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ABSTRAK
STUDI PENDAHULUAN

PERBEDAAN POLA MAKAN DAN ASUPAN MIKRONUTRISI ANAK

SEKOLAH DASAR PADA HARI LlBUR DAN HARI SEKOLAH. Pola makan mernpunyai pengaruh
terhadap status nutrisi. Pada kegiatan ini dibandingkan asupan mikronutrisi anak usia sekolah dasar
(7 tahun hingga 12 tahun) akibat perbedaan pola makan pada saat hari libur dan hari sekolah, mengingat
pada hari sekolah sebagian besar waktu anak dihabiskan di sekolah dimana kecenderungan anak
untuk jajan umumnya lebih besar di sekolah. Oleh karena itu, perlu diketahui perbedaan asupan harian
mikronutrisi anak pada hari libur dan hari sekolah. Pengambilan cuplikan makanan dilakukan dengan
metode duplikasi makanan harian (duplicate diet) pada tiga anak sekolah dasar selama 3 hari dengan
1 hari diantaranya merupakan hari libur. Penentuan kandungan unsur mikronutrisi dalam cuplikan
makanan dilakukan menggunakan teknikAnalisisAktivasi Neutron Instrumental (AANI) dan Spektrometri
Serapan Atom (SSA). Terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada asupan harian unsur, Ca, Cr,
Fe, K dan Na pada hari libur dan hari sekolah, sedang untuk asupan harian unsur Br, Co, Cu , Mg, Mn,
Se, dan Zn tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Perbedaan paling besar terdapat pada asupan
unsur Natrium dengan nilai rata-rata asupan harian pada hari sekolah sebesar 2578 mg/hari dan pada
hari libur sebesar 1298 mg/hari. Hal ini disebabkan pada hari sekolah, anak umumnya mengkonsumsi
lebih banyak jajanan yang mengandung kadar natrium tinggi. Akan tetapi, secara keseluruhan baik
pada hari sekolah maupun hari libur, asupan harian unsur mikronutrisi yang diperoleh masih berada di
bawah nilai Recommended Dietary Allowance (RDA), kecuali untuk unsur Na dan Cr. Dari hasil ini
diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi mengenai status nutrisi anak sebagai generasi
penerus untuk mendukung pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.
Kata kunci : Mikronutrisi, Duplicate diet, AANI
ABSTRACT
PRELIMINARY STUDY OF MICRONUTRIENT

INTAKE COMPARISON OF ELEMENTARY

SCHOOL CHILDREN ON HOLIDAY AND SCHOOLDAYS. The dietary pattern has influences on
nutritional status. In this activity, we compared micronutrient intake of elementary school children
(7-12 years) as a consequence of dietary pattern difference on holiday and schooldays, due to most of
their time was spend in school where the tendency of snack consuming is usually higher at school.
Therefore, the comparison of dietary pattern and micronutrient daily intake of elementary school children
on holiday and schooldays was needed to carry out. Food sampling was done by duplicate diet method
for 3 days in a row with one day among them was a holiday. The determination of micronutrient elements
concentration was measured using instrumental neutron activation analysis (INAA) and atomic absorption
spectrometry (AAS). There was a significant difference of daily intake of Na, K, Ca, Fe, and Cr on
holiday and schooldays, while for Br, Mg, Zn, Mn, Cu, Se and Co were no significant difference. The
most significant difference contained on sodium intake with average daily intake was 2578 mg/day on
schooldays and 1298 mg/day on holiday. It was caused by the number of high sodium content snacks
consumed on schooldays were bigger than on holiday. However, the results of micronutrient daily
intake obtained either on schooldays or on holiday generally were below RDA (Recommended Dietary
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Allowance), except for Na and Cr. It's expected that this result could be used as information about
nutrition status of children as next generation on behalf of supporting the formation of high quality
human resources.
Key words: Micronutrient, Duplicate diet, INAA

PENDAHULUAN
Manusia

memerlukan

gizi

asupan yang dibutuhkan

untuk

oleh tubuh. Di luar

kesehatan tubuh dan memelihara fungsi fisiologi

rentang ini, defisiensi

berjalan

terjadi [4]. Defisiensi unsur mikronutrisi dapat

dengan

diklasifikasikan

semestinya.

