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3. HASIL PENELITIAN 

3.1 Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan ini meliputi pengujian kadar air, lemak, protein, dan serat kasar 

bahan utama dalam pembuatan daging analog, pembuatan daging analog, dan pengujian 

tekstur, kadar air, abu, lemak, protein, dan serat kasar pada daging analog. Bahan utama 

yang diuji dalam penelitian ini yaitu jamur kuping, tepung gluten, dan tepung bekatul.  

 

3.1.1 Uji Kimia Bahan Utama 

Bahan utama merupakan bahan yang penggunaannya memiliki proporsi yang lebih 

banyak dari bahan lainnya. Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan nugget 

jamur kuping ini yaitu jamur kuping, tepung gluten, dan tepung bekatul. Uji kimia pada 

jamur kuping, tepung gluten, dan tepung bekatul dapat dilihat pada Tabel 8.  

 

Tabel 8. Uji Kimia Jamur Kuping, Tepung Gluten, dan Tepung Bekatul 

 

Parameter Jamur Kuping Tepung Gluten Tepung Bekatul 

Kadar Air (%) 81,95 ± 0,84 7,00 ± 0,48 9,39 ± 0,13 

Kadar Abu (%) 2,58 ± 0,54 1,65 ± 0,73 9,86 ± 0,26 

Kadar Lemak (%) 1,98 ± 0,26 1,54 ± 0,67 8,89 ± 2,62 

Kadar Protein (%) 9,58 ± 1,27 70,93 ± 0,75 17,01 ± 0,32 

Kadar Serat Kasar (%)* 35,40 ± 0,80 2,73 ± 1,63 15,87 ± 0,50 

Kadar Karbohidrat (%) 3,92 ± 0,27 18,88 ± 1,21 54,85 ± 3,12 

Nilai Total Kalori (Kkal/100 gr) 71,80 ± 6,11 373,11 ± 5,89 367,42 ± 12,24 
Keterangan: 

*serat kasar bagian dari karbohidrat 

Semua nilai di atas merupakan nilai mean ± standar deviasi 

  

Pada Tabel 8., dapat dilihat kadar air, abu, lemak, protein, serat kasar, karbohidrat, dan 

nilai total kalori pada bahan utama yaitu jamur kuping, tepung gluten, tepung bekatul. 

Untuk pengujian bahan utama dilakukan 3 kali pengulangan sebanyak 2 batch. Dari 

Tabel 8., kadar air tertinggi yaitu jamur kuping dan selanjutnya tepung bekatul, dan 

tepung gluten. Kadar abu tertinggi yaitu tepung bekatul, selanjutnya jamur kuping, dan 

tepung gluten. Kadar lemak tertinggi yaitu tepung bekatul dan selanjutnya jamur 

kuping, dan tepung gluten. Kadar protein tertinggi yaitu tepung gluten dan selanjutnya 

tepung bekatul dan jamur kuping. Kadar serat kasar tertinggi yaitu jamur kuping dan 

selanjutnya tepung bekatul dan tepung gluten. Kadar karbohidrat tertinggi yaitu tepung 
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bekatul, selanjutnya tepung gluten dan jamur kuping. Nilai total kalori tertinggi yaitu 

tepung gluten, selanjutnya tepung bekatul, dan jamur kuping. 

 

3.1.2 Tekstur Daging Analog dari Tepung Bekatul 

Hasil analisa tekstur pada daging analog tepung bekatul dapat dilihat pada Tabel 9. Pada 

penelitian ini digunakan daging analog kontrol dengan merek Rodeo. Daging analog ini 

terbuat dari isolat protein kedelai, gluten, tepung kedelai, air, garam, dan penstabil 

natrium tripolifosfat. 

