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A. Konsep Suhu 

1. Suhu 
Suhu merupakan ukuran panas dingin 
suatu zat. Pada dasarnya suhu adalah 
ukuran energi kinetic rata-rata yang  
dimiliki  oleh  molekul-molekul suatu 
benda.  
 
Suhu  pada  suatu  benda  dapat  mengalami  
perubahan.  Perubahan  tersebut  dapat 
mengakibatkan  berubahnya  sifat-sifat  benda.  Sifat-
sifat  benda  yang  dapat  berubah  akibat adanya 
perubahan suhu disebut sifat termometrik.  
Sifat – sifat termometrik zat dapat berupa:  

a. pemuaian zat padat;  
b. pemuaian zat cair;  
c. pemuaian gas; 
d. tekanan zat cair;  
e. tekanan udara;  
f. regangan zat padat;  
g. hambatan zat terhadap arus listrik;  
h. intensitas cahaya (radiasi benda). 
 
2. Termometer 
Termometer adalah alat untuk mengukur suhu 
suatu benda. Pembuatan  pada  skala  pada  
termometer  memerlukan  dua  titik  referensi,  
yaitu  titik tetap atas atau disebut titik didih dan 
titik tetap bawah atau disebut titik beku. 
 
Terdapat 4 macam skala yang biasa digunakan 
untuk dalam pengukuran suhu yaitu skala 
Clecius,  Reamur,  Kelvin,  dan  Fahrenheit.  
Perbandingan  antara  keempat  skala termometer  di 
atas, yaitu: 

 
 
Contoh Soal  

Termometer enunjukkan angka 30o Celcius. 

Jika dinyatakan dalam skala Fahrenheit 

adalah … 
Pembahasan : 
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Jadi 30oC dalam skala Celcius sama 

dengan 86 dalam skala Fahrenheit. 
 

 
B. Konsep Kalor 
1. Pengertian Kalor 
 
Kalor adalah suatu energi yang berpindah dai 
benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu 
rendah. Benda yang menerima kalor, suhunya 
akan naik atau wujudnya berubah. Benda yang 
melepas kalor, suhunya akan turun atau 
wujudnya berubah. 
 
2. Kalor menyebabkan Suhu Naik 
 
Besarnya kalor yang diserap atau dilepas 
oleh suatu benda untuk menaikkan 
suhunya dipengaruhi oleh : 
a. massa benda (m) 
b. kalor jenis benda (c) 
c. perubahan suhu (∆T) 
besarnya kalor tersebut dirumuskan : 
 

TcmQ  

 
Dengan : 
m = massa benda  (kg) 
c = kalor jenis benda (kal/goC ; J/kg K) 
∆T = T2 – T1 =  perubahan suhu  (oC ; K) 
Q = kalor yang diserap atau dilepas 

(Kalori; Joule) 
Dalam Sistem SI, satuan kalor adalah 
Joule (J). 

 

1 kalori  = 4,184 Joule 
1 Joule = 0,24 Kalori 

 
 
Satu kalori adalah banyaknya kalor yang 
diperlukan untuk menaikkan suhu 1oC air 
murni yang massanya 1 gram. 
 
Contoh Soal 

Berapa besar kalor yang diperlukan untuk 

menaikka suhu sebatang besi yang 

massanya 10 Kg dari 20oC menjadi 100oC, 

jika kalor jenis besi 450 J/kg ? 
Pembahasan  

Diketahui : 

m = 10 kg 

∆T = 100 – 20 = 80oC 
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c = 450 J/kg 

ditanyakan : 

Q = … ? 

 

360

8045010

Q

Q

TcmQ

 

Jadi, kalor yang diperlukan adalah 360 kJ 

 

 
3. Kapasitas Kalor (C) dan Kalor Jenis (c) 
 
Kalor jenis (c) adalah banyaknya kalor 
yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 
kg zat sebesar 1 K. 
 
Zat yang paling tinggi kalor jenisnya 

adalah air, sehingga air merupakan zat 
terbaik untuk menyimpan energi termal 
atau memindahkan panas . 
 
Kalor jenis setiap zat ditentukan dengan 
persamaan : 
 

Tm

Q
c  

 
 
Kapasitas kalor (C) adalah banyaknya 
kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 
suhu sebesar 1 K atau 1oC , dan 
dirumuskan sebagai berikut. 
 

T

Q
C  

 
Satuan kapasitas kalor adalah J/K atau 
Kal/oC 
Hubungan kapasitas kalor dan kalor jenis 
suatu zat dapat dinyatakan dalam 
persamaan berikut ini. 

 

cmC  atau  
m

C
c  

 
 
Contoh Soal 

Sepotong besi yang memiliki massa 3 kg, 

dipanaskan dari suhu 20° C hingga 120° C. 

Jika kalor yang diserap besi sebesar 135 kJ. 

Tentukan kapasitas kalor besi dan kalor jenis 

besi? 
 

Pembahasan  

Diketahui : 

m = 3 kg 

∆T  = 120° – 20° = 100° C 

Q = 135 kJ 

Ditanyakan :  

a. C = ...? 

b. c = ...? 

a. kapasitas Kalor (C)  

35,1

100

135

C

C

T

Q
C

 

Jadi, kapasitas kalornya adalah 1,35 kal/oC. 

 

b. Kalor Jenis (c) 

45,0

3

35,1

c

c

m

C
c

 

Jadi, kalor jenis bendanya adalah 0,45 

kal/gr 
 
 
4. Kalor menyebabkan wujud zat berubah 
 
Terdapat 3 jenis wujud zat, yaitu zat 
padat, zat cair, dan gas. Apabila zat 
diberikan kalor, maka pada zat padat akan 
terjadi perubahan wujud zat. Diagram 
perubahan wujud zat dapat dilihat seperti 
berikut ini. 

 
Pada proses melebur, menguap dan 
menyublim diperlukan kalor (panah yang 
terletak di dalam). Sedangkan pada proses 
membeku, mengembun, dan mengkristal 
dilepaskan kalor (panah yang terletak di 

luar). 
 
Besarnya kalor yang diperlukan atau 
dilepaskan selama proses perubahan 
wujud zat memenuhi persamaan : 
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LmQ  

 
Dengan : 
m = massa benda  (kg) 

L = kalor Laten (J/Kg ; Kal/gram) 
Q = kalor yang diserap atau dilepas 
(Kalori; Joule) 
 
Contoh Soal  

Berapa banyak kalor yang diperlukan untuk 

mengubah 2 gram es pada suhu 0° C 

menjadi uap air pada suhu 100° C? (cair = 

4.200 J/kg °C, Lf = 336 J/g, dan Lu = 2.260 

J/g) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pembahasan  

Diketahui :  

m  = 2 g = 2 × 10-3 kg 

∆T  = 100° – 0° = 100° C 

Lf  = 2.260 J/g = 2260 x 103 J/kg 

Lu = 336 J/g = 336 x 103 J/kg 

Cair  = 4.200 J/kg °C 

Ditanyakan :  

Q total = … ? 

