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7. LAMPIRAN 

7.1. Hasil Pengolahan SPSS 

7.1.1. Uji Normalitas  

 
Berdasarkan uji normalitas menggunakan kolmogorov-smirnov didapat bahwa nilai 

signifikansi kadar protein dan chewiness lebih besar dari 0,05 yang artinya data tersebut 

normal. Untuk kadar abu, air, karbohidrat, lemak, serat kasar, total kalori dan hardness 

kurang dari 0,05 yang artinya data tersebut tidak normal. Untuk data yang tidak normal 

dilakukan uji kruskal wallis untuk melihat adakah perbedaan yang nyata antar 

perlakuan. 

 

7.1.2. Uji Kruskal Wallis  

 

Berdasarkan uji kruskal wallis, kadar karbohidrat, lemak, serat kasar, total kalori, 

hardness, abu, dan air memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 yang artinya tiap 

parameter memiliki perbedaan yang nyata. 
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7.1.3. Uji One Way Anova 

 

Berdasarkan uji One Way Anova, dapat dilihat dari semua hasil memiliki nilai 

signifikansi kurang dari 0,05 yang artinya tidak ada perbedaan yang nyata. 

 

7.1.4. Uji Beda Nyata Duncan 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil uji Compare Means – One Way Anova, dapat dilihat bahwa kadar air 

pada nugget jamur kuping perbandingan 50:50 memiliki perbedaan yang nyata dengan 

nugget perbandingan 70:30 dan kontrol namun tidak memiliki perbedaan yang nyata 

dengan nugget perbandingan 60:40. 
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Berdasarkan hasil uji Compare Means – One Way Anova, dapat dilihat bahwa kadar abu 

pada nugget jamur kuping perbandingan 50:50 memiliki perbedaan yang nyata dengan 

nugget perbandingan 70:30, 60:40 dan kontrol. 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil uji Compare Means – One Way Anova, dapat dilihat bahwa kadar 

lemak pada nugget jamur kuping perbandingan 50:50 memiliki perbedaan yang nyata 

dengan nugget perbandingan 60:40 dan 70:30. Namun tidak memiliki perbedaan yang 

nyata dengan nugget kontrol. 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil uji Compare Means – One Way Anova, dapat dilihat bahwa kadar 

protein pada nugget jamur kuping memiliki perbedaan yang nyata antar formulasi. 

 

Berdasarkan hasil uji Compare Means – One Way Anova, dapat dilihat bahwa kadar 

serat kasar pada nugget jamur kuping perbandingan 50:50 memiliki perbedaan yang 

nyata dengan nugget perbandingan 60:40 dan 70:30. Namun tidak memiliki perbedaan 

yang nyata dengan nugget kontrol. 
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Berdasarkan hasil uji Compare Means – One Way Anova, dapat dilihat bahwa kadar 

karbohidrat pada nugget jamur kuping perbandingan 50:50 tidak memiliki perbedaan 

yang nyata dengan nugget perbandingan 60:40 dan 70:30. Namun memiliki perbedaan 

yang nyata dengan nugget kontrol. Nugget perbandingan 60:40 memiliki perbedaan 

yang nyata dengan nugget 70:30.  

 

Berdasarkan hasil uji Compare Means – One Way Anova, dapat dilihat bahwa nilai total 

kalori pada nugget jamur kuping perbandingan 50:50 tidak memiliki perbedaan yang 

nyata dengan nugget perbandingan 60:40 dan 70:30 namun memiliki perbedaan yang 

nyata dengan nugget kontrol. 

 

Berdasarkan hasil uji Compare Means – One Way Anova, dapat dilihat bahwa nilai 

hardness pada nugget jamur kuping perbandingan 50:50 memiliki perbedaan yang nyata 

antar formulasi. Nugget dengan perbandingan 60:40 tidak memiliki perbedaan yang 

nyata dengan nugget perbandingan 70:30. 

 

Berdasarkan hasil uji Compare Means – One Way Anova, dapat dilihat bahwa nilai 

chewiness pada nugget jamur kuping perbandingan 50:50 memiliki perbedaan yang 

nyata antar formulasi. Nugget perbandingan 60:40 tidak memiliki perbedaan yang nyata 

dengan nugget kontrol. 
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7.1.5. Uji Kruskal Wallis Hasil Sensori 

 
Berdasarkan uji Kruskall Wallis hasil sensori, dari parameter aroma, tekstur, rasa, dan 

overall nilai signifikansinya kurang dari 0,05 yang artinya ada perbedaan yang nyata 

antar formulasi.  

