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Konsentrasi Bisulfit
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awal akhir
Konsentrasi pH
pH
(%-b/v)
nira nira
No.
bisulfit
awal akhir
1
0,00
6-7
5-6
(%-b/v)
nira nira
2
0,40
6-7
6-7
1
0,00
6-7
5-6
3
1,33
6-7
6-7
2
0,40
6-7
6-7
4
1,52
6-7
6-7
3
1,33
6-7
6-7
4
1,52
6-7
6-7
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Tabel 2. Perbandingan Hasil Penentuan Orde dan Konstanta Laju
Tanpa bisulfit
Bisulfit 0,4%
Tabel
Orde2. Perbandingan Hasil Penentuan Orde dan Konstanta Laju
Persamaan
r
k
Persamaan
R
k
Tanpa bisulfit
Bisulfit 0,4%
Orde
0
y = -0,635x + 51,58
0,989 0,635 y = -0.545x + 42.52
0,994 0,545
Persamaan
r
k
Persamaan
R
k
1
y = -0.034x + 4.42
0,981 0,034 y = -0.047x + 4.563
0,926 0,047
0
y = -0,635x + 51,58
0,989 0,635 y = -0.545x + 42.52
0,994 0,545
2
y = 0.002x - 0.043
0,867
0,002 y = 0.010x - 0.261
0,689 0,010
1
y = -0.034x + 4.42
0,981 0,034 y = -0.047x + 4.563
0,926 0,047
2
y = 0.002x - 0.043
0,867
0,002 y = 0.010x - 0.261
0,689 0,010
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Hal

hidrolisis sukrosa menjadi gula reduksi.
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