 

QI = m . Lf 

QI = 2 x 10-3 . 2260 x 103 

QI = 4520 J 

 

QII = m . c . ∆T 

QII = 2 x 10-3 . 4200 .100 

QII = 840 J 

 

QIII = m . Lu 

QIII = 2 x 10-3 . 336 x 103 

QIII = 672 J 

 

Qtotal  = QI + QII + QIII 

Qtotal  = 4520 + 840 + 672 

Qtotal  = 6032 Joule 

 

 

 

 

 

Jadi, kalor yang dibutuhkan untuk 

mengubah 2 gram es menjadi uap air 

adalah 6032 Joule. 
 
 

5. Asas Black 
 
Asas Black menyatakan tentang kekekalan 
energi kalor pada suatu zat. Yaitu : 

 
“Pada pencampuran dua zat A dan B 

(missal : TA > TB), banyaknyakalor 
yang dilepas zat bersuhu tinggi (zat A) 
sama dengan banyaknya kalor yang 
diterima zat bersuhu rendah (Zat B)” 

 
Yang dirumuskan : 
 

terimalepas QQ  

 
 
Hukum Black hanya berlaku untuk sistem 
tertutup (tidak terdapat kebocoran atau 
perpindahan gas dari sistem lingkungan 
atau sebaliknya). 
 
 
Contoh Soal  

Air sebanyak 0,5 kg yang bersuhu 100° C di 

tuangkan ke dalam bejana  dari aluminium 

yang memiliki massa 0,5 kg. Jika suhu awal 

bejana sebesar 25° C, kalor jenis aluminium 

900 J/kg °C, dan kalor jenis air 4.200 J/kg 

°C, maka tentukan suhu kesetimbangan 

yang tercapai! (anggap tidak ada kalor 

yang mengalir ke lingkungan) 
 

Pembahasan  

Diketahui :  

mbjn= 0,5 kg 

mair= 0,5 kg 

Tair= 100° C 

Tbjn = 25° C 

cair= 4.200 J/kg °C 

cbjn = 900 J/kg °C 

ditanyankan : 

Tc = suhu campuran atau akhir = … ? 

 

Qdilepas   =   Qditerima 

m × cair ×   ∆T air  =   m × cbjn ×   ∆T bjn 

0,5 × 4.200 × (100 – Tc) =   0,5 × 900 × (Tc – 

25) 

210.000 – 2.100 Tc  =   450 Tc – 11.250 

2.550 Tc  =   222.250 
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Tc =  222.250 / 2550  =   87,156° C 

Jadi, suhu campurannya adalah 87,156° C. 
 
 
 

C. Pemuaian 
1. Pemuaian Panjang 
 
Jika sebuah batang mempunyai panjang 
mula-mula  l1, koefisien muai panjang  (α), 
suhu mula-mula T1, lalu dipanaskan 
sehingga panjangnya menjadi l2 dan 
suhunya menjadi T2, maka pertambahan 
panjangnya adalah. 

 

Tll 1  

 
Dengan : 

∆l  = l2 – l1 = pertambahan panjang (m) 
∆T  = T2 – T1 = perubahan suhu (oC ; K ) 
l1  = panjang awal (m) 
α  = koefisien muai panjang (/oC; /K) 
 
Contoh Soal  

Sebuah benda yang terbuat dari baja 

memiliki panjang 1000 cm. Berapakah 

pertambahan panjang baja itu, jika terjadi 

perubahan suhu sebesar 50°C? (α = 1,2 x 

10-5 /oC.) 
Pembahasan  

Diketahui : 

l1 = 1000 cm 

∆T = 50 °C 

α  = 1,2 × 10-5 /°C 

Ditanyakan :   

∆l =  ...? 

60

501000102,1 5

1

l

l

Tll

 

Jadi, pertambahan panjang benda 

tersebut sebesar 60 cm. 

 

 
2. Pemuaian Luas 
 
Untuk benda-benda yang berbentuk 
lempengan plat (dua dimensi), akan terjadi 
pemuaian dalam arah panjang dan lebar. 

Hal ini berarti lempengan tersebut 
mengalami pertambahan luas atau 
pemuaian luas. Serupa dengan 
pertambahan panjang pada kawat, 

pertambahan luas pada benda dapat 
dirumuskan sebagai berikut. 

 

TAA 1  

 

Dengan : 
∆A  = A2 –A1 = pertambahan luas (m2) 
∆T  = T2 – T1 = perubahan suhu (oC ; K ) 
A1  = luas awal (m2) 
β  = koefisien muai luas (/oC; /K) 

 
 
Contoh Soal 

Pada suhu 30° C sebuah pelat besi 

luasnya 10 m2 . Apabila suhunya 

dinaikkan menjadi 90° C dan 

koefisien muai panjang besi sebesar 

0,000024/° C, maka tentukan luas 

pelat besi tersebut! 
 

Pembahasan : 

Diketahui :  

A1 = 10 m2 
T1 = 30° C ; T2 = 90° C  ∆T  = T2  – T1 = 90 – 30 

= 60° C 

β = 0,000024 /° C 

Ditanyakan :  

A2 = ... ? 

 

0144,10

0144,010

)60(10000024,010

)(

2

2

2

12112

1

A

A

A

TTAAA

TAA

 

Jadi, luas pelat besi setelah dipanaskan 

adalah 10,0144 m2. 
 
 
3. Pemuaian Ruang/Volume 
 
Jika volume benda mula-mula V1, suhu mula-
mula T1, koefisien muai ruang/volume γ, 
maka setelah dipanaskan volumenya menjadi 
V2, dan suhunya menjadi T2  sehingga 
pertambahan volume zat tersebut, sebagai 
berikut. 

 

TVV 1  

 
Dengan : 
∆V = V2 – V1 = pertambahan volume/ruang 

(m2) 

drimbajoe
Highlight

drimbajoe
Highlight

drimbajoe
Highlight

drimbajoe
Reply 1 - drimbajoe



Konsep Fisika 

 
Diaur Rahman Mas’ud, S.Pd  5 

∆T  = T2 – T1 = perubahan suhu (oC ; K ) 
V1  = volume awal (m2) 
γ  = koefisien muai volume (/oC; /K) 
 
 

Contoh Soal 

Sebuah bejana memiliki volume 1 liter pada 

suhu 25° C. Jika koefisien muai ruang  

bejana 6 × 10-5 /°C, maka tentukan volume 

bejana pada suhu 75° C! 
 

Pembahasan : 

Diketahui :  

γ   =  6 × 10-5  /°C 

∆T  = 75°C – 25°C = 50° C 

V1  = 1 liter 

Ditanyakan :  

V2 = ...? 