Zat

gizi

ke dalam lima kelompok besar,

memberikan

dan efek toksik dapat

dampak

yang merugikan

yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan

kesehatan

mineral. Karbohidrat, protein dan lemak disebut

kekurangan mikro nutrisi memberikan konstribusi

zat gizi makro, sedangkan vitamin dan mineral

sekitar 7,3 % dari penyakit yang diderita di dunia,

disebut

dengan

gizi

miluo.

Pengelompokan

ini

manusia.

defisiensi

Diperkirakan

bagi

bahwa

zat besi dan vitamin

A

didasarkan pada besarnya Uumlah) zat gizi yang

merupakan 15 peringkat utama penyebab beban

dibutuhkan tubuh. Gizi makro diperlukan tubuh

penyakit global [5]. Usia anak-anak merupakan

dalam jumlah yang lebih besar daripada gizi

usia yang paling berisiko

mikro [1]. Gizi mikro, yaitu vitamin dan mineral

mikronutrisi. Defisiensi mikro nutrisi dilaporkan

berfungsi dalam pl3ngaturan dan pemeliharaan

menjadi

proses biokimiawi, antara lain aktifitas enzim,

anak-anak

pembekuan

memberikan

darah,

pengangkutan

molekul

penyebab

kematian

di negara

kematian

organ. Selain itu, vitamin dan mineral berperan

penyakit

dalam metabolisme

bawah 5 tahun [6].

oksidasi fosforilasi, dan reproduksi. Unsur mineral

yang

sebesar

dan

dengan

pada anak-anak

adalah

bagi

53 % dari

berhubungan

menular

Anak-anak

tertinggi

berkembang

kontribusi

melalui membran sel, dan pembentukan struktur

zat gizi makro, fertilitas,

terkena defisiensi

usia di

aset sumber daya

itu sendiri dapat dibagi menjadi mineral makro

manusia dan generasi masa depan. Upaya untuk

dan mineral

meningkatkan

mikro.

Mineral

makro

adalah

kualitas sumber daya manusia

mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah

dimulai dengan pemenuhan

lebih besar dari 100mg/hari seperti Natrium,

manusia dengan fokus

Kalsium,

pertumbuhan

Magnesium,

Kalium,

dan Posfor.

kebutuhan dasar

utama pada proses

anak. Kecukupan

gizi sangat

Sedangkan unsur mineral mikro dibutuhkan oleh

mempengaruhi

tubuh dalam jumlah kurang dari 100 mg/hari

kerja manusia. Anak usia sekolah mewakili

seperti Seng, Besi, Mangan, Tembaga, Kobal,

kelompok sasaran penting dan beragam bagi

Vanadium, Krom, Molibdenum, Selenium, Flour

intervensi kesehatan

dan lod [2,3].

cepat

Semua unsur nutrisi diasup terutama
melalui

makanan,

karena

unsur-unsur

dan

kecerdasan

evolusi

mempertimbangkan
secara kualitatif

ini

dan produktivitas

dan gizi. Pertumbuhan
anak

izin

perlunya

status gizi mereka baik
dan kuantitatif.

Kelebihan

kebutuhan untuk makanan dan perubahan besar

merupakan unsur esensial maka terdapat kisaran
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dalam gaya hidup dan kebiasaan gizi terutama

unsur dan non destruktif. Hampir semua unsur

pad a

stabil dapat menjadi unsur radioaktif (tidak stabil)

anak-anak

menempatkan

sekolah

dasar

telah

mereka pad a resiko yang lebih

setelah ditembak dengan neutron adalah dasar

tinggi untuk mengalami gizi buruk [7]. Status gizi

dari analisis aktivasi neutron. Unsur radioaktif

anak-anak sebagai refleksi dari kecukupan gizi,

ini akan memancarkan radiasi sinar gamma yang

merupakan

karakteristik

salah satu faktor penting untuk

radioaktivitas

menilai pertumbuhan dan status kesehatan.
Pol a makan

dan gaya

yang

dilakukan

hid up akan

pembanding.