 

7.1.6. Uji Beda Nyata Mann Whitney Hasil Sensori 

a. Parameter Aroma 

 F1 & F2 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F1 dan F2 nilai signifikansinya 

lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F1 & F3 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F1 dan F3 nilai signifikansinya 

lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 
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 F1 & Kontrol 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F1 dan kontrol nilai 

signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yang artinya memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F1 & F4 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F1 dan F4 nilai signifikansinya 

lebih kecil dari 0,05 yang artinya memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F1 & F5 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F1 dan F5 nilai signifikansinya 

lebih kecil dari 0,05 yang artinya memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F1 & F6 
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Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F1 dan F6 nilai signifikansinya 

lebih kecil dari 0,05 yang artinya memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F2 & F3 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F2 dan F3 nilai signifikansinya 

lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F2 & Kontrol 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F2 dan kontrol nilai 

signifikansinya lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F2 & F4 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F2 dan F4 nilai signifikansinya 

lebih kecil dari 0,05 yang artinya memiliki perbedaan yang nyata. 
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 F2 & F5 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F2 dan F5 nilai signifikansinya 

lebih kecil dari 0,05 yang artinya memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F2 & F6 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F2 dan F6 nilai signifikansinya 

lebih kecil dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 Kontrol & F4 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping kontrol dan F4 nilai 

signifikansinya lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 Kontrol & F5 
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Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping kontrol dan F5 nilai 

signifikansinya lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 Kontrol & F6 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping kontrol dan F6 nilai 

signifikansinya lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 Nugget F4 & F5 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F4 dan F5 nilai signifikansinya 

lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F4 & F6 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F4 dan F6 nilai signifikansinya 

lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 
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 F5 & F6 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F5 dan F6 nilai signifikansinya 

lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

b. Parameter Tekstur 

 F1 & F2 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F1 dan F2 nilai signifikansinya 

lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F1 & F3 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F1 dan F3 nilai signifikansinya 

lebih kecil dari 0,05 yang artinya memiliki perbedaan yang nyata. 
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 F1 & F5 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F1 dan F5 nilai signifikansinya 

lebih kecil dari 0,05 yang artinya memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F1 & Kontrol 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F1 dan kontrol nilai 

signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yang artinya memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F1 & F4 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F1 dan F4 nilai signifikansinya 

lebih kecil dari 0,05 yang artinya memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F1 & F6 
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Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F1 dan F6 nilai signifikansinya 

lebih kecil dari 0,05 yang artinya memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F2 & F3 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F2 dan F3 nilai signifikansinya 

lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F2 & F5 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F2 dan F5 nilai signifikansinya 

lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F2 & Kontrol 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F2 dan kontrol nilai 

signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yang artinya memiliki perbedaan yang nyata. 
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 F2 & F4 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F2 dan F4 nilai signifikansinya 

lebih kecil dari 0,05 yang artinya memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F2 & F6 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F2 dan F6 nilai signifikansinya 

lebih kecil dari 0,05 yang artinya memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F3 & F5 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F3 dan F5 nilai signifikansinya 

lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F3 & Kontrol 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F3 dan kontrol nilai 

signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yang artinya memiliki perbedaan yang nyata. 
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 F3 & F4 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F3 dan F4 nilai signifikansinya 

lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F3 & F6 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F3 dan F6 nilai signifikansinya 

lebih kecil dari 0,05 yang artinya memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 Kontrol & F5 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping kontrol dan F5 nilai 

signifikansinya lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 Kontrol & F4 
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Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping kontrol dan F4 nilai 

signifikansinya lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 Kontrol & F6 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping kontrol dan F6 nilai 

signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yang artinya memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F5 & F4 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F5 dan F4 nilai signifikansinya 

lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F5 & F6 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F5 dan F6 nilai signifikansinya 

lebih kecil dari 0,05 yang artinya memiliki perbedaan yang nyata. 
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 F4 & F6 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F4 dan F6 nilai signifikansinya 

lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

c. Parameter Rasa 

 F2 & F1 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F2 dan F1 nilai signifikansinya 

lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F2 & F3 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F2 dan F3 nilai signifikansinya 

lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F2 & Kontrol 
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Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F2 dan kontrol nilai 

signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yang artinya memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F2 & F4 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F2 dan F4 nilai signifikansinya 

lebih kecil dari 0,05 yang artinya memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F2 & F5 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F2 dan F5 nilai signifikansinya 

lebih kecil dari 0,05 yang artinya memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F2 & F6 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F2 dan F6 nilai signifikansinya 

lebih kecil dari 0,05 yang artinya memiliki perbedaan yang nyata. 
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 F1 & F3 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F1 dan F3 nilai signifikansinya 

lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F1 & Kontrol 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F1 dan kontrol nilai 

signifikansinya lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F1 & F4 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F1 dan F4 nilai signifikansinya 

lebih kecil dari 0,05 yang artinya memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F1 & F5 
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Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F1 dan F5 nilai signifikansinya 

lebih kecil dari 0,05 yang artinya memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F1 & F6 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F1 dan F6 nilai signifikansinya 

lebih kecil dari 0,05 yang artinya memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F3 & Kontrol 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F3 dan kontrol nilai 

signifikansinya lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F3 & F4 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F3 dan F4 nilai signifikansinya 

lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 
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 F3 & F5 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F3 dan F5 nilai signifikansinya 

lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F3 & F6 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F3 dan F6 nilai signifikansinya 

lebih kecil dari 0,05 yang artinya memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 Kontrol & F4 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping kontrol dan F4 nilai 