 

003,1005,01

1031

)50(11061

)(

2

3

2

5

2

12112

1

V

V

V

TTVVV

TVV

 

Jadi, volume bejana setelah dipanaskan 

adalah 1,003 liter. 

 

 
D. Perpindahan Kalor 
1. Konduksi 
 
Konduksi merupakan proses perpindahan 
kalor tanpa disertai perpindahan partikel. 
 

Banyaknya kalor (Q) yang melalui dinding 
selama waktu (t), dinyatakan sebagai 
berikut. 
 

d

TAk

t

Q
 

 
Dengan : 

t

Q
= banyak kalor tiap waktu (watt) 

k  =  konduktivitas termal zat (watt/mK) 
A = luas permukaan (m2) 
d = ketebalan dinding (m) 

∆T = perubahan suhu (oC; K) 
 
Apabila terdapat 2 (dua) batang logam 
berbeda jenis yang disambungkan, maka 

berlaku laju aliran kalor dalam kedua 
batang adalah sama besar, sehingga : 

 

2

22

1

1121

d

TAk

d

TAk

t

Q

t

Q
 

 

Contoh Soal 

Diketahui suhu permukaan bagian dalam 

dan luar sebuah kaca jendela yang 

memiliki Panjang 2 m dan lebar  1,5 m 

berturut turut  27° C dan 26° C. Jika tebal 

kaca tersebut 3,2 mm dan konduktivitas 

termal kaca sebesar 0,8  W/m °C, maka 

tentukan laju aliran kalor yang lewat 

jendela tersebut! 

 

Pembahasan 

Diketahui : 

d = 3,2 mm = 3,2 × 10-3 m2 

A = 2 ×1,5 = 3 m2 

∆T = 27 – 26 = 1° C 

k = 0,8 W/m °C 

Ditanyakan : 

 Q/t = ...? 

 

750

102,3

138,0
3

t

Q

t

Q

d

TAk

t

Q

  

Jadi, laju aliran kalor yang lewat jendela 

adalah 750 watt 
 
 
2. Konveksi 
 
Konveksi adalah perpindahan kalor yang 
disertai dengan perpindahan partikel-
partikel zat. Perpindahan kalor secara 
konveksi dapat terjadi pada zat cair dan 
gas. 
 
Laju kalor ketika sebuah benda panas 
memindahkan kalor ke fluida sekitar 
secara konveksi adalah sebanding dengan 

luas permukaan benda (A) yang 
bersentuhan dengan fluida dan perbedaan 
suhu (∆T) diantara benda dan fluida. Yang 
secara matematis dituliskan : 
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TAh
t

Q
 

 
Dengan : 

t

Q
= banyak kalor tiap waktu (watt) 

h  =  koefisien konveksi (Wm-2 K-4  atau 
Wm-2 (°C)-4 ) 
A = luas permukaan (m2) 
∆T = perubahan suhu (oC; K) 
 
 
Contoh Soal 

Udara dalam sebuah kamar menunjukkan 

skala  25° C, sedangkan suhu permukaan 

jendela kaca kamar tersebut 15° C. Jika 

koefisien konveksi 7,5 × 10-5 Wm-2 (°C)-4 , 

maka tentukan laju kalor yang diterima 

oleh jendela kaca seluas 0,6 m² ! 
 

Pembahasan  

Diketahui:  

∆T = 25 – 15 = 10° C 

A = 0,6 m² 

h = 7,5 × 10-5 Wm-2(°C)-4 

Ditanyakan : Q/t = ....? 

106,0105,7 5

t

Q
 

45,0
t

Q
 

Jadi, laju aliran kalor yang diterima jendela 

adalah 0,45 Watt 
 
 
3. Radiasi 
 
Radiasi atau pancaran adalah 
perpindahan energi kalor dalam bentuk 
gelombang elektromagnetik. Sebagai 
contoh, perpindahan kalor dari matahari 
ke permukaan bumi. 
 
Perpindahan kalor secara radiasi, 
dijelaskan dalam Hukum Stefan-
Blotzmann, yang menyatakan : 

 
“Energi yang dipancarkan oleh suatu 

permukaan hitam dalam bentuk radiasi 
kalor tiap satuan waktu (Q/t) 

SEBANDING dengan luas permukaan (A) 
dan SEBANDING dengan pangkat 4 

(empat) suhu mtulak permukaan itu (T4) 
” 

Secara matematis dituliskan : 
 

4TA
t

Q
 

 
Dengan : 

t

Q
= banyak kalor tiap waktu (watt) 

σ  =  tetapan Stefan-Boltzmann = 5,67 x 
10-8 Wm-2 K-4  (σ = dibaca TAU ≈ TO) 
A = luas permukaan (m2) 
∆T = perubahan suhu (oC; K) 
 
Persamaan di atas hanya berlaku untuk 
benda hitam sempurna. Agar dapat 
berlaku untuk setiap benda, maka 
persamaan di atas ditulis : 

 

4TAe
t

Q
 

 
Dengan : 
e = emisitas 
 
 
Contoh Soal 

Sebuah plat tipis memiliki total luas 

permukaan 0,02 m2. Plat tersebut di 

panaskan   dengan sebuah tungku hingga 

suhunya mencapai 1.000 K. Jika emisitas 

plat 0,6, maka tentukan laju radiasi yang 

dipancarkan plat tersebut! 
 

Pembahasan  

Diketahui :  

A = 0,02 m2 

T = 1.000K 

e = 0,6 

σ  = 5,6705119 × 10-8  W/mK4 

Ditanyakan : Q/t = ...? 
 

4TAe
t

Q
 

6804

)1000(02,01067,56,0 48

t

Q

t

Q

 

Jadi, laju radiasi yang dipancarkan plat 

sebesar 6.804 W. 
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L.A.T.I.H.A.N. S.O.A.L. 
 

1. nilai 68oF akan setara dengan … dalam 
skala. 
a. Reamur 

b. Celcius 
c. Kelvin 

 
2. pada suhu Celcius berapa skala 

Fahrenheit sama dengan skala 
Reamur. 

 
3. suatu termometer A mempunyai titik 

beku air 20 oA dan titik didih air 220 
oA. bila suatu benda diukur dengan 
termometer Celcius suhunya  40 oC. 
berapakah suhu yang ditunjukkan oleh 
termometer A. 

 
4. pada suatu termometer B. titik beku air 

adalah 60 oB dan titik didih air 260 oB. 
bila suatu benda diukur dengan 
dengan termometer Reamur suhunya 
40 oR. maka suhu yang ditunjukkan 
pada termometer B. 

 
5. empat puluh dua Fahrenheit sama 

dengan …. Kelvin 
 
6. suatu zat suhunya 343 K. jika suhu 

tersebut dinyatakan dalam derajat 
Fahrenheit besarnya adalah. 

