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BAB IV  

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental, dengan jenis penelitian 

Rancangan Acak Kelompok (RAK). Menggunakan 5 perlakuan sebagai berikut, 

yaitu : 

P1 =  labu kuning 10% 

P2 =  labu kuning 15% 

P3 =  labu kuning 20% 

P4 =  labu kuning 25% 

 P5 =  labu kuning 30% 

Penelitian ini dilakukan sebanyak 3 kali ulangan, secara keseluruhan terdapat 15 

unit percobaan. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Pengolahan Pangan Jurusan Gizi 

Poltekkes Denpasar, Jalan Gemitir No 72 Denpasar Timur. Waktu penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Januari – April 2022. 

 

C. Bahan dan Alat 

1. Bahan  

a. Labu kuning  

b. Tempe 

c. Telur ayam 

d. Bawang putih 

e. Tepung panir 
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f. Tepung terigu 

g. Lada bubuk 

h. Garam  

i. Minyak 

 

2. Alat  

a. Sendok makan  

Sendok yang digunakan adalah sendok makan takaran 10 gram. Sendok 

digunakan untuk memindahkan bahan – bahan sebelum dicampurkan. 

b. Cobek dan pengulekan  

Cobek yang digunakana adalah cobek yang terbuat dari baru sebagai tatakan , dan 

pengulekan juga terbuat dari batu yang berfungsi untuk menghaluskan tempe, labu 

kuning dan bawang putih. 

c. Spatula 

Spatula yang digunakan terbuat dari bahan stainless yang berfungsi untuk 

menggoreng nugget. 

d. Pisau 

Pisau yang digunakan adalah pisau dapur yang berfungsi untuk memotong tempe 

dan labu sebelum dikukus, serta untuk memotong nugget menjadi bentuk persegi 

panjang. 

e. Baskom 

Baskom yang digunakan adalah baskom plastik yang berukuran sedang, baskom 

berfungsi sebagai wadah adonan pada saat pencampuran. 
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f. Talenan 

Talenan yang digunakan terbuat dari kayu, yang berfungsi sebagai tatakan saat 

memotong tempe, labu dan adonan nugget setelah dicetak. 

g. Panci 

Panci yang digunakan berukuran sedang terbuat dari bahan stainless, yang 

berfungsi untuk mengukus adonan nugget. 

h. Wajan 

Wajan yang digunakan terbuat dari stainless yang berfungsi sebagai tempat untuk 

menggoreng nugget. 

i. Loyang 

Loyang yang digunakan terbuat dari stailess, yang berfungsi untuk mencetak 

adonan. 

j. Kompor 

Kompor yang digunakan adalah merk Covina yang digunakan untuk memasak, 

seperti menggoreng dan mengukus nugget. 

k. Tabung gas  

Tabung gas yang digunakan adalah tabung gas merk elpiji 3 kg berwarna 

hijau,yang berfungsi sebagai sumber energi untuk menyalakan kompor. 

l. Lemari pendingin  

Lemari pendingin yang digunakan adalah merk sharp dengan daya listrik sebesar 

100 watt dan mampu mencapai suhu -30 derajat celcius. 

 

D. Sampel Penelitian  

Sampel penelitian yang dianalisis dalam penelitian ini adalah nugget tempe 

dengan penambahan labu kuning sebagai berikut : 
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P1 =  labu kuning 10% 

P2 =  labu kuning 15% 

P3 =  labu kuning 20% 

P4 =  labu kuning 25% 

P5 =  labu kuning 30% 

 

E. Prosedur Kerja 

Tabel 6 

Perlakuan 

Bahan Perlakuan 

 P1 P2 P3 P4 P5 

      

Labu Kuning (Gram) 20 30 40 50 60 

Tempe (Gram) 200 200 200 200 200 

Telur Ayam (Gram) 50 50 50 50 50 

Tepung Terigu 

(Gram) 

150 150 150 150 150 

Tepung Panir (Gram) 150 150 150 150 150 

Bawang Putih (Gram) 15 15 15 15 15 

Garam 10 10 10 10 10 

Lada Bubuk 5 5 5 5 5 

      

Penjelasan :  

