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Masalah
Apakah lama pengadukan berpengaruh
terhadap kekentalan mayonaisse?

Klarifikasi Masalah dan Hipotesis
Mayonaisse tergolong emulsi. Dengan
kenyataan ini dan pemahaman Anda
tentang emulsi, buatlah sebuah hipotesis
tentang masalah di atas. Pemahaman
tentang viskositas mungkin dapat
membantu Anda merumuskan hipotesis.

Tujuan
Mengamati dan mengukur tingkat
viskositas bahan secara lebih eksak.

Kegiatan Pemecahan Masalah

Viskositas (kekentalan) merupakan salah satu sifat organoleptik makanan tertentu.
Kekentalan makanan mempengaruhi penampilan dan cita rasa makanan secara
keseluruhan. Sebagai contoh, mayonaisse yang terlalu encer akan membuatnya segera
mengalir dari salad ke piring segera setelah dituang. Kegiatan ini akan membantu Anda
mengamati dan mengukur kekentalan, serta menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi
kekentalan mayyonaisse.

Pertanyaan Prasyarat
1. Bagaimanakah cara-cara menentukan viskositas? _______________________________
      _________________________________________________________________________
2.   Apakah yang dimaksud dengan emulsi? _____________________________________

_________________________________________________________________________

Kekentalan Mayonaisse

Nama:      _________________________           Kelompok:  ______  Tanggal: _____________
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Fluida

Menemukan salah satu faktor
yang dapat mempengaruhi
viskositas emulsi.

Alat dan Bahan yang
Mungkin Diperlukan

Gelas beker 200 ml panjang (2)
Gelas beker 500 ml (3)
Tabung reaksi
Kelereng, gotri
Mixer
Bahan mayonaisse
Stop Watch
Air
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1.   Buatlah kesepakatan tentang hipotesis Anda.
2. Identifikasikan variabel bebas, terikat, dan kontrol dalam eksperimen untuk menguji

hipotesis Anda.
3.   Bagaimana Anda memvariasikan variabel bebas?
4. Bagaimanakah Anda mengamati dan mengukur variabel terikat? Gambar pada halaman

sebelumnya mungkin dapat memberikan ide pada Anda untuk mendefinisikan dan
mengukur variabel terikat.

5. Identifikasikan peralatan dan bahan yang diperlukan sesuai dengan variabel yang telah
Anda rumuskan.

6. Buatlah persiapan tabel data pengamatan Anda. Tabel tersebut seharusnya memuat kolom
variabel bebas dan variabel terikat eksperimen Anda.

Mengecek Rencana
1.  Adakah cara lain yang lebih mudah untuk menguji hipotesis Anda? Yakinlah bahwa

semua anggota kelompok Anda telah menyepakati rancangan tersebut.
2. Apakah Anda memiliki semua alat/bahan dan alat ukur yang diperlukan? Yakinlah bahwa

rancangan eksperimen Anda dapat dilakukan dengan aman.
3.   Yakinlah bahwa dosen Anda  menyetujui rancangan tersebut dan Anda telah menyertakan perubahan

yang disarankan dosen Anda

Melaksanakan Metode yang Dipilih
1. Lakukan eksperimen sesuai rencana. Berhati-hatilah dengan listrik dan putaran bilah mixer.
2.  Tuliskan hasil pengamatan/pengukuran Anda pada kolom tabel yang bersesuaian.

Analisis dan Solusi
1.  Lakukan analisis data, termasuk penggunaan statistik sederhana (rerata dan standar

deviasi). Apakah data Anda cukup dianalisis dengan membandingkan, ataukah cukup
data untuk melihat kecenderungan dalam bentuk grafik?

2. Berdasarkan analisis Anda, tariklah sebuah simpulan yang mengkaitkan variabel bebas
(faktor yang Anda teliti) dengan variabel terikat eksperimen Anda.

Langkah Selanjutnya
Tampilkan karya Anda dalam bentuk file presentasi, kemudian uggah (upload) karya Anda
ke dalam blog Anda.
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Identifikasi Alternatif Solusi dan Strategi Pengujiannya