 
7. suatu termometer P dipakai untuk 

mengukur suhu air mendidih 120 oP 
dan pada es yang sedang mencair 
bersuhu –5oP. untuk suhu 24 oC, 
termometer P menunjukkan skala… 

 
8. jika suhu di dalam lemari es –5 oC dan 

suhu air di luar lemari es 30 oC, selisih 
suhu di luar dan di dalam lemari es … 
(nyatakan dalam Kelvin dan Reamur) 

 
9. sebuah bejana alumuniun massanya 

200 gram air. Bejana dan air diberi 
kalor sebesar  920 kalori. Bila kenaikan 
suhu akhir air dan bejana 10oC dan 
kalor jenis air 1 kal/groC. hitunglah 
kalor jenis aluminium. 

 
10. 200 cm3 air teh dengan suhu 95oC 

dituangkan ke dalam cangkir gelas 
(massa gelas 300 gram) yang suhunya 
25oC. bila keseimbangan telah tercapai 

dan tidak ada aliran kalor lain 
disekitarnya. Hitunglah suhu 
campurannya. Kalor jenis gelas = 0,2 
kal/groC, massa jenis air = 1 gr/cm3, 
kalor jenis air = 1 kal/groC. 

 
11. 200 gr air pada suhu 20oC dipanaskan 

sehingga seluruhnya menjadi uap. 
Berapakah kalor yang diperlukan 
selama pemanasan ini? kalor jenis air = 
1 kal/groC, kalor uap air = 540 kal/gr. 

 
12. sebatang baja pada suhu 20oC 

panjangnya 100 cm. apabila panjang 
baja sekarang menjadi 100,1 cm dan 
koefisien muai panjang baja 10-5/oC. 
hitung suhu akhirnya. 

 
13. suatu jenis gas menempati volume 100 

cm3 pada suhu 27oC dan tekanan 1 
atm. Apabila suhu gas menjadi 87oC 
sedangkan tekanannya menjadi 2 atm, 
hitunglah volume gas sekarang. (Soal 
utk TKG) 

 
14. pada suhu 20oC volume tabung kaca 

200 cm3. tabung diisi pebuh air raksa. 
Berapa cm3 air raksa yang tumpah jika 
dipanaskan sampai suhu 120oC. 
koefisien muai panjang kaca = 3 x 10-

6/oC dan koefisien muai ruang air 
raksa = 54 x 10-5/oC. 

 
15. satu batang tembaga panjangnya 150 

cm dan luas penampangnya 30 cm2 
ujung yang satunya menempel pada air 
es yang bersuhu 0oC dan ujung lainnya 

menempel pada air panas yang sedang 
mendidih 100oC. apabila koefisien 
konduksi ternal baja = 0,9 kal/s cmoC, 
berapa kalori kalor yang merambat 
pada baja selama 10 sekon. 

 
16. bola tembaga luasnya 20 cm2 

dipanaskan sampai berpijar pada suhu 
1270C. jika emisivitasnya 0,4 dan τ = 
5,67 x 10-8 watt/m2K4. hitunglah energi 
radiasinya. 

 
17. batang baja dan kuningan luas 

penampang dan panjangnya sama yang 
salah satunya ujungnya dihubungkan. 
Suhu ujung batang baja yang bebas 
250oC, sedangkan suhu ujung batang 
kuningan yang bebas 100oC. jika 



Konsep Fisika 

 
Diaur Rahman Mas’ud, S.Pd  8 

koefisien konduksi termal baja dan 
kuningan masing-masing 0,12 kal/s 
cmoC dan 0,24 kal/s cmoC, hitunglah 
suhu pada titik sambungannya. 

18. es kalor jenisnya 0,5 kal/groC. 

sebanyak 10 gr pada suhu 0oC diberi 
kalor sebanyak 1000 kal. Apabila kalor 
lebur es = 80 kal/gr, maka air yang 
terjadi mempunyai suhu… 

19. Jika 75 gram air yang suhunya  0oC 
dicampur dengan 50 gram air yang 
suhunya 100oC, maka suhu air 
campurannya adalah … 

20. 50 gram es pada suhu 0oC dimasukkan 
ke dalam 200 gram air yang bersuhu 
20oC. jika kalor lebur es = 80 kal/gr 
dan kalor jenis air = 1 kal/goC, suhu 
akhir campuran adalah. 

21. sebuah batang baja panjang 10 cm 
pada ujung-ujungnya bersuhu tetap 
100oC dan 0oC mengalirkan panas 5 
kalori perdetik. Agar batang baja dapat 
mengalirkan panas 10 kalori perdetik 
maka panjang batang baja adalah. (UM 
POLINEMA 2011 

22. dua batang P dan Q dengan ukuran 
sama, tetapi jenisnya logam berbeda 
dilekatkan satu sama lain. Ujung kiri P 
bersuhu 90oC dan ujung kanan Q 
bersuhu 0oC. jika koefisien konduksi 
termal P adalah 2 kali koefisien 
konduksi termal Q, maka suhu bidang 
batas P dan Q adalah. 

23. zat cair yang massanya 10 kg 
dipanaskan dari suhu 25oC menjadi 
75oC, memerlukan panas sebesar 4 x 
105 Joule. Kalor jenis zat cair tersbut. 

24. Karena suhunya ditingkatkan dari 0OC 
menjadi 100oC suatu batang baja yang 
panjanganya 1 m bertambah panjang 1 
mm. berapakah pertambahan panjang 
suatu batang baja yang panjangnya 60 
cm, bila dipanaskan dari 0oC menjadi 
120oC. 

25. sebuah silinder gelas yang volumenya 2 
liter dan suhunya 0oC dipanaskan 
hingga bersuhu 40oC. apabila koefisien 
muai panjang gelas 9 x 10-6/oC, volume 
gas menjadi. 

26. jika kalor jenis es 0,55 kal/goC, maka 

untuk menaikkan suhu 50 kg es dari – 
45oC ke – 5oC dibutuhkan kalor … 
kalori 

 

*** keberhasilan itu suatu pilihan *** 

 

T.E.O.R.I.   K.I.N.E.T.I.K.  G.A.S. 
 
 

A. Konsep Gas Ideal 

Gas ideal adalah gas yang memenuhi 
asumsi-asumsi berikut ini : 
a. Gas ideal berupa partikel yang 

disebut molekul. 
b. jumlah partikel gas banyak sekali 

tetapi tidak terjadi gaya tarik-
menarik antar partikel. 

c. Setiap partikel selalu bergerak 
dengan arah sembarang (acak) dan 
mempunyai kecepatan tetap. 

d. Ukuran partikel gas dapat 
diabaikan terhadap ukuran wadah. 

e. Setiap tumbukan yang terjadi 

bersifat tumbukan lenting 
sempurna 

f. Partikel tersebar merata pada 
seluruhu ruangan wadah. 

g. Partikel gas memenuhi hukum 
Newton tentang gerak. 