signifikansinya lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 Kontrol & F5 
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Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping kontrol dan F5 nilai 

signifikansinya lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 Kontrol & F6 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping kontrol dan F6 nilai 

signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yang artinya memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F4 & F5 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F4 dan F5 nilai signifikansinya 

lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F4 & F6 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F4 dan F6 nilai signifikansinya 

lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 
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 F5 & F6 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F5 dan F6 nilai signifikansinya 

lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

d. Parameter Overall 

 F1 & F3 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F1 dan F3 nilai signifikansinya 

lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F1 & F2 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F1 dan F2 nilai signifikansinya 

lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F1 & Kontrol 
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Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F1 dan kontrol nilai 

signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yang artinya memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F1 & F4 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F1 dan F4 nilai signifikansinya 

lebih kecil dari 0,05 yang artinya memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F1 & F5 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F1 dan F5 nilai signifikansinya 

lebih kecil dari 0,05 yang artinya memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F1 & F6 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F1 dan F6 nilai signifikansinya 

lebih kecil dari 0,05 yang artinya memiliki perbedaan yang nyata. 
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 F3 & F2 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F3 dan F2 nilai signifikansinya 

lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F3 & Kontrol 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F3 dan kontrol nilai 

signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yang artinya memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F3 & F4 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F3 dan F4 nilai signifikansinya 

lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F3 & F5 
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Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F3 dan F5 nilai signifikansinya 

lebih kecil dari 0,05 yang artinya memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F3 & F6 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F3 dan F6 nilai signifikansinya 

lebih kecil dari 0,05 yang artinya memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F2 & Kontrol 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F2 dan kontrol nilai 

signifikansinya lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F2 & F4 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F2 dan F4 nilai signifikansinya 

lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 
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 F2 & F5 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F2 dan F5 nilai signifikansinya 

lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F2 & F6 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F2 dan F6 nilai signifikansinya 

lebih kecil dari 0,05 yang artinya memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 Kontrol & F4 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping kontrol dan F4 nilai 

signifikansinya lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 Kontrol & F5 
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Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping kontrol dan F5 nilai 

signifikansinya lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 Kontrol & F6 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping kontrol dan F6 nilai 

signifikansinya lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F4 & F5 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F4 dan F5 nilai signifikansinya 

lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

 F4 & F6 

 

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F4 dan F6 nilai signifikansinya 

lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 
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 F5 & F6 

  

Berdasarkan uji Mann Whitney, nugget jamur kuping F5 dan F6 nilai signifikansinya 

lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak memiliki perbedaan yang nyata. 

 

7.2. Worksheet & Scoresheet Analisa Sensori 

ANALISA SENSORI NUGGET JAMUR 

 

Nama :        Tanggal:  

Produk : nugget jamur 

 

Instruksi : 

Berkumur-kumurlah dahulu sebelum melakukan pengujian sampel. 

Di hadapan Anda terdapat 7 sampel nugget Jamur. Berilah penilaian pada masing-

masing sampel untuk atribut aroma, tekstur, rasa, dan overall dari skala 1 hingga 7 

dengan keterangan sebagai berikut: 

1: sangat tidak suka sekali    5: suka 

2: sangat tidak suka    6: sangat suka 

3: tidak suka     7: sangat suka sekali 

4: netral 

 

Kode sampel aroma tekstur rasa overall 

     

     

     

     

     

     

     

 

Terima Kasih 
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Worksheet Uji Rating Hedonik 

Tanggal Uji : 6 Desember 2018 

Jenis Sampel : Nugget Jamur Kuping 

 

Identifikasi Sampel            Kode

   

Nugget jamur daging analog komersial (40%) A 

Nugget jamur daging analog 50:50 (60%)  B 

Nugget jamur daging analog 60:40 (60%)  C 

Nugget jamur daging analog 70:30 (60%)  D 

Nugget jamur daging analog 50:50 (40%)  E 

Nugget jamur daging analog 60:40 (40%)  F 

Nugget jamur daging analog 70:30 (40%)  G 

 

Kode kombinasi urutan penyajian : 

ABCDEFG = 1  AGBCDEF = 6  

ACBDEFG = 2  EFGABCD = 7 

ADBCEFG = 3  BCDEFGA = 8 

AEBCDFG = 4  CDEFGAB = 9 

AFBCDEG = 5  DEFGABC = 10 

 

Penyajian : 

Booth Panelis Kode Sampel 

I 1, 11, 21 862 398 266 459 375 827 232 

II 2, 12, 22 223 954 522 547 743 274 593 

III 3, 13, 23 756 537 614 933 617 916 635 

IV 4, 14, 24 544 829 941 621 251 298 854 

I 5, 15, 25 681 113 797 282 498 163 711 

II 6, 16, 26 199 481 875 818 369 759 448 

III 7, 17, 27 918 662 339 138 133 946 125 

IV 8, 18, 28 335 776 396 496 585 822 210 

I 9, 19, 29 477 458 765 984 742 414 256 

II 10, 20, 30 245 183 174 869 651 377 946 

 

Dokumentasi 
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