 

Tabel 9. Tekstur Daging Analog Tepung Bekatul 

Parameter Kontrol F1 F2 F3 

Hardness 

(gf) 
1063,34 ± 395,42

a
 1274,10 ± 70,29

a
 1224,67 ± 206,46

a
 1131,79 ±193,36

a
 

Chewiness 

(Nmm) 
35,04 ± 9,47

b
 8,55 ± 4,02

a
 14,57 ± 3,87

a
 14,77 ± 1,95

a
 

Keterangan: 

Kontrol: menggunakan daging analog komersial dengan merk “Rodeo” 

F1 : formulasi daging analog dengan rasio tepung gluten:tepung bekatul 50:50 

F2 : formulasi daging analog dengan rasio tepung gluten:tepung bekatul 60:40 

F3 : formulasi daging analog dengan rasio tepung gluten:tepung bekatul 70:30 

Semua nilai di atas merupakan nilai mean ± standar deviasi 

Nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan dalam satu 

baris (p<0,05) berdasarkan uji One Way Anova, post hoc Duncan. 

 

 

Pada Tabel 9., dapat dilihat hardness dan chewiness daging analog kontrol dan daging 

analog yang disubstitusi dengan tepung bekatul beras putih. Untuk pengujian hardness 

dan chewiness dilakukan 3 kali pengulangan sebanyak 2 batch. Sampel pada daging 

analog dibuat 3 formulasi yaitu dengan perbandingan tepung gluten dan tepung bekatul 

50:50, 60:40, dan 70:30.  

 

Hardness daging analog dengan F1 memiliki nilai yang paling tinggi dan daging analog 

F2 memiliki nilai yang paling rendah dan hampir mendekati hardness daging analog 

kontrol. Chewiness daging analog F3 memiliki nilai yang paling tinggi dan daging 

analog F1 memiliki nilai yang paling rendah. Berdasarkan hasil uji beda pada hardness 

daging analog tidak ada perbedaan yang nyata. Sedangkan chewiness daging analog 

tidak memiliki perbedaan yang nyata dengan formulasi lainnya kecuali dengan daging 

analog kontrol. 
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3.1.3 Hasil Uji Kimia Daging Analog dari Tepung Bekatul dalam 100 gram 

Hasil uji kimia daging analog tepung bekatul beras putih dapat dilihat pada Tabel 10. 

Pada penelitian ini digunakan daging analog kontrol dengan merek Rodeo. Daging 

analog ini terbuat dari isolat protein kedelai, gluten, tepung kedelai, air, garam, dan 

penstabil natrium tripolifosfat. 

 

Tabel 10. Hasil Uji Kimia Daging Analog Tepung Bekatul Beras Putih dalam 100 gram 

Parameter  Kontrol  F1 F2 F3 

Air (%) 44,43 ± 2,03
a 

47,27 ± 2,12
ab 

49,07 ± 1,50
bc 

51,07 ± 1,88
c 

Abu (%) 3,82 ± 0,08
a 

6,82 ± 0,14
c 

5,70 ± 0,36
b 

3,62 ± 0,21
a 

Lemak  (%) 2,00 ± 0,50
a 

5,13 ± 0,97
b 

3,29 ± 0,90a 1,84 ± 0,63
a 

Protein (%) 47,42 ± 1,86
d 

24,22 ± 1,36
a
 35,81 ± 0,71

b
 40,46 ± 0,40

c
 

Serat Kasar (%)* 5,13 ± 0,63
a 

8,08 ± 1,04
a
 7,15 ± 2,43

a
 5,17 ± 1,20

a
 

Karbohidrat (%) 2,34 ± 0,50
a
 16,55 ± 2,80

b
 6,12 ± 2,72

a
 3,02 ± 1,83

a
 

Total Kalori (Kkal) 217,03 ± 9,63
c 

209,30 ± 4,28
bc 

197,38 ± 7,28
ab 

190,45 ± 9,86
a
 

Keterangan: 

* serat bagian dari karbohidrat 

Kontrol : menggunakan daging analog komersial dengan merk “Rodeo” 

F1 : formulasi daging analog dengan rasio tepung gluten:tepung bekatul 50:50 

F2 : formulasi daging analog dengan rasio tepung gluten:tepung bekatul 60:40 

F3 : formulasi daging analog dengan rasio tepung gluten:tepung bekatul 70:30 

Semua nilai di atas merupakan nilai mean ± standar deviasi 

Nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan dalam satu 

baris (p<0,05) berdasarkan uji One Way Anova, post hoc Duncan. 

 

Karakteristik kimia daging analog tepung bekatul dapat dilihat pada Tabel 10. Analisa 

kimia yang dilakukan yaitu kadar air, abu, lemak, protein, serat kasar, karbohidrat, dan 

total kalori. Terdapat 3 sampel daging analog dan 1 sampel daging analog kontrol. 