Berdasarkan kecenderungan

contoh

anak-anak

yang ada bahwa

pad a hari sekolah

dengan

imbas. Analisis kuantitatif AAN

dengan

berpengaruh terhadap kecukupan gizi anak-anak.

dinamakan

menggunakan

metode

Pada metode ini, standar dan

diiradiasi

bersama-sama

sehingga

diperoleh kondisi yang sama pada saat iradiasi,

umumnya

menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah

sehingga kadar mineral mikro dalam cuplikan

dan mengkonsumsi makanan di luar rumah pula

dapat

dibandingkan pada hari libur atau akhir pekan.

aktivitas contoh dengan aktivitas standar yang

Oleh karena itu perlu diketahui perbedaan asupan

diketahui kadarnya.

mikro nutrisi anak-anak usia sekolah dasar pada

Prinsip

hari sekolah dan hari libur.

sangat

dengan

membandingkan

dari SSA didasarkan

pad a

penyerapan (absorpsi) radiasi oleh atom bebas

Kadar unsur runutan dalam makanan
umumnya

dihitung

rendah

sehingga

dalam nyala. Metode flame digunakan untuk
penentuan

untuk

Fe, Mn dan eu dalam cuplikan

penentuannya dibutuhkan teknik analisis yang

menggunakan campuran udara dengan asetilen

memiliki selektivitas dan sensitivitas yang baik,

yang menghasilkan

suhu bakar ± 2300 ae.

seperti Analisis Aktivasi

Analisis

SSA dilakukan

Neutron (AAN) dan

kuantitatif

dengan

Untuk

melakukan pembandingan absorbansi cuplikan

menjamin

kualitas hasil dan agar data yang

relatif terhadap absorban larutan standar melalui

diperoleh

dapat dipercaya,

suatu kurva kalibrasi.

Spektrometri

Sera pan Atom (SSA).

maka dilakukan
kadar

Kegiatan yang dilakukan pada penelitian

unsur dalam cuplikan acuan standar SRM N1ST

ini bertujuan untuk memprakirakan asupan unsur

1548a Typical Diet dan membandingkan

gizi mikro yang masuk ke dalam tubuh anak

validasi metode dengan menganalisis

analisis dengan nilai yang tercantum

hasil

melalui makanan

dalam

sertifikat.

dicuplik menggunakan metode duplicate dietdan

Analisis aktivasi neutron adalah metode
anal is is unsur

(daily dietary intake) yang

berdasarkan

mengetahui perbedaan asupan anak-anak pada
hari sekolah dan hari libur.

pengukuran

keradioaktivan imbas yang terbentuk pada reaksi

METODE

inti dengan neutron. Beberapa keuntungan dari

Peralatan dan Bahan

teknik AAN ini ialah memiliki sensitivitas tinggi,
hingga IJg/kg),

Bahan yang digunakan dalam penelitian

efek matriks d.ari contoh dapat diabaikan, multi

ini adalah standar Fe, Zn, Mn, Cu, Ca, Mg, Na,

limit deteksi yang rendah

(mg/kg
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Preparasi Cuplikan Makanan Siap Santap

K, Br, Se, Co, dan Cr. serta acuan standar SRM
NIST 1548a

Typical Diet. Cuplikan

bahan

Setiap jenis makanan dalam satu cuplikan

makanan diperoleh dari cuplikan makan asupan

ditimbang

makanan yang dikonsumsi anak selama satu

dihaluskan

hari. Jumlah

sekolah

Penimbangan

pengambilan

cuplikan

yang menjadi
dalam

lokasi

penelitian

ini

satu per satu lalu dicampur
dengan

blender

bermata

dan
titan.

tiap jenis makanan digunakan

untuk menghitung kalori total dari setiap cuplikan

adalah 5 sekolah secara acak dan menyebar di

makanan.

Kota Bandung.

diketahui beratnya dimasukkan ke dalam labu

Karl

Kolb,

spektrometer

blender

serapan

bermata

yang telah halus dan

bundar berukuran 250 mL, kemudian didinginkan

Peralatan yang ~igunakan ialah alat freeze
dryer

Cuplikan

titan,

di dalam freezer pada

atom GBC 932 AA,

satu

malam.

