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1. Konsep Suhu dan Kesetimbangan Termal 
 

Pada kehidupan sehari-hari temperatur merupakan ukuran mengenai panas dinginnya suatu benda. Oven 
yang panas dikatak bertemperatur tinggi sementara es dikatakan memiliki temperatur rendah, banyak sifat zat berubah 
terhadap temperatur sebagai contoh suatu zat memuai ketika dipanaskan. Sepotong besi akan lebih panjang (memuai) 
pada waktu panas daripada waktu dingin, fenomena ini terlihat dari rel kereta api yang dibuat renggang tiap satu 
satuan panjang tertentu.  
  Untuk menjelaskan hal diatas diperlukan suatu besaran tak terdefinisikan yang keempat yaitu suhu 
(temperatur). Kita dapat merasakan panas atau dinginnya sesuatu dengan indera peraba. Jika kita dekat dengan api 
maka kita merasa panas, sedangkan bila kita menyentuh es maka kita merasa dingin. Tetapi indera peraba kita tidak 
dapat menyatakan secara tepat derajat panas dinginnya suatu benda. Saat kita menyentuh sebuah benda, sifat yang 
disebut suhu atau temperatur diterangkan berdasarkan indera suhu kita.  

Suhu tersebut akan menunjukkan apakah benda itu akan terasa panas atau dingin. Semakin panas berarti 
suhu semakin tinggi. Memperkirakan suhu tersebut berarti kita menyatakan hanya secara kualitatif. Oleh karena itu, 
untuk menyatakan suhu dengan tepat secara kuantitatif (dengan angka-angka) diperlukan beberapa kegiatan yang 
bukan bergantung pada cita rasa kita mengenai panas atau dingin tetapi pada besaran-besaran yang dapat diukur. 
Berikut akan dijelaskan cara menentukan suhu dengan tepat secara kuantitatif.  

Ada beberapa sistem sederhana tertentu yang keadaannya masing-masing dapat diperinci dengan cara 
mengukur harga satu besaran fisis saja. Sebagai contoh, akan ditinjau suatu sistem berupa cairan, misalnya alkohol 
atau raksa yang berada di dalam tabung berdinding tipis, seperti gambar di bawah ini. 

 
      Dinding gelas tebal 
 
      Kapiler bervolume kecil 
            Tinggi nol A 
      Dinding gelas tipis 
      Tabung bervolume besar 
       
 
 
 
 
 
 
Keadaan sistem pada gambar diatas dapat diperinci berdasarkan panjang kolom cairan yang dinyatakan 

dengan notasi A. Panjang kolom cairan ini dihitung mulai dari sebuah titik yang dipilih sesuai keperluan dan 
selanjutnya kolom cairan L ini disebut koordinat keadaan. Perhatikan sistem sederhana lain seperti diperlihatkan pada 
gambar di bawah ini. 

Gas pada volume konstan 
    

Barometer 
 

                    
                          

 
  
 
 
           Dinding penghalang  
 Gas dalam kotak  Lubang masuk gas 

Mengilustrasikan bejana berdinding tipis berisi gas yang volumenya konstan, dengan koordinat keadaan 
tekanan yang besarnya dapat dibaca pada alat ukur  tekanan. Dalam bagian berikut sebagai alat ukur tekanan dipakai 
kumparan kawat halus dengan tegangan konstan yang koordinat keadaannya adalah harga hambatan listrik, dan juga 
akan dipakai hubungan (junction) dua jenis logam yang memiliki  koordinat keadaan berupa gaya gerak listrik di antara 
kedua ujung-ujungnya. 
2. Dinding diatermik dan dinding adiabatik 

Perlakuan untuk melihat apakah gas yang memuai bisa melewati suatu dinding, ternyata untuk bahan tertentu 
ada yang bisa dilewati dan tidak bisa dilewati oleh pemuaian gas. Dinding atau pembatas yang bisa dilewati oleh 
pemuaian gas disebut dinding diatermik dan dinding yang tidak bisa dilewati oleh pemuaian gas disebut dinding 
adiabatik. 
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Dinding diatermik diilustrasikan sebagai garis hitam transparan. Cepat atau lambat suatu saat perubahan 

koordinat keadaan sistem gas dan termometer akan berhenti. Keadaan dua sistem yang sudah terhenti perubahan 
koordinat keadaannya disebut kesetimbangan termal.        Gambar.1 
 