Sampel yang diuji ada 3 formulasi yaitu perbandingan tepung gluten dan tepung bekatul 

50:50, 60:40, dan 70:30. Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi yang 

dianalisa sebanyak 3 kali ulangan. 

 

Nilai kadar air tertinggi ada pada daging F3 dan yang terendah pada daging analog F1. 

Berdasarkan hasil uji beda, nilai kadar air daging analog F1 memiliki perbedaan yang 

nyata dengan daging analog F3. Nilai kadar air daging analog tepung bekatul F2 tidak 

memiliki perbedaan yang nyata dengan daging analog F1 dan F3. 

 

Nilai kadar abu tertinggi ada pada daging analog F1 dan yang terendah ada pada daging 

analog F3. Berdasarkan hasil uji beda, nilai kadar abu daging analog memiliki 
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perbedaan yang nyata antar formulasi. Untuk nilai kadar abu daging analog kontrol 

memiliki perbedaan yang nyata dengan daging analog F2 dan F1 tapi tidak memiliki 

perbedaan yang nyata dengan daging analog F3. 

 

Nilai kadar lemak tertinggi ada pada daging analog F1 dan yang terendah ada pada 

daging analog F3. Berdasarkan hasil uji beda, nilai kadar lemak daging analog F1 

memiliki perbedaan yang nyata dengan semua formulasi. Nilai kadar protein tertinggi 

ada pada daging analog F3 dan yang terendah ada pada daging analog F1. Berdasarkan 

hasil uji beda, nilai kadar protein daging analog memiliki perbedaan yang nyata antar 

formulasi.  

 

Nilai kadar karbohidrat tertinggi ada pada daging analog F1 dan yang terendah ada pada 

daging analog F3. Berdasarkan hasil uji beda, nilai kadar karbohidrat daging analog F1 

memiliki perbedaan yang nyata dengan semua formulasi. Nilai total kalori tertinggi ada 

pada daging analog F1 dan yang terendah ada pada daging analog F3. Berdasarkan hasil 

uji beda, nilai total kalori daging analog F1 memiliki perbedaan yang nyata dengan 

daging analog F3 dan tidak memiliki perbedaan yang nyata dengan daging analog F2. 

Daging analog F2 tidak memiliki perbedaan yang nyata dengan daging analog F1 dan 

F3.  
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3.2 Penelitian Utama  

3.2.1 Uji Sensori 

Hasil uji sensori nugget jamur kuping dapat dilihat pada Tabel 11. Penilaian analisa 

sensori menggunakan metode rating dari angka 1-7, dengan keterangan 1 yang paling 

tidak disukai dan 7 yang paling disukai. 

 

Tabel 11. Hasil Uji Sensori Nugget Jamur Kuping 

Formulasi  Aroma  Tekstur  Rasa  Overall 

Kontrol 4,93 ± 0,87
ab

 4,93 ± 1,05
bc

 4,60 ± 1,13
ab

 4,80 ± 1,06
ab

 

F1 4,47 ± 0,86
a
 3,73 ± 1,01

a
 4,20 ± 1,13

a
 4,23 ± 0,97

a
 

F2 4,50 ± 1,01
a
 4,27 ± 1,08

a
 4,10 ± 0,99

a
 4,40 ± 1,13

a
 

F3 4,77 ± 1,10
a
 4,37 ± 0,93

ab
 4,47 ± 1,01

a
 4,33 ± 0,80

a
 

F4 5,13 ± 1,28
ab

 4,93 ± 1,28
b
 4,93 ± 1,34

ab
 4,80 ± 1,16

ab
 

F5 5,13 ± 1,07
ab

 4,70 ± 1,18
ab

 4,97 ± 0,93
ab

 4,97 ± 1,13
ab

 

F6 5,17 ± 1,15
ab

 5,50 ± 1,20
bd

 5,30 ± 1,21
abc

 5,20 ± 1,06
b
 

Keterangan: 

Kontrol : formulasi nugget dengan perbandingan daging analog komersial:jamur 40:60 