Labu

suhu -40
yang

berisi

ac selama
cuplikan

microwave digestion Milestone Ethos 1, neraca

dikering-bekukan dengan bantuan pompa vakum

analitis Sartorius serta peralatan laboratorium

dan suhu pengering-beku

diatur pada -55

lainnya. Untuk menghindari kontaminasi unsur

Pengeringan

dilakukan

logam, penggunaan peralatan yang terbuat dari

2 x 24 jam.

unsur logam dihindari.

pengeringan dilanjutkan hingga diperoleh berat

pertama
Setelah

alat

cuplikan yang konstan.
Pengambilan
Santap

Cuplikan

Pengambilan
santap

dilakukan

metode

Duplicate

siap

santap

yang

S~ap

Makanan

cuplikan
dengan

makanan

dikumpulkan

berupa

asupan

makanan

selama

satu hari meliputi

Cuplikan yang telah

flow, kemudian dihomogenkan

dengan cara

dikocok dalam wadah plastik.
Preparasi Cuplikan Makanan Untuk AAN

anak

Cuplikan makanan yang telah halus dan

makan

homogen ditimbang sejumlah kira-kira 100 mg

susu,

dan ditempatkan dalam vial polietilen lalu disegel

buah-buahan, jajanan dan lain-lain. Pengambilan

dengan cara pemanasan, cuplikan siap diiradiasi.

siang,

makan

yang dikonsumsi

diistirahatkan,

alu berbahan teflon di dalam ruang laminar air

menggunakan
makanan

selama

kering, dihaluskan menggunakan lumpang dan

siap

Diet. Cuplikan

ac.

malam,

sarapan,
air minum,

cuplikan dilakukan selama 3 hari untuk 3 orang

Hal yang sama dilakukan

responden dengan 1 hari diantaranya merupakan

pada bahan acuan

standar NI ST 1548a Typical Diet.

hari libur.
Cuplikan
wadah-wadah

makanan

ditaruh

Preparasi Cuplikan Makanan untuk AAS

di dalam

plastik yang bersih. Setiap jenis

Cuplikan makanan yang telah halus dan

makanan dalam 1 porsi cuplikan makanan siap

homogen

santap ditaruh dalam wadah yang terpisah.

ditempatkan

Apabila cuplikan makanan tidak dapat langsung

ditambah

di blender, cuplikan perlu didinginkan

0,5 mL HCI04 p.a 60 %, 1 ml HF pro analisis

lemari es supaya kualitas makanannya

dalam
tidak

ditimbang
dalam

sejumlah
vessel

polietilen

10 mL HN03 pro analisis

40 % dan 1 mL H3B03' Cuplikan
dilarutkan menggunakan

cepat rusak.
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SSA untuk

di Reaktor G.A. Siwabessy
daya 15 MW selama

Unsur Gizi
Mikro

Konsentrasi larutan standar (~g/~L)

Besi (Fe)

0,4; 0,8 ; 1,2; 2,5

Kalsium (Ca)
Mangan (Mn)

0,5; 1 ; 1,5; 2 ; 3 ; 4
0,05 ; 0,1 ; 0,2 ; 0,4 ; 0,6

Cuplikan

Serpong dengan

1 jam hingga 2 jam.

yang telah diiradiasi,

didinginkan

selama 1 bulan hingga 2 bulan dan kemudian
dicacah menggunakan
HPGe,

Magnesium (Mg)
0,05 ; 0,2 ; 0,4
Tembaga (Cu) 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1; 1,2; 1,5; 2
Seng (Zn)
0,1 ; 0,2 ; 0,4 ; 0,8; 1 ; 1,2

selama

spektrometer

4000

detik

pada

gamma
energi

1115, 52 keY untuk Zn, spektrum diolah dengan
software GENIE 2000.

pada suhu 200°C

dan daya 1000 W selama
Pengukuran

20 menit. Cuplikan makanan yang telah larut,

Cuplikan

Cuplikan,

dikisatkan di atas hot plate menggunakan beaker

den!)an SSA

standar

dan bahan

acuan

nalgen dan kemudian diencerkan dengan air

standar (SRM) N1ST 1548a Typical Dietdiukur

suling dalam labu takar 25 mL. Hal yang sama

menggunakan spektrofotometer

dilakukan pada bahan acuan standar NIST 1548a

GBC 932AA

Typical Diet.

gelombang spesifik untuk masing-masing unsur.