 
B. Hukum Tentang Gas 

1. Hukum Boyle 
 
Jika suhu (T) yang berada dalam ruang 
tertutup dijaga  konstan, maka 
tekanan (P) berbanding terbalik 

dengan volume (V) yang dimiliki gas. 
Dirumuskan : 
 

2211 VPVP  

 
Dengan : 
P = tekanan gas (Pa) 
V = volume (m3) 
 
2. Hukum Gay-Lussac 
a. Jika tekanan (P) yang berada dalam 

ruang tertutup dijaga  konstan, 

maka suhu (T) sebanding dengan 
volume (V) yang dimiliki gas. 

Dirumuskan : 
 

2

2

1

1

T

V

T

V
 

 
Dengan : 
T = suhu gas (K) 
V = volume (m3) 
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b. Jika volume (V) yang berada dalam 
ruang tertutup dijaga  konstan, 
maka suhu (T) sebanding dengan 
tekanan (P) yang dimiliki gas. 

Dirumuskan : 

 

2

2

1

1

T

P

T

P
 

 
Dengan : 
T = suhu gas (K) 
P = tekanan gas (Pa) 
 
3. Hukum Boyle-Gay Lussac 
 
jika kalor (Q) yang berada dalam ruang 
tertutup dijaga  konstan (tidak terjadi 

pertukaran kalor antar partikel dengan 
lingkungan), maka perkalian tekanan 
(P) dengan volume (V) sebanding 
dengan suhu (T) yang dimiliki gas. 
Dirumuskan : 
 

2

22

1

11

T

VP

T

VP
 

 
Dengan : 
P = tekanan gas (Pa) 
V = volume gas (m3) 
T = suhu gas (K) 
 

C. Persamaan Gas Ideal 
Konsep mol 
 
hubungan mol dengan massa dan banyak 
partikel:  

Mr

m
n      dan      

AN

N
n  

Dengan : 
n = mol 
m = massa partikel (kg) 
Mr = massa relative 
N = jumlah partikel  
NA = bilangan avogadro  
NA = 6,022 x 1023 molekul/ mol 
Persamaan Umum Gas Ideal 

 
Gas ideal secara umum diturunkan 

dari persamaan hukum Boyle –Gay 
Lussac, yang dituliskan seperti berikut : 

 

TRnVP     atau     TkNVP  

 

Dengan  
P = tekanan gas (Pa) 
V = volume gas (m3) 
T = suhu gas (K) 
n = jumlah mol (mol) 

N = jumlah partikel (buah) 
k = konstanta Boltzman  
k = 1,38 x 10-23 J/K 
R = tetapan umum gas  
R  = 8,31 x 103 J/kmol K 
R = 0,082 L atm/mol K (jika P dalam 
atm, V dalam L, n dalam mol, dan T 
dalam K ) 
Dengan : 
 

AN

R
k  

 
 

Dalam keadaan standar (STP) : 

Tekanan (P) = 1 atm = 105 Pa 
Suhu (T) = 0oC =  273 K 
n  =  1 mol gas 
Volume (V) =  22,4 L 
(gunakan R yang sesuai dengan satuan P 
dan V) 

 
D. Teori Kinetik Gas 
1. Tekanan (P) Gas Ideal dalam Ruang 

Tertutup  
 
Tekanan gas ideal dalam ruang 

tertutup diturunkan dari mekanika 
Newton dan diperoleh : 

 

V

vmN
P o

2

3

1
 

 
Dengan : 
P = tekanan gas (Pa) 

om  = massa sebuah partikel (kg) 

2v  = rata-rata kuadrat kecepatan 

(m2/s2) 
N = banyak molekul partikel (buah) 
V = Volume gas (m3) 
 
Hubungan Tekanan gas ideal dalam 

ruang tertutup dengan Energi Kinetik rata-

rata ( EK ) satu partikel gas. 
 

V

EKN
P

3

2
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Dengan :  

EK = Energi Kinetik rata-rata (J) 
 

2. Suhu (T) dan Energi Kinetik (EK) Gas 
Ideal dalam Ruang Tertutup 

 
Suhu dan Energi Kinetik gas ideal 

dalam ruang tertutup diperoleh dari 
penggabungan persamaan umum gas ideal 
dengan persamaan tekanan, yaitu : 
 
 

EK
k

T
3

2
 

 
Sehingga, dapat ditulis juga : 

 

TkEK
2

3
 

 
Persamaan ini hanya untuk gas 
monoatomik. 
 
 
 
3. Kecepatan Efektif (vrms) dan Rata-Rata 

Gas Ideal 
a. kecepatan rata-rata molekul gas  
 

i

ii

NNN

vNvNvN
v

...

...

21

2211
 

 
b. kecepatan efektif molekul gas 
 

kecepatan efektif (vrms) didefinisikan 
sebagai akar dari rata-rata kuadrat 
kecepatan, dapat ditulis : 

 

2vvrms          atau       
22 vv rms  

 
 
Dari persamaan ini dapat diperoleh tiga 

persamaan sesuai besaran yang diketahui: 
1) kecepatan efektif (vrms) dengan 

suhu (T) 
 

o

rms
m

Tk
v

3
 

 
dan  

 

 

Mr

TR
vrms

3
 

 
2) kecepatan efektif (vrms) dengan 

tekanan (P) 
 

P
vrms

3
 

 
Dengan :  
ρ = massa jenis gas (kg/m3) 
 

E. Teorema Ekipartisi Energi 
1. Konsep Teorema Ekipartisi Energi 

 

Untuk suatu sistem molekul-molekul 
gas pada suhu mutlak (T) dengan setiap 
molekul memiliki f  derajat kebebasan 
(degree of freedom), energi mekanik rata-

rata ( EM ) per molekuk atau energi kinetik 

rata-rata per molekul ( EK ) adalah : 
 

)
2

1
( TkfEKEM  

 
Dengan : 
f = derajat kebebasan gas  
 

2. Derajat Kebebasan (f) Molekul Gas  
 
Derajat kebebasan gas (f) adalah 

banyaknya komponen yang dimiliki oleh 
gas yang melakukan gerak translasi, rotasi 
dan vibarasi.  

Pada gas monoatomik, partikel melakukan 
gerak translasi sehingga derajat 
kebebasannya 3 (tiga). 
Pada gas diatomik, partikel melakukan 
melakukan gerak gerak translasi, rotasi 
dan vibarasi.  
 