F1 : formulasi nugget daging analog 50:50 dengan perbandingan daging:jamur 60:40 

F2  : formulasi nugget daging analog 60:40 dengan perbandingan daging:jamur 60:40 

F3  : formulasi nugget daging analog 70:30 dengan perbandingan daging:jamur 60:40 

F4  : formulasi nugget daging analog 50:50 dengan perbandingan daging:jamur 40:60 

F5  : formulasi nugget daging analog 60:40 dengan perbandingan daging:jamur 40:60 

F6  : formulasi nugget daging analog 70:30 dengan perbandingan daging:jamur 40:60 

Semua nilai di atas merupakan nilai mean ± standar deviasi. 

Nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan dalam satu 

kolom (p<0,05) berdasarkan uji One Way Anova, post hoc Duncan. 
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Keterangan: 

Kontrol : formulasi nugget dengan perbandingan daging analog komersial:jamur 40:60 

F1  : formulasi nugget daging analog 50:50 dengan perbandingan daging:jamur 60:40 

F2  : formulasi nugget daging analog 60:40 dengan perbandingan daging:jamur 60:40 

F3  : formulasi nugget daging analog 70:30 dengan perbandingan daging:jamur 60:40 

F4  : formulasi nugget daging analog 50:50 dengan perbandingan daging:jamur 40:60 

F5  : formulasi nugget daging analog 60:40 dengan perbandingan daging:jamur 40:60 

F6  : formulasi nugget daging analog 70:30 dengan perbandingan daging:jamur 40:60 

Rating penilaian analisa sensori dari angka 1-7, dengan keterangan 1 yang paling tidak disukai dan 7 yang 

paling disukai 

 

Gambar 4. Hasil Uji Sensori Nugget Jamur Kuping 

 

Karakteristik sensori nugget jamur kuping dapat dilihat pada Tabel 11. dan Gambar 4. 

Analisa sensori dilakukan untuk mengetahui tingkat penerimaan panelis terhadap 

sampel nugget jamur kuping. Terdapat 6 sampel dan 1 kontrol produk komersial. Dari 6 

sampel akan dipilih 3 sampel terbaik (kecuali kontrol) dengan tingkat penerimaan 

tertinggi. Berdasarkan Tabel 11., dapat dilihat bahwa dari atribut aroma yang memiliki 

nilai rata-rata tingkat kesukaan 3 tertinggi secara berurutan yaitu F6, F5, dan F4. Pada 

atribut tekstur yang memiliki nilai rata-rata tingkat kesukaan 3 tertinggi secara 

berurutan yaitu F6, F4, dan F5. Pada atribut rasa yang memiliki nilai rata-rata tingkat 

kesukaan 3 tertinggi secara berurutan yaitu F6, F5, dan F4. Sedangkan dari overall yang 

memiliki nilai rata-rata tingkat kesukaan 3 tertinggi secara berurutan yaitu F6, F5, dan 

F4. Dari analisa sensori, tiga formulasi nugget jamur kuping F4, F5, dan F6 akan 

dianalisa fisik dan kimianya. 
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3.2.2 Produk Daging Analog dan Nugget Jamur Kuping 

   

F1 F2 F3 

Gambar 5. Produk Daging Analog dari Tepung Bekatul Beras Putih 

 

 
F1 

 
F2 

 
F3 

Gambar 6. Produk Nugget Jamur Kuping 
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3.2.3 Hasil Uji Kimia Nugget Jamur Kuping dalam 100 gram 

Hasil analisa kimia nugget jamur kuping dalam 100 gram dapat dilihat pada Tabel 12. 

 