Pada tabel 7 pembuatan nugget tempe diatas dengan penambahan labu kuning 

sebanyak ,  P1 = 20 gram, P2 = 30 gram, P3 = 40 gram, P4 = 50 gram dan P5 = 60 

gram. Semua perlakuan dengan bahan tempe 200 gram, telur ayam 50 gram, bawang 

putih 15 gram, garam 10  gram, lada bubuk  5 gram, tepung roti 150 gram dan tepung 

terigu 150 gram (50 gram dicampurkan untuk adonan dan 100 gram untuk 

membaluri nugget) 
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1. Proses Pembuatan Nugget Tempe Dengan Penambahan Labu Kuning 

Pembuatan nugget tempe dengan penambahan labu kuning menggunakan bahan-

bahan seperti tempe, labu kuning, telur, lada bubuk, kaldu ayam, tepung terigu, 

bawang putih dan tepung panir. Penambahan labu kuning yang digunakan yaitu 

menggunakan pure labu kuning. Cara pembuatan pure labu kuning yaitu kulit labu 

kuning dikupas terlebih dahulu kemudian diambil dagingnya dan ditimbang beratnya 

sesuai dengan perlakuan, selanjutnya dikukus selama 20 menit, setelah dikukus 

kemudian ditumbuk dengan pengulekan sampai teksturnya halus. Selanjutnya proses 

pembuatan nugget tempe dimulai dengan menimbang tempe sebanyak 200 gram dan 

menimbang labu kuning sebanyak 10 gram, 20 gram, 30 gram,40 gram, 50 gram dan 

60 gram. Kemudian timbang Kemudian timbang telur 1 butir/50 gram, garam 10 

gram, lada bubuk 5 gram, bawang putih 15 gram, tepung roti 150 gram dan tepung 

terigu 150 gram untuk masing-masing adonan. Sehabis ditimbang kemudian tempe 

dipotong dadu dan labu kuning dipotong dadu serta dicuci. Setelah itu kukus tempe 

dan labu kuning selama 20 menit, kemudian haluskan tempe dan labu kuning dengan 

cara ditumbuk sampai halus. Dan haluskan bawang putih. Kemudian campurkan 

bahan yang telah dihaluskan tambahkan dengan telur dan tepung terigu kemudian 

aduk rata. Setelah itu tambahkan dengan sedikit garam, lada bubuk dan kaldu ayam 

kemudian diaduk rata. Selanjutnya masukan ke dalam loyang yang sudah diolesi 

minyak agar adonan tidak lengket dan kukus selama 20 menit. Setelah dikukus 

dinginkan selama 20 menit. Kemudian keluarkan dari cetakan dan potong dengan 

bentuk persegi panjang. Selanjutnya proses pemaniran yaitu celupkan ke adonan 

tepung terigu dan baluri dengan tepung panir. Selanjutnya proses pembekuan, taruh 

nugget dalam lemari pendingin selama 5 jam dengan suhu -4oC. Setelah dibekukan 
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kemudian goreng nugget dengan suhu 150 oC selama 1 menit sampai berwarna 

kuning keemasan. Dan diperoleh nugget tempe dengan penambahan labu kuning. 

Berikut adalah diagram alir proses pembuatan nugget tempe dengan penambahan 

labu kuning pada gambar 2 : 

 

 

 

 

 

 

                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

Nugget tempe dengan penambahan labu kuning  

Gambar 2 

Diagram Alir Proses Pembuatan Nugget. 
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F. Parameter Yang Diuji  

1. Analisis Subjektif 

a. Sifat Organoleptik 

Uji sifat organoleptik diuji dengan uji hedonik (kesukaan) dengan rentang skala 

hedonik sebanyak 6 skala yang meliputi, rasa, warna, tekstur, aroma dan tingkat 

penerimaan secara keseluruhan.  

b. Mutu Hedonik  

Uji mutu hedonik dengan rentang skala mutu hedonik sebanyak 3 skala yang 

meliputi warna, tekstur dan aroma nugget. 

Tabel 7 

Skala uji hedonik dan skala numerik yang digunakan dalam uji hedonik terhadap 

rasa, warna, tekstur, aroma dan tingkat penerimaan keseluruhan nugget. 