metode

flame

serapan atom
pada panjang

Setelah didapatkan nilai absorban maka dapat
Pembuatan

Larutan Standar untuk AAN

Larutan

standar

dipreparasi

langsung diketahui nilai konsentrasi unsur dalam

dengan

cuplikan dengan membandingkan dengan kurva
larutan standar.

melakukan pengenceran bertahap dari larutan
standar stok 4000 mg/L,

sehingga diperoleh

HASIL DAN PEMBAHASAN

konsentrasi akhir standar dalam 1OO~Llarutan
untuk Na, K, Br, Se, Cr, dan Co adalah 20 ~g,

Untuk menilai validitas hasHyang diperoleh

19,57 ~g, 40 ~g, 0,1 ~g, 0,2 ~g,dan 0,2 ~g.

dan akurasi metode analisis yang digunakan

Sebanyak 100 ~L larutan standar dipipet dan

dalam kegiatan ini, bahan acuan standar SRM

dimasukkan

ke dalam

vial polietilen

untuk

yang memiliki matriks sama dengan cuplikan,

selanjutnya dikeringkan

menggunakan

lampu

juga dianalisis dalam kondisi yang sama sebagai
cuplikan. HasH NIST SRM 1548a Typical Diet

infra merah.
Pembuatan

Tabel 2. Uji control kualitas menggunakan
SRM NIST 1548a Typical Diet

Larutan Standar Seri untuk SSA

Larutan
pengenceran

standar
bertahap
Na
K
Cu
Mn
Fe
Se
Zn
Mg

seri dibuat

melalui

10
98
1907
Result
1967
36
97
113
6863
573
±±±±
483
6970
580
99
14
98 ±±
125% ree. % CV
2
8061
333,8
1
8132
239
100
99
±27
942
7
96
20
89
Element
Certified
value
95
24,6
2,4
1,8
5,75
0,17
24,1
2,21
0,05
2,32
0,16
5,77
0,07
35,3
2,5
3,8
0,22
0,04
0,25
0,03

dari larutan standar
Ca

stok 4000 ~g/mL. Tabel1 menunjukkan variasi
larutan standar untuk masing-masing unsur.
Iradiasi
AAN

dan Pengukuran

Cuplikan

bersama

Cuplikan

standar

dengan

diiradiasi

menggunakan fasilitas iradiasi Rabbit System
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2. Hal

200
180

ini

=:;; 160
140

hasil yang diperoleh

III schooldays
III weekend

..c

memiliki

kesesuaian

sertifikat.

Uji akurasi,

% recovery,

120
.§. 100
~
80
'" 60
E 40

yang baik dengan nilai
dinyatakan

"b;;

dalam

beracla di kisaran 89 % hingga

20

100 %, sedangkan

uji presisi,

o

dinyatakan

Ca

sebagai %CV, berada di kisaran 1 % hingga

Unsur

20%. HasH uji akurasi dan presisi berada pada
kriteria

keberterimaan

sesuai

Gambar 2. Asupan unsur Ca dan Mg pada
anak usia sekolah dasar di hari sekolah
dan hari libur

dengan

pedoman AOAC [17].

'3000

Pada 3 responden dilakukan pengambilan

2500'

cuplikan selama 3 hari untuk melihat perubahan
konsumsi

makanan

• school days

• weekend

selama 3 hari. Analisis

laboratorium dilakukan untuk melihat perubahan
kuantitas unsur yang dikonsumsi selama 3 hari
yang berbeda. Responden yang menjadi cuplikan
adalah

responden

A1, 81,

K

dan B2. Oari

responden tersebut diambil 3 hari pengambilan

Gambar 3. Asupan unsur Na dan K pada
anak usia sekolah dasar di hari sekolah
dan hari libur

cuplikan dengan rincian satu hari Minggu dan
dua hari antara Senin hingga Sabtu. Perbedaan
hari pengambilan cuplikan secara tidak langsung

-

berpengaruh

.~ 0.080

pada konsumsi

makanan anak

0.100

II schooldays

IIweekend

.r;. ...
•.... '.

karena biasanya makanan yang dikonsumsi pada

•" a.o

0.060

.

'E'< . l
~O.040·J

sa at hari sekolah dan hari libur berbeda jenisnya.