Tabel 12. Hasil Uji Kimia Nugget Jamur Kuping dalam 100 gram 

Parameter Kontrol F1 F2 F3 

Air (%) 55,40 ± 0,82
c
 49,98 ± 0,79

a
 50,21 ± 0,41

a
 51,48 ± 0,33

b
 

Abu (%) 4,69 ± 0,58
a
 5,10 ± 0,30

a
 4,49 ± 0,48

a
 3,98 ± 0,16

a
 

Lemak (%) 5,50 ± 0,39
bc

 5,73 ± 0,10
c
 4,82 ± 0,72

ab
 4,46 ± 0,28

a
 

Serat Kasar (%)* 5,03 ± 0,40
a
 7,76 ± 0,35

c
 6,53 ± 0,38

b
 5,19 ± 0,12

a
 

Protein (%) 28,24 ± 0,24
d
 20,40 ± 0,09

a
 22,45 ± 0,26

b
 24,70 ± 0,59

c
 

Karbohidrat (%) 1,14 ± 0,81
a
 6,53 ± 1,28

b
 11,64 ± 0,26

c
 14,06 ± 1,41

d
 

Total Kalori (Kkal) 167,00±7,16
a
 176,48±2,77

ab
 179,75±5,93

b
 178,03±2,82

b
 

Keterangan: 

*serat kasar bagian dari karbohidrat 

Kontrol : formulasi nugget dengan perbandingan daging analog komersial:jamur 40:60 
F1  : formulasi nugget jamur dengan perbandingan gluten:bekatul 50:50 

F2  : formulasi nugget jamur dengan perbandingan gluten:bekatul 60:40 

F3  : formulasi nugget jamur dengan perbandingan gluten:bekatul 70:30 

Nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan dalam satu 

baris (p<0,05) berdasarkan uji One Way Anova, post hoc Duncan. 

 

Hasil uji kimia pada nugget jamur kuping dapat dilihat pada Tabel 12. Sampel yang 

diuji yaitu nugget jamur kuping yang ditambahkan sebanyak 60% dari total bahan 

dengan 3 formulasi berbeda. Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi yang 

dianalisa sebanyak 3 kali ulangan sebanyak 2 batch. Analisa kimia yang dilakukan 

meliputi kadar air, abu, lemak, protein, serat kasar, karbohidrat dan total kalori. 

 

Nilai kadar air tertinggi ada pada nugget jamur kuping F3. Sedangkan yang terendah 

nugget jamur kuping F1. Seiring berkurangnya tepung bekatul yang ditambahkan maka 

kadar air pada nugget semakin meningkat. Berdasarkan hasil uji beda, nilai kadar air 

nugget jamur kuping F1 tidak memiliki perbedaan yang nyata dengan nugget jamur 

kuping F2. Nugget jamur kuping F3 memiliki perbedaan yang nyata dengan nugget 

jamur kuping F2. Nilai kadar air kontrol memiliki perbedaan yang nyata antar 

formulasi. 
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Nilai kadar abu tertinggi ada pada nugget jamur kuping F1. Sedangkan kadar abu 

terendah ada pada nugget jamur kuping F3. Seiring bertambahnya tepung bekatul yang 

ditambahkan makan semakin tinggi kadar abunya. Berdasarkan hasil uji beda, nilai 

kadar abu tidak memiliki perbedaan yang nyata antar perlakuan. 

 

Nilai kadar lemak tertinggi ada pada nugget jamur kuping F1. Sedangkan kadar lemak 

terendah ada pada nugget jamur kuping F3. Seiring berkurangnya tepung bekatul yang 

ditambahkan maka kadar lemak pada nugget semakin menurun. Berdasarkan hasil uji 

beda, nilai kadar lemak nugget jamur kuping F1 memiliki perbedaan yang nyata dengan 

nugget jamur kuping F2 dan F3 namun tidak memiliki perbedaan yang nyata dengan 

nugget kontrol. Nilai kadar lemak nugget jamur kuping F2 tidak memiliki perbedaan 

yang nyata dengan nugget jamur kuping F3 dan kontrol. Nilai kadar lemak nugget 

jamur kuping F3 memiliki perbedaan yang nyata dengan nugget kontrol. 

 

Nilai kadar serat kasar tertinggi ada pada nugget jamur kuping F1. Sedangkan yang 

terendah ada pada nugget jamur kuping F3. Seiring berkurangnya tepung bekatul yang 

ditambahkan maka kadar serat kasar pada nugget semakin menurun. Berdasarkan hasil 

uji beda, nilai kadar serat kasar nugget jamur kuping F1 memiliki perbedaan yang nyata 

dengan nugget jamur kuping F2, F3 dan kontrol. Nilai kadar serat kasar nugget jamur 

kuping F3 tidak memiliki perbedaan yang nyata dengan nugget kontrol. 