Dari hasil analisis mengenai data 
percobaan menunjukkan bahwa jenis 
gerak yang bermunculan dipengaruhi oleh 
suhu molekul gas. Untuk gas diatomik, 
berdasarkan suhu yang dimiliki molekul 
gas dibedakan menjadi: 

a. pada suhu rendah (± 250 K), gas hanya 
melakukan gerak translasi sehingga 
derajat kebebasannya 3 (tiga). 
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b. pada suhu sedang (± 500 K), gas 
melakukan gerak translasi dan rotasi 
sehingga derajat kebebasannya 5 (lima). 

c. pada suhu tinggi (± 1000 K), gas 
melakukan gerak translasi, rotasi dan 

vibrasi sehingga derajat kebebasan-nya 
7 (tujuh). 

 
3. Energi Dalam (U) Gas Ideal 
 
Energi Dalam (U) difenisikan sebagai 
jumlah energi kinetik translasi, rotasi dan 
vibrasi seluruh molekul gas yang terdapat 
di dalam wadah tertentu. 
Energi dalam dirumuskan : 
 
 

)
2

1
( TkfNU

EKNU

 

 
Dengan : 
f = derajat kebebasan gas  
N = jumlah molekul gas 
 
Berdasarkan persamaan di atas, maka 
Energi Dalam  beberapa partikel gas 
sebagai berikut  : 
a. gas monoatomik (f = 3) misal = He, Ne, 

Ar 
 

)
2

3
( TkNU  

 
b. gas diatomik, seperti H2, N2, dan O2 

 pada suhu rendah (±250 K); f = 3 

 

)
2

3
( TkNU  

 

 pada suhu sedang (±500 K); f = 5 
 

)
2

5
( TkNU  

 

 pada suhu tinggi (±1000 K);f = 7 
 

)
2

7
( TkNU  

 
 
 
 

 

L.A.T.I.H.A.N. S.O.A.L.  
 

 
1. Berapakah volume 8 gram gas helium 

(Mr = 4 kg/kmol) pada suhu 15oC dan 
tekanan 480 mmHg ? 

Jawab : 75 L 
 
2. Suatu gas yang bervolume 600 L 

dengan shu 27oC dan tekanan 5 atm 
memiliki massa 1,95 kg. Berapa besar 
Mr gas tersebut ? 

Jawab : 16 
3. Gas oksigen pada suhu 27oC memiliki 

25 L dan tekanan 1 atm. Berapakah 
volume gas oksigen tersebut jika 
tekanannya dibuat menjadi 1,5 atm 

pada suhu 100oC ? 
Jawab : 20,72 L 

 
4. Pada awal perjalan, tekanan udara di 

dalam ban mobil adalah 406 kPa 
dengan suhu 15oC. Setelah berjalan 
pada kecepatan tertinggi, ban menjadi 
panas dan ternyata tekanan udara di 
dalam ban telah menjadi 461 kPa. Jika 
pemuaian ban diabaikan, berapakah 
suhu udara dalam ban? 

Jawab : 54oC 
 
5. Sebuah tabung berisi udara pada 

tekanan tertentu. Jika tekanan udara 
dalam tabung naik menjadi dua kali 
semula, berapa kali semulakah 
kelajuan molekul udara dalam tabung? 

Jawab : √2 
 
6. Sebuah tangki dengan volume 0,5 m3 

mengandung 4 mol gas neon pada 
suhu 27oC. (a) tentukan EK total gas 
neon tersebut; (b) berapa EK rata-rata 
setiap molekul gas? 

Jawab : a. 14,958 J ; b. 6,2 x 10-21 J 

 
7. Sebuah tangki dengan volume 25 L 

mengandung 2 mol gas monoatomik. 
Jika setiap molekul gas memiliki energi 
kinetik rata-rata 2,8 x 10-28 J, tentukan 
tekanan gas dalam tangki? 

Jawab : 0,9 x 105 Pa 
 
8. Sebuah tangki berisi gas argon dengan 

massa atom relatif 40 kg/kmol. Pada 
suhu 20oC, tentukanlah (a) energi 
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kinetik translasi rata-rata setiap 
molekul dan (b) kecepatan efektif setiap 
molekul 

 
9. Pada suhu tertentu, kecepatn 10 

molekul gas adalah sebagai berikut. 

Kecepatan 
(m/s) 

Banyak 
molekul 

20 3 

30 2 

40 1 

50 3 

80 1 

Tentukan (a) kecepatan rata-rata dan 
(b) kecepatan efektif gas ! 

 
10. Udara pada suhu ruang mempunyai 

massa jenis 1,29 kg/m3. jika tekanan 

udara 100 kPa, berapakah kecepatan 
efektif molekul-molekulnya ? 

 
11. Tentukan energi kinetik rata-rata dan 

energi dalam 5 mol gas pada suhu 
1000 K jika gas tersebut (a) gas mono 
atomik; (b) gas diatomik. Diketahui 
tetapan Boltzman k = 1,38 x 10-23 J/K. 
 

12. Gas oksigen yang massanya 64 gram 
dan suhunya 27oC memiliki massa 
molekul relatif 32 g/mol. Jika 
Diketahui tetapan Boltzman k = 1,38 x 
10-23 J/K dan R = 8,31 x 10-23 J/mol K, 
(a) berapa energi dalam oksigen; (b) 
berapa energi yang harus diberikan 
untuk menaikkan suhu gas sebesar 
50oC? 

 

13. berapakah energi dalam 0,04 mol gas 
oksigen di dalam sebuah ruang 
tertutup yang suhunya 400 K bila suhu 
itu dianggap derajat kebebasannya 5? 
Tetapan Boltzman k = 1,38 x 10-23 J/K. 

Jawab : 332,3 J 
 
14. jika volume gas ideal diperbesar 

menjadi dua kali volume semula 
ternyata energi dalamnya menjadi 4 
kali semula, maka tekanan gas menjadi 
.... kali semula 

 

15. suatu gas ideal memiliki energi dalam 
U pada saat suhunya 27oC, berapakah 
energi dalamnya bila suhu dinaikkan 
menjadi 127oC ? 

16. gas pada suhu tetap, volumenya di 
jadikan 4 kali volume awal, maka 
tekanan gas tersebut sekarang adalah 
… 

 

17. pada tekanan tetap, suhu suatu gas 
dinaikkan menjadi 3 kali suhu 
awalnya, maka volume gas tersebut 
sekarang adalah … 

 
18. tekanan gas dalam bejana yang 

volumenya 100 cm3 adalah 200 kPa 
dan rata-rata energi kinetic translasi 
masing-masing partikel adalah 6,0 x 
10-21 Joule. Jumlah partikel gas pada 
bejana adalah 

 
19. partikel-partikel gas oksigen di dalam 

tabung tertutup pada suhu 20oC 
memiliki energi kinetic 2140 Joule. 
Untuk mendapatkan energi kinetic 
6420 Joule kita harus menaikkan 
suhunya menjadi.. 