'

~'"

10·

Pad a Gambar

1 diperlihatkan

asupan

to.020
o.ooo.Lm_

harian anak-anak pada hari sekolah dan hari libur
untuk unsur In, Fe, Mn, Cu dan Br.

Se

~

•....

eo 4.00
OJ'

~

.•..

Co

Gambar 4. Asupan unsur Se, Cr dan Co
pada anak usia sekolah dasar di hari
sekolah dan hari libur

II schooldays
II weekend

5.00

Cr

...m.,

Unsur

7.00

~6.00

.m"'

..mm

Oari Gambar

3.00
2.00

1 dapat

dilihat

bahwa

terdapat perbedaan asupan harian untuk unsur

.!: 1.00

Fe pada hari sekolah dan hari libur. Asupan unsur

0.00
Zn

Fe

Mn

Cu

Fe lebih tinggi pada hari libur dibandingkan

Br

Unsur

dengan hari sekolah. Sedangkan untuk unsur

Gambar 1. Asupan unsur In, Fe, Mn, Cu
dan Br pad a anak usia sekolah dasar di
hari sekolah dan hari libur

In, Mn, Cu dan Br tidak terdapat perbedaan
nyata. Asupan harian unsur Ca dan Mg anak
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sekolah dasar di hari sekolah dan hari libur

mengandung natrium tinggi. Untuk unsur Ca dan

diperlihatkan pada Gambar 2, untuk unsur Na

K, kemungkinan dapat berasal juga dari jajanan

dan K diperlihatkan

yang dikonsumsi oleh anak di waktu sekolah.

untuk

unsur

pad a Gambar 3, sedang

Berdasarkan

Se, Cr dan Co diperlihatkan

pad a Gambar 4.

pola

makan

anak pad a hari

sekolah dan hari libur (Gambar 5) yang diperoleh

Perbedaan asupan anak usia sekolah

dalam kegiatan

ini, terlihat

bahwa terdapat

dasar pad a hari sekolah dan hari libur terdapat

perbedaan

pada unsur Ca, Cr, K dan Na. Untuk asupan Ca,

sayur dan buah di hari sekolah dan hari libur,

K dan Na lebih

sedang untuk komoditi lain tidak memberikan

dibandingkan

tinggi

dengan

pad a hari sekolah
hari libur, sebaliknya

Perbedaan

jenis dan jumlah

harian

snack pad a hari sekolah dibandingkan dengan
hari libur dapat memberikan

ini karena

yang dikonsumsi

pula setiap harinya. Lebih tingginya

snack,

Lebih banyaknya konsumsi sayur dan

dengan pada hari sekolah.

nilai asupan

konsumsi

perbedaan yang nyata.

untuk asupan unsur Cr lebih tinggi pada hari
libur dibandingkan

dalam jumlah

perbedaan yang

berbeda

cukup nyata pada asupan harian mikronutrisi

asupan

pad a anak. Jajanan anak cukup memberikan

natrium pada hari sekolah dibandingkan dengan

peran dalam menyumbangkan asupan gizi pada

hari libur dapat disebabkan

anak. Kepraktisan, kelezatan dan kemasan yang

sekolah

anak

mengkonsumsi

umumnya
jajanan

karena pada hari
lebih
yang

banyak

menarik pada jajanan sebenarnya dapat menjadi

biasanya

sumber gizi yang efektif untuk anak-anak asalkan
faktor keamanan dan higienitas pada jajanan
dapat dipelihara.
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan gambaran atau informasi mengenai
status asupan mikro nutrisi pad a anak usia
sekolah dasar dan untuk mendorong

instansi

terkait dalam mengeluarkan kebijakan - kebijakan
yang terkait untuk mendukung

pembentukan

sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.
KESIMPULAN
Perbedaan

asupan

mikronutrisi

pad a

ketiga orang anak dalam penelitian ini, yang
diakibatkan

perbedaan

pola makan

anak

pada hari sekolah dan hari libur, terlihat pada
unsur Fe, Ca, Na, K, dan Cr sedang untuk
asupan Br, Mn, Cu, Mg, Se dan Co tidak terdapat
Gambar 5. Pola makan anak (a). di hari
sekolah dan (b). di hari libur

perbedaan
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yang

cukup

nyata.
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umumnya,

belum
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