No Skala Hedonik Skala Numerik 

1 Sangat suka 5 

2 Suka 4 

3 Agak suka 3 

4 

5 

Agak Tidak Suka 

Tidak suka 

2 

6 Sangat tidak suka 1 

   

Tabel 8 

Skala mutu hedonik dan skala numerik uji organoleptik terhadap warna nugget. 

No Skala Mutu Hedonik Skala Numerik 

   

1 Kuning  3 

2 Cream kekuningan 2 

3 Cream 1 
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Tabel 9 

Skala mutu hedonik dan skala numerik uji organoleptik terhadap tekstur nugget. 

No Skala Mutu Hedonik Skala Numerik 

1 Padat 3 

2 Agak padat 2 

3 Lembek 1 

 

Tabel 10 

Skala mutu hedonik dan skala numerik uji organoleptik terhadap aroma nugget. 

No Skala Mutu Hedonik Skala Numerik 

   

1 Harum 3 

2 Agak langu 2 

3 Langu 1 

 

Panelis yang digunakan dalam penelitian ini adalah panelis agak terlatih. 

Panelis agak terlatih dipilih dari Mahasiswa Semester IV Jurusan Gizi Politeknik 

Kesehatan Denpasar sebanyak 30 orang. Pemilihan ini berdasarkan alasan bahwa 

mereka telah memperoleh mata kuliah mengenai penilaian mutu organoleptik. 

Penilaian dilakukan oleh panelis dengan menggunakan instrumen dalam skala 

hedonik dan ditransformasikan ke dalam skala numerik. Prosedur kerja pengujian 

yang akan dilakukan sebagai berikut :  

1. Pengujian oleh panelis agak terlatih  

2. Peneliti menyiapkan produk, air mineral, dan form penilaian.  

3. Sampel yang digunakan adalah nugget yang sudah melalui proses pemasakan.  

4. Panelis mengisi tanggal, nama, dan yang diuji pada form yang telah disediakan.  

5. Panelis meminum air mineral dan crackers sebagai penetral sebelum dan 

sesudah melakukan penilaian terhadap masing – masing produk.  
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6. Panelis melakukan pengujian terhadap warna, aroma, rasa, dan tekstur serta 

penerimaan secara keseluruhan.  

7. Panelis menulis penilaian untuk uji hedonik dan uji mutu hedonik yang diamati 

dengan memberi tanda (√) pada kolom bawah sampel.  

 

2. Analisis Objektif 

a. Uji  Betakaroten Dengan Metode Spektrofotometri (Sulaeman, 1995)  

Pereaksi  

1) Aseton  

2) Petroleum eter  

3) Natrium sulfat anhidrat serbuk  

4) Adsorbent : Campurlah dengan tepat satu bagian magnesium oksida (MgO) 

dengan tiga bagian Supercel.  

5) Eluen : 3% aseton dalam petroleum eter. 

 

Alat  

1) Corong pemisah 500 ml dengan tempat berdirinya.  

2) Kolom adsorpsi, 150 x 19 mm (diameter dalam), terbuat dari gelas dengan 

bagian yang menyempit pada salah satu ujung yang bersambung dengan tabung 

gelas 3 mm. 

3) Penyodok untuk pembuatan kolom adsorpsi, terbuat dari gelas. Diameternya 

harus 1 – 2 mm kurang dari diameter kolom.  

Prosedur Kerja  

Pembuatan Kurva Standar 
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1) Timbang dengan teliti 25 mg β karoten murni, larutkan dalam 2.5 ml kloroform 

dan buat menjadi 250 ml dengan petroleum eter (1 ml = 0.1 mg atau 100 μg).  

2) Encerkan 100 ml larutan ini menjadi 100 ml dengan petroleum eter (1 ml = 10 

μg).  

3) Pipet 5, 10, 15, 20, 25, dan 30 ml larutan ini ke dalam labu takar 100 ml yang 

terpisah. Masing-masing labu takar diisi dengan 3 ml aseton.  

4) Encerkan sampai tanda tera dengan petroleum eter, sehingga konsentrasinya 

menjadi 0.5, 1.0, 2.0, 2.5, dan 3.0 μg/ml.  

5) Ukur absorbansi larutan ini pada panjang gelombang 452 nm dengan 

menggunakan aseton 3% dalam petroleum eter sebagai blanko.  