 
20. sebuah tabung gas dengan volume 

tertentu berisi gas ideal dangan 
tekanan p. akar nilai rata-rata kuadrat 
laju molekul gas disebut vrms. Jika ke 
dalam tabung itu dipompakan gas 
sejenis, sehingga tekanannya menjadi 
2p sedangkan suhunya tetap, maka 
vrmsnya menjadi. 

 
 

*** sifat putus asa bukan salah satu sifat Umat 

Rasulullah *** 
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T.E.R.M.O.D.I.N.A.M.I.K.A. 

 
A. Konsep Sistem dan Lingkungan 

Sistem  adalah kumpulan benda-
benda (gas) yang kita tinjau. 

Lingkungan adalah semua yang ada di 
luar/sekitar sistem. 

 
B. Usaha pada beberapa proses 

 Usaha sistem pada Lingkungan 
 

W = P . ∆V 
W = P . (V2 – V1) 

 
Dengan: 
W = usaha (Joule) 
P = tekanan gas (N/m2) 

V2 = volume akhir gas (m3) 
V1 = volume awal gas (m3) 
 

 Usaha pada Proses Isothermal, 
merupakan usaha gas pada saat 
suhu (T) konstan. 

 

1

2ln
V

V
TRnW  

 
Dengan : 
W = usaha (Joule) 
n  = mol 
R = tetapan umum gas  
R  = 8,31 x 103 J/kmol K 
R = 0,082 L atm/mol K (jika P dalam atm, 

V dalam L, n dalam mol, dan T dalam 
K ) 

T = suhu (Kelvin) 
V2 = volume akhir gas (m3) 
V1 = volume awal gas (m3) 

 
Grafik pada proses isotermal : 
 
 
 
 
 
 
 

 Usaha pada Proses Isokhorik, 

merupakan usaha gas pada saat 
volume (V) konstan. 

 
W = P . ∆V 

W = P . (0) = 0 

Grafik pada isokhorik : 
 

 
 
 

 
 
 

 Usaha pada Proses Isobarik, 
merupakan usaha gas pada saat 
tekanan (P) tetap. 

 
W = P . ∆V 

W = P . (V2 – V1) 
 
Dengan: 
W = usaha (Joule) 
P = tekanan gas (N/m2) 

V2 = volume akhir gas (m3) 
V1 = volume awal gas (m3) 

 
Grafik pada isobarik : 
 

 
 
 
 
 
 

 Usaha pada Proses Adiabatik, 
merupakan usaha gas pada saat 
kalor  (Q) konstan, artinya kalor 
yang dimiliki gas tidak bocor. 

Berlaku : 
 

2211 VPVP  

 

dan 
 

2211 VTVT  

 
Dengan : 
γ = konstanta Laplace; nilainya γ > 1.  
 
γ merupakan hasil perbandingan 
kapasitas kalor gas pada tekanan tetap 
(CP) dan kapasitas kalor gas pada volume 
tetap (CV), secara matematis dituliskan : 
 

 

V

P

C

C
 

 
 

P 

V V1 V2 

P2 

P1 

P 

V V1 = V2 

P2 

P1 

P 

V 
V1    

P1 = P2 

V2    
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Usaha pada proses adiabatik, yaitu: 
 

2211
1

1
VPVPW  

Atau 

21
2

3
TTRnW  

 
Grafik pada proses adiabatik : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C. Hukum I Termodinamika  
 
Hukum I termodinamika, berbunyi : “ 
untuk setiap proses, apabila Kalor (Q) 
diberikan pada sistem dan sistem 
melakukan Usaha (W), maka selisih energi, 
Q – W sama dengan perubahan energi 
dalam (∆U)”, yang dirumuskan : 
 

∆U = Q – W  
 
 
Perjanjian tanda : 

 W positif jika sistem melakukan 
usaha, 

 W negatif jika sistem menerima / 
dilakukan usaha, 

 Q positif jika sistem menerima kalor, 

 Q negatif jika sistem melepas kalor, 
 
D. Siklus Termodinamika 
 
Siklus merupakan rangkaian proses yang 
membuat keadaan akhir sistem kembali ke 
keadaan awalnya. 
 
Siklus Carnot, suatu siklus usaha yang 
memiliki empat proses, yaitu : 
 
1) Isothermal (A – B) 
2) Pemuaian Adiabatik (B – C) 

3) Isothermal (C – D) 
4) Pemampatan adiabatik (D – A) 
 
Adapun grafiknya : 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Berlaku : 
 

W = Q1 – Q2 
 
Dengan : 
Q1 = kalor yang diserap dari reservoir 

bersuhu tinggi (Joule) 
Q2 = kalor yang dilepas ke reservoir 

bersuhu rendah (Joule) 
 
Efisiensi Mesin, perbandingan besarnya 
usaha yang dilakukan dengan kalor 
masukan yang diperlukan.  
 

1

2

1

21

1

1
Q

Q

Q

QQ

Q

W
 

 
 
Untuk siklus Carnot berlaku hubungan : 
 

1

2

1

2

T

T

Q

Q
 

 
 
Sehingga efisiensi siklus Carnot, dapat 
dituliskan : 
 

%1001
1

2 x
T

T
 

 
Dengan : 
T1= suhu reservoir bersuhu tinggi (K) 
T2= suhu reservoir bersuhu rendah (K) 
 
E. Hukum II Termodinamika 
 
Hukum II termodinamika membatasi 
perubahan energi mana yang dapat 
berlangsung dan perubahan energi mana 
yang tidak dapat berlangsung. 

 
1) Rudolf Clausius (1822 - 1888), 

menyatakan rumusan Clausius tentang 
hukum II termodinamika dengan 
pernyataan aliran kalor. 

P 

V V1 V2 

P2 

P1 

P 

V 

A 
B 

C D 

Q1 

Q2 
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“kalor mengalir secara spontan dari 
benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu 
rendah dan tidak mengalir secara 
spontan dalam arah sebaliknya” 

2) Hukum II termodinamika dinyatakan 

dalam entropi 
“total entropi jagad raya tidak berubah 
ketika proses reversibel terjadi dan 
bertambah ketika proses ireversibel 
terjadi” 

3) Kelvin dan Planck menyatakan 
rumusan yang setara sehingga dikenal 
rumusan Kelvin-Planck tentang hukum 
II termodinamika tentang mesin kalor 
“tidak mungkin membuat suatu mesin 
kalor yang bekerja dalam suatu siklus 
yang semata-mata menyerap kalor dari 
sebuah reservoir dan mengubah 
seluruhnya menjadi usaha luar” 
 

F. Entropi 
 
Entropi adalah suatu ukuran banyaknya 
energy atau kalor yang tidak dapat diubah 
menjadi usaha. 
 
