada umumnya yang berwarna kuning terang. 

Berdasarkan Gambar 3, dapat dilihat bahwa kue kering kaastengels dengan penambahan 

tepung pisang kepok yang semakin tinggi akan menghasilkan warna yang semakin 

coklat. Hal ini berpengaruh terhadap penerimaan panelis akan produk tersebut. 

 

Aroma sampel kue kering kaastengels yang diuji secara keseluruhan tidak berbeda nyata 

namun didapatkan penurunan penerimaan panelis seiring dengan penambahan tepung 

pisang kepok (Tabel 6). Tepung pisang kepok memiliki aroma khusus yang akan 

memberikan perbedaan pada produk. Aroma tepung pisang tersusun atas komponen 

hexyl acetate, hexyl alcohol, iso-amyl acetate, amyl acetate, amyl propionate, dan amyl 

butyrate, metyl acetate, dan pentanol (Anggraeni & Saputra, 2018). Namun keberadaan 

mentega, margarin, dan telur mampu berpengaruh terhadap produk yang menyebabkan 

aroma khas tepung pisang tidak terlalu terasa dalam kue kering kaastengels.  

 

Tekstur menjadi salah satu atribut yang sangat penting dalam kue kering yang memiliki 

keidentikan dengan kerenyahan yang dimiliki. Penerimaan panelis terhadap tekstur kue 

kering kaastengels mengalami penurunan dengan meningkatnya jumlah substitusi 

tepung pisang kepok (Tabel 6). Jika dikaitkan dengan pengujian fisik mengenai tekstur 

pada Tabel 5, kue kering kaastengels dengan penambahan tepung pisang kepok yang 

semakin tinggi memiliki kekerasan yang semakin rendah. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa kue kering kaastengels yang semakin lunak akan memiliki tingkat penerimaan 

yang semakin rendah. Kue kering kaastengels dengan penambahan tepung pisang kepok 

memiliki tekstur lebih lunak yang disebabkan karena penurunan jumlah gluten yang 

terkandung dalam adonan di mana gluten tersebut berfungsi dalam pembentukan tekstur 

yang padat (Mamat & Hill, 2018).  

 

Penerimaan panelis terhadap segi rasa dari kue kering kaastengels mengalami 

penurunan dari kue 20% substitusi tepung pisang kepok, diikuti dengan 60% substitusi 

tepung pisang kepok, dan 40% substitusi tepung pisang kepok (Tabel 6). Perbedaan 

penerimaan ini disebabkan karena keberadaan kandungan tanin dalam tepung pisang 

kepok. Ketika tanin berada dalam jumlah yang tinggi, maka akan menimbulkan 
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aftertaste yang sepat sehingga berpengaruh terhadap atribut rasa suatu produk 

(Siswanto et al., 2015). Oleh karena itu, penggunaan tepung pisang kepok yang semakin 

tinggi pada kue kering kaastengels cenderung memiliki tingkat penerimaan yang 

rendah. 

 

Atribut overall merupakan keseluruhan sensasi yang dirasakan panelis terhadap produk 

yang dituangkan dalam keputusan suka maupun tidak suka (Papetti & Angela, 2013). 

Kue kering kaastengels dengan 20% substitusi tepung pisang mendapatkan score 

penerimaan tertinggi dibandingkan dengan perlakuan substitusi tepung pisang 40% dan 

60% (Tabel 6). Sedangkan kue kering kaastengels 40% memiliki score overall paling 

rendah sedangkan kue kering kaastengels 60% memiliki score atribut warna dan tekstur 

yang lebih rendah. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dari penilaian panelis yang 

didapatkan, atribut aroma dan rasa merupakan atribut yang dianggap penting dalam 

suatu produk dibandingkan atribut warna maupun tekstur. Sehingga meskipun kue 

kering kaastengels 40% memiliki score warna dan tekstur yang lebih tinggi, panelis 

tetap memberikan score overall yang lebih tinggi pada kue kering kaastengels 60%. 

Namun keseluruhan score pada atribut warna, aroma, tekstur, rasa, dan overall yang 

diperoleh kue kering kaastengels 40% substitusi tepung pisang kepok dan kue kering 

kaastengels 60% substitusi tepung pisang kepok tidak didapatkan perbedaan yang nyata.  