6) Buat grafik hubungan antara absorbansi dengan konsentrasi β karoten.  

 

Ektraksi  

1) Timbang sampel (5 – 10 gram atau sampai 25 gram) yang mengandung 10 

sampai 500 μg karoten. Bila sampel banyak mengandung gula bisa dicuci 

dengan air diatas suatu corong gelas berpenahan disertai dengan pompa 

penyedot.  

2) Haluskan dalam mortar dengan menggunakan aseton sebagai pelarut. Gunakan 

pasir murni (bila perlu) untuk membantu penghalusan.  

3) Saring melalui kapas, masukkan filtrat ke dalam erlenmeyer.  

4) Lanjutkan ekstraksi dan penyaringan sampai sisanya menjadi tidak berwarna.  

5) Pindahkan filtrat ke dalam labu pemisah. Tambahkan 10 sampai 15 ml 

petroleum eter. 
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6) Pindahkan pigmen ke dalam fase petroleum eter dengan cara mengencerkan 

aseton dengan air yang mengandung 5% natrium sulfat (menambahkan Na2SO4 

5% sedikit demi sedikit ke dalam labu pemisah).  

7) Ulangi ekstraksi fraksi aseton dengan sebagian volume petroleum eter (bila 

perlu), sampai tidak ada lagi warna yang terekstrak  

8) Saring ekstrak dari petroleum eter melalui Na2SO4 anhidrous. Pekatkan ekstrak 

petroleum eter (bila perlu) dan buat menjadi volume tertentu (misal 25 ml).  

 

Keterangan :  

Penyabunan diperlukan bagi bahan-bahan dimana ester dari xanthophyl terbentuk 

seperti pada beberapa jenis mangga, “apricot” dan “peaches”.  

1) Sabunkan sampel dengan mencampurkan sampel yang sudah ditimbang dengan 

150 ml KOH 12% dalam alkohol selama 5 menit pada suhu ruang dalam 

blender.  

2) Pindahkan isi dari blender ke dalam labu pemisah dengan menggunakan KOH 

dalam alcohol untuk membilas.  

3) Tambahkan 10 sampai 15 ml petroleum eter. Kocok labu pemisah perlahan-

lahan paling sedikit 30 detik dan biarkan lapisan memisah. Bila masih ada warna 

kuning yang nyata pada lapisan air alkohol, tambahkan air atau air yang 

mengandung 5% Na2SO4 untuk membantu pemindahan pigmen ke lapisan 

petroleum eter.  

4) Ulangi ekstraksi dengan petroleum eter sampai lapisan alkohol-air tidak 

berwarna lagi.  
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Pemisahan dengan Kromatografi  

 Pembuatan Kolom  

1) Sambungkan kolom adsorpsi pada labu Buchner dan tempatkan sumbat dari 

kapas yang tidak menyerap atau wool gelas ke dalam bagian yang menyempit.  

2) Jalankan vakum dan tambahkan adsorbent secukupnya untuk membuat kolom 2 

– 2.5 cm panjangnya. 

3) Tekan ke bawah absorbent tersebut sekali atau dua kali dengan penyodok. 

Longgarkan permukaan adsorbent sekeliling tepi gelas dengan menggunakan 

spatula yang tipis.  

4) Tambahkan adsorbent lebih banyak dan ulangi tahap ini sampai kira-kira kolom 

10 cm panjangnya.  

5) Tempatkan 1 cm Na2SO4 diatas kolom.  

 

 Adsorpsi dan elusi  

1) Basahi kolom dengan 25 sampai 50 ml petroleum eter. Sementara ml terakhir 

dari petroleum eter masih diatas Na2SO4, putuskan vakum dan pindahkan 

kolom adsorpsi ke suatu labu Buchner kering dan bersih.  

2) Pipet 5 sampai 10 ml ekstrak yang akan dikromatografikan ke dalam kolom 

dengan disertai penyedotan dengan vakum.  

3) Cuci kolom terus menerus dengan eluent. Tambahkan eluent berikutnya bila 

yang sebelumnya sedikit diatas Na2SO4. β karoten bergerak mendahului 

pigmen-pigmen lainnya. Teruskan pencucian sampai pigmen yang dikehendaki 

telah seluruhnya meninggalkan kolom dan eluen menjadi tidak berwarana lagi.  