 

Nilai kadar protein tertinggi ada pada nugget jamur kuping F3. Sedangkan yang 

terendah ada pada nugget jamur kuping F1. Seiring bertambahnya tepung bekatul maka 

kadar protein pada nugget semakin menurun. Berdasarkan hasil uji beda, nilai kadar 

protein pada nugget memiliki perbedaan yang nyata antar formulasi. 

 

Nilai kadar karbohidrat tertinggi ada pada nugget jamur kuping F3. Sedangkan yang 

terendah ada pada nugget jamur kuping F1. Seiring berkurangnya tepung bekatul yang 

ditambahkan maka kadar karbohidrat pada nugget semakin meningkat. Berdasarkan 

hasil uji beda, nilai kadar karbohidrat memiliki perbedaan yang nyata antar formulasi. 
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Nilai total kalori tertinggi ada pada nugget jamur kuping F2. Sedangkan yang terendah 

ada pada nugget jamur kuping F1. Seiring berkurangnya tepung bekatul yang 

ditambahkan maka total kalori pada nugget semakin meningkat. Berdasarkan hasil uji 

beda, nilai total kalori pada nugget tidak memiliki perbedaan yang nyata antar formulasi 

namun nugget kontrol memiliki perbedaan yang nyata dengan formulasi lain namun 

tidak memiliki perbedaan yang nyata dengan nugget F1.  

 

3.2.4 Tekstur Nugget Jamur Kuping  

Nilai hardness dan chewiness pada nugget jamur kuping dapat dilihat pada Tabel 13. 

Sampel yang diuji yaitu nugget jamur kuping yang ditambahkan sebanyak 60% dari 

total bahan dengan 3 formulasi berbeda. Semua nilai merupakan nilai mean ± standar 

deviasi yang dianalisa sebanyak 3 kali ulangan sebanyak 2 batch.  

 

Tabel 13. Tekstur Nugget Jamur Kuping  

Parameter Kontrol F1 F2 F3 

Hardness 

(gf) 
582,20 ± 12,01

a
 1062,21 ± 124,66

c
 944,47 ± 23,98

bc
 881,04 ± 32,20

b
 

Chewiness 

(Nmm) 
9,51 ± 1,41

ab
 8,07 ± 0,66

a
 9,97 ± 0,48

b
 10,94 ± 0,53

b
 

Keterangan: 

Kontrol : formulasi nugget dengan perbandingan daging analog komersial:jamur 40:60 
F1  : formulasi nugget jamur dengan perbandingan gluten:bekatul 50:50 

F2  : formulasi nugget jamur dengan perbandingan gluten:bekatul 60:40 

F3  : formulasi nugget jamur dengan perbandingan gluten:bekatul 70:30 

Nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan dalam satu 

baris (p<0,05) berdasarkan uji One Way Anova, post hoc Duncan. 

  

Nilai hardness tertinggi ada pada nugget jamur kuping F1. Nilai hardness terendah ada 

pada nugget jamur kuping F3. Berdasarkan uji beda, nilai hardness pada nugget jamur 

kuping  F1 tidak berbeda nyata dengan nugget jamur kuping F2. Nilai hardness pada 

nugget jamur kuping  F2 tidak memiliki perbedaan yang nyata dengan nugget jamur 

kuping F3. Nugget jamur kuping F1 tidak memiliki perbedaan yang nyata dengan 

nugget jamur kuping F2. Nilai hardness pada nugget kontrol memiliki perbedaan yang 

nyata dengan semua formulasi. 
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Nilai chewiness tertinggi ada pada nugget jamur kuping F3. Nilai chewiness terendah 

ada pada nugget jamur kuping F1. Semakin rendah tepung bekatul yang ditambahkan 

maka nilai chewinessnya semakin meningkat. Berdasarkan hasil uji beda, nilai 

chewiness pada nugget jamur kuping F1 memiliki perbedaan yang nyata dengan nugget 

jamur kuping F2 dan F3. Nilai chewiness pada nugget jamur kuping F2 tidak memiliki 

perbedaan yang nyata dengan nugget jamur kuping F3 dan kontrol. Nilai chewiness 

pada nugget kontrol tidak memiliki perbedaan yang nyata antar formulasi. 