Jika suatu sistem pada suhu mutlak (T) 
mengalami suatu proses reversibel dengan 
menyerap sejumlah kalor (Q), maka 
kenaikan entropi (∆S), dirumuskan : 
 

revesibelT

Q
S  

 
G. Koefisien daya guna (koefisien 

performansi) pada mesin pendingin 
 

21

2

21

2

TT

T

QQ

W

W

Q
K P  

 
 

 

Latihan soal Mandiri 

 
 
1. 2 m3 gas helium bersuhu 27oC 

dipanaskan secara isobarik sampai 
77oC. jika tekanannya 3 x 105 N/m2, 
maka usaha yang dilakukan gas 

adalah. 
2. gas dalam ruang tertutup mengalami 

proses yang dapat dilukiskan seperti 
diagram berikut. Usaha luar yang 
dilakukan gas dari A ke C adalah. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3. gas ideal di dalam ruang tertutup 

melakukan proses dari A ke B. seperti 
gambar. Usaha yang dilakukan gas dari 
kedudukan A ke B adalah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. suatu gas dalam wadah silinder 

tertutup mengalami proses seperti pada 
gambar. Tentukan Usaha yang 
dilakukan oleh gas untuk (a) proses 
AB, (b) proses BC, (c) proses CA, dan (d) 
keseluruhan proses ABCA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5. tentukan usaha yang dilakukan oleh ga 

s untuk proses AB sesuai dengan 
diagram PV berikut ini! 
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6. suatu gas ideal diekspansi dari volume 

awal 0,344 m3 menjadi volume akhir 
0,424 m3 pada tekanan tetap 101 kPa. 
(a) Tentukan usaya yang dilakukan 
oleh dari keadaan awal ke keadaan 
akhir! (b) andaikan proses dapat dibalik 
dari keadaan akhir ke keadaan awal, 
berapakah besar usaha yang dilakukan 
oleh gas. 

 
7. untuk memperkecil volume sebuah gas 

menjadi setengahnya secara isothermal 
diperlukan usaha 600 J. berapakah 
usaha yang diperlukan untuk 
memperkecil volume gas itu menjadi 
sepersepuluh dari volume awal. 

 
8. 1,5 m3 gas helium bersuhu 37oC 

dipanaskan secara isobaric sampai 
87oC. jika tekanan gas helium 2 x 105 
N/m2, gas helium melakukan gas luar 
sebesar? 

 
9. suatu gas yang volumenya 0,5 m3 

perlahan-lahan dipanaskan pada 
tekanan tetap sehingga volumenya 
menjadi 2 m3. jika usaha luar gas 

tersebut 3 x 105 Joule, maka tekanan 
gas tersebut. 

10. jika volume gas ideal diperbesar dua 
kali volume awal dan ternyata usaha 
luarnya menjadi empat kali semula, 
maka tekanan gas tersebut menjadi … 
semula. 

 
11. sejumlah gas ideal dipanaskan pada 

tekanan tetap 2 x 104 N/m2 sehingga 
volumenya berubah dari 20 m3 menjadi 
50 m3. usaha luar yang dilakukan gas 
selama proses ekspansi adalah. 

 
12. tentukan perubahan energi dalam 

system dalam ketiga proses berikut: (a) 
sistem menyerap kalor sebanyak 500 
kal, dan pada saat yang sama 

melakukan usaha 400 Joule, (b) sistem 
menyerap kalor sebanyak 300 kalori, 
dan pada saat yang sama menerima 
usaha 420 Joule, dan (c) sistem 
melepas kalor sebanyak 1200 kalori 

pada volume konstan. (nyatakan dalam 
Joule). 

 
13. sejumlah 2 mol gas ideal monoatomik 

dengan suhu awal 27oC dinaikkan 
suhunya menjadi 127oC pada tekanan 
tetap. Berapakah kalor yang 
diperlukan? Tetapan umum gas R = 
8,31 J/mol K 

 
14. suatu gas dengan tekanan konstan 8,1 

x 104 Pa dimampatkan dari 9 liter 
menjadi 2 liter. Dalam proses gas 
melepas kalor 400 Joule. (a) berapakah 
usaha yang dilakukan oleh gas, (b) 
perubahan energi dalamnya? 

 
15. sebuah mesin Carnot yang 

menggunakan reservoir suhu tinggi 
727oC mempunyai efisiensi 30%. 
Berapakah suhu reservoir rendahnya. 

 
16. sebuah mesin kalor yang bekerja 

antara reservoir kalor bersuhu rendah 
27oC dan reservoir tinggi t1

oC, 
ditingkatkan efisiensi maksimumnya 
dari 25% hingga menjadi 50% dengan 
menaikkan suhu t1 menjadi t2. 
tentukan nilai t1 dan t2. 

 
17. suatu mesin Carnot yang bekerja 

antara dua reservoir yang suhunya 

127oC dan 27oC menyerap kalor 
sebanyak 2000 kalori.  Jika 1 kalori = 
4,2 Joule. Maka usaha yang dilakukan 
oleh mesin tersebut. 

 
18. efisiensi mesin Carnot yang beroperasi 

dengan suhu rendah ½ T Kelvin dan 
suhu tinggi T Kelvin adalah. 

19. sebuah mesin Carnot yang 
menggunakan reservoir tinggi 800 K 
mempunyai efisiensi 20%. Untuk 
menaikkan suhu efisiensinya menjadi 
26%, maka suhu kalor suhu tingginya 

dinaikkan menjadi. 
 
20. mesin kalor Carnot mengambil 1000 

kkal dari reservoir 627oC dan 
mengeluarkannya pada suhu 27oC, 

b. 

 

P (Pa) 

V (dm3) 
200  

25 

400    

50 

A 

B 

600    



Konsep Fisika 

 
Diaur Rahman Mas’ud, S.Pd  17 

maka kalor yang dikeluarkan ke 
reservoir 27oC adalah. 

 
21. suatu mesin menerima 200 kal dari 

sebuah reservoir bersuhu 400 K, dan 

melepaskan 175 kalori ke sebuah 
reservoir lain yang suhunya 320 K. 
efisiensi mesin itu adalah. 

 
22. sebuah mesin Carnot yang 

menggunakan reservoir tinggi 800 K 
mempunyai efisiensi 40%. Agar 
efisiensinya naik menjadi 50%, suhu 
reservoir suhu tingginya dinaikkan 
menjadi. 

 
23. mesin Carnot mengambil panas 100 

kalori dari temperature 227oC dan 
membuang sisanya 60 kalori ke 
temperature rendah. Temperature 
rendah mesin Carnot tersebut. 

 
24. suatu mesin Carnot bekerja diantara 

suhu 600 K dan 300 K dan menerima 
masukan kalor sebesar 1000 Joule. 
Usaha yang dilakukan oleh mesin 
adalah. 

 
 

*** Bisa adalah suatu pilihan*** 