4) Pindahkan isi dari labu ke labu takar dan encerkan volumenya dengan eluen 

(kepekatan dari karoten harus antara 1 – 3 μg/ ml).  
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5) Ukur kepekatan warnanya pada panjang gelombang 452 nm dengan 

menggunakan aseton 3% dalam petroleum eter sebagai blanko. 

6) Baca konsentrasi β karoten dalam μg/ml larutan dengan memanfaatkan kurva 

standar. 

7) Untuk mengukur total karoten (karoten, xanthophyl dan ester-esternya), pipet 

cairan ekstrak petroleum eter dari sampel (yang belum diabsorpsi) ke labu takar 

100 ml yang telah berisi 3 ml aseton dan encerkan sampai tanda tera dengan 

petroleum eter, ukur warnanya pada panjang gelombang 425 nm. 

 

Perhitungan  

  

  

  

  

 C = Konsentrasi larutan aseton yang terbaca pada kurva standar (μg/ml)  

 V = Volume akhir  

 FP = Faktor Pengenceran  

 W = Berat sampel yang digunakan 

  

b. Uji Kadar Air Dengan Metode Oven (Sudarmadji, 1984) 

Alat dan bahan : 

1) Oven dengan kisaran suhu 100○C - 102 oC, 2. 

2) Cawan (stainless steel, aluminium, nikel, atau porselen), untuk bahan-bahan 

yang memberikan efek korosif jika dikeringkan sebaiknya tidak menggunakan 

cawan logam. 

3) Desikator. 

4) Penjepit cawan. 

μg karoten = C x V x FP x 100  

           per 100 gram W  
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5) Timbangan analitik 

Prosedur Kerja  

1) Cawan kosong dan tutupnya dikeringkan dalam oven selama 10 menit kemudian 

didinginkan dalam desikator selama 10 menit kemudian ditimbang. (untuk 

cawan porselen dikeringkan selama 20 menit) (= Wo gram gram)  

2) Timbang kira-kira 5 gram sampel dalam cawan tersebut, sampel disebarkan 

merata (= W1gram)  

3) Tempatkan cawan beserta isi dan tutupnya di dalam oven selama 6 jam. 

Hindarkan kontak antara cawan dengan dinding oven.  

4) Angkat cawan beserta isi dan didinginkan dalam desikator kemudian timbang (= 

W2 gram)  

5) Keringkan kembali dalam oven dan timbang sampai diperoleh bobot tetap. 

 

Perhitungan  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

c. Penetapan Serat Kasar (Apriyantono, 1989) 

Pereaksi  

1) Antifoam agent 

2) Asbes 

3) Larutan H2SO4 (1.25 g H2SO4 pekat / 100 ml = 0.255 N H2SO4) 

4) NaOH (1.25 g NaOH / 100 = 0.313 N NaOH) 

Kadar Air (% Wet basis) = W1 – (W2 – WO) x 100% 

W1 

Kadar Air (% Dry basis) = W1 – (W2 – WO) x 100% 

W2 –WO 

 

Kadar Air (%) = (W2 – WO) x 100% 

W1 
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5) Larutan K2SO4 10% 

6) Alkohol 95% 

 

Peralatan  

1) Penggiling 

2) Timbangan Analitik 

3) Alat Ekstraksi Soxhlet 

4) Erlenmeyer 600 ml 

5) Pendingin Balik 

6) Kertas Saring 

7) Spatula 

8) Oven 110○C 

9) Desikator 

 

Prosedur Kerja 

1) Haluskan sampel sehingga dapat melalui saringan diameter 1 mm dan aduk 

merata. Kalau bahan tidak dapat dihaluskan, usahakan dihancurkan sebaik 

mungkin. 

2) Timbang 2 gram sampel. Ekstraksi lemak sampel dengan metode Soxhlet 

3) Pindahkan sampel yang telah diekstrak lemaknya ke dalam Erlenmeyer 600 ml. 

Jika ada tambahkan 0.5 gram asbes yang telah dipijarkan dan tiga tetes zat anti 

buih (antifoam agent).  

4) Tambahkan 200 ml H2SO4 1.25% yang panas. Tutup dengan pendingin balik.  

5) Didihkan selama 30 menit dengan kadang-kadang digoyang-goyangkan.  
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6) Saring suspensi melalui kertas saring. Residu yang tertinggal dalam erlemeyer 

dicuci dengan air mendidih. Cuci residu dalam kertas saring sampai air cucian 

tidak bersifat asam lagi (uji dengan kertas lakmus).  

7) Pindahkan secara kuantitatif residu dari kertas saring ke dalam Erlenmeyer 

kembali dengan spatula. Sisinya dicuci kembali dengan 200 ml larutan NaOH 

1.25% mendidih, sampai semua residu masuk ke dalam Erlenmeyer.  

8) Didihkan dengan dengan pendingin balik selama 30 menit sambil kadang-

kadang digoyang-goyangkan.  

9) Saring kembali melalui kertas saring yang telah diketahui beratnya atau krus 

gooch yang telah dipijarkan dan diketahui beratnya, sambil dicuci dengan 

larutan K2SO4 10%.  

10) Cuci lagi residu dengan air mendidih. Kemudian dengan alkohol 95% sekitar 15 

ml  

11) Keringkan kertas saring atau krus dengan isinya pada oven 110○C sampai berat 

konstan (1 – 2 jam), dinginkan dalam desikator dan timbang. Jangan lupa 

mengurangi berat asbes (sekali digunakan)  

 

 

 

 

 

c. Uji Serat Kasar  

Pada uji serat kasar dengan metode penentuan serat kasar. Adapun prosedur dari 

penetapan kadar serat kasar dengan metode penentuan serat kasar yaitu sebagai 

berikut :  

Perhitungan  

Serat Kasar (%) = Berat Residu (gram) x100%  

Berat sampel (gram) 
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1. Haluskan sampel sehingga dapat melalui saringan diameter 1 mm dan aduk 

merata 

2. Timbang 2 gram sampel. Ekstrak lemak sampel dengan metode soxhlet 

3. Pindahkan sampel yang telah diekstrak lemaknya ke dalam Erlenmeyer 600 

ml 

4. Tambahkan 200 ml H2SO4 1,25% yang panas. Tutup dengan pendingin balik 

5. Didihkan selama 30 menit dengan kadang – kadang digoyang – goyangankan. 

Sering suspensi melalui kertas saring  

6. Pindahkan secara kuantitatif residu dari kertas saring ke dalam Erlenmeyer 

kembali dengan spatula 

7. Didihkan dengan pendingin balik selama 30 menit sambil kadang – kadang 

digoyang – goyangkan  

8. Saring kembali melalui kertas saring yang telah diketahui beratnya atau krus 

gooch yang telah dipijarkan dan diketahui beratnya. Sambil dicuci dengan 

larutan K2SO410% 

9. Cuci lagi residu dengan air mendidih. Kemudian dengan alkohol 95% sekitar 

15 ml 11. Keringkan kertas saring atau krus dengan isinya pada oven 110oC 

sampai berat konstan (1 – 2 jam) 

Perhitungan  

Serat Kasar (%) = Berat  Residu x 100% 

Berat Sampel (gram) 
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G. Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Pengolahan data  

Data yang telah diperoleh kemudian diolah secara manual menggunakan bantuan 

kalkulator, dan Ms. Excel, teknik pengolahan dan analisis data adalah langkah 

terpenting untuk memperoleh hasil atau simpulan dari masalah yang diteliti. Data 

yang sudah terkumpul sebelum dianalisis harus melalui pengolahan terlebih dahulu. 

2. Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan sidik ragam 

(ANOVA) untuk mengetahui pengaruh terhadap perlakuan parameter yang diuji. 

Bila ada pengaruh, maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 

berdasarkan langkah tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. 

3. Penetapan Perlakuan Terbaik  

Penentuan perlakuan terbaik pada nugget tempe dengan penambahan labu 

kuning didapat dengan menjumlahkan notasi nilai a terbanyak pada setiap perlakuan. 

Jika sudah mendapatkan jumlah nilai a terbanyak pada setiap perlakuan maka 

perlakuan tersebut menjadi perlakuan terbaik.  
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