    Gas        Termometer 
 
    Dinding diatermik  

         
Diumpamakan dua sistem gas dan termometer yang dipisahkan oleh dinding adiabatik dan masing-masing 

bersentuhan dengan sistem dinding adiabatik, ternyata pemuaian gas yang melewati dinding adiabatik tidak bisa 
melewati dinding adiabatik  
    Gambar.2 
 
    Gas        Termometer 
 
    Dinding adiabatik  

  
Jika sistem pada gambar.1 untuk beberapa waktu dibiarkan maka semua sistem yang terdiri dari gas, dinding 

diatermik dan termometer akan setimbang (sama suhunya) maka sistem ini dikatakan dalam kesetimbangan termal. 
untuk kondisi sistem yang mencapai setimbang termal disebut hukum ke-nol termodinamika. Kondisi sebaliknya terjadi 
pada gambar.2 karena pemuaian gas melewati dinding adiabatik (dinding yang tidak bisa dilewati kalor) maka 
dikatakan sistem tersebut dalam kondisi  tidak setimbang termal.  

Suhu suatu sistem adalah sifat yang menentukan apakah sistem itu setimbang termal dengan sistem yang lain 
atau tidak. Apabila dua sistem atau lebih berada dalam kesetimbangan termal maka sistem-sistem itu dikatakan 
mempunyai suhu yang sama. Suhu semua sistem yang berada dalam keadaan setimbang termal dapat dinyatakan 
dengan angka. Untuk menyatakan suhu dengan angka (secara kuantitatif) diperlukan alat yang disebut termometer. 
Beberapa ciri khas yang ada pada termometer adalah: 

• Kepekaannya (perubahan koordinat keadaan akibat adanya sedikit saja 
perubahan suhu dapat terukur). 

• Ketelitiannya dalam mengukur koordinat keadaan. 
• Reproduksibilitasnya artinya dapat dan mudah diperbanyak. 

Perlu diperhatikan satu lagi sifat yang sering dikehendaki dari termometer 
adalah kecepatannya dalam mencapai kesetimbangan termal dengan 
sistem yang lain, dan penentuan skala dalam termometer agar dapat 
dilakukan pengukuran suhu secara kuantitatif. 

3. Penentuan Kuantitatif Skala Suhu dan Sifat Termometrik 
Untuk menentukan skala suhu secara kuantitatif diperlukan suatu titik tetap. Sebelum tahun 1954, digunakan 

dua titik tetap yaitu titik uap (steam point) yang dinyatakan sebagai titik tetap atas dan titik es (ice point) yang 
dinyatakan sebagai titik tetap bawah. Suhu pada titik uap, 
didefinisikan sebagai suhu air dan uap yang berada dalam keadaan setimbang pada tekanan 1 atmosfer. Suhu pada 
titik es adalah suhu campuran es dan air dalam keadaan setimbang dengan udara jenuh pada tekanan 1 atmosfer. 
Pada skala Celcius, titik es diberi angka 0 dan titik uap diberi angka 100. 
Dapat dinyatakan pula bahwa suhu adalah suatu besaran skalar yang dipunyai semua sistem termodinamika 
sedemikian rupa sehingga kesamaan suhu adalah syarat yang perlu dan cukup untuk kesetimbangan termal. 
Beberapa besaran fisis yang berubah karena adanya perubahan 
suhu antara lain: 

� perubahan panjang kolom cairan (L), 
� hambatan listrik pada kawat (R), 
� tekanan gas pada volume konstan (P), 
� volume gas pada tekanan konstan (V), 
� gaya gerak listrik (e), 
� intensitas cahaya (I). 

Zat-zat yang mempunyai sifat yang berubah bila suhunya berubah disebut zat termometrik (thermometric 
substance), dan besaran-besaran  fisis yang berubah bila suhunya berubah disebut sifat termometrik (thermometric 
property). Sejak tahun 1954, hanya satu titik tetap baku (standart) yang telah dipakai, disebut titik tripel air (tripel point 
of water) yaitu keadaan air murni sebagai campuran dari es, air, dan uap yang berada bersama-sama dalam keadaan 
kesetimbangan. Tekanan pada titik tripel air adalah 4,58 mmHg dan suhu pada titik tripel air adalah 273,16 K.  
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4. Skala beberapa termometer 
Penetapan skala pada termometer diawali dengan pemilihan dua titik tetap, yaitu titik lebur es sebagai titik 

tetap bawah dan titik didih air sebagai titik tetap atas. Kedua titik tetap tersebut diberi angka, kemudian dibagi-bagi 
dalam beberapa skala yang disebut derajat. Berdasarkan prinsip inilah dibuat skala Celcius (C), skala Reamur (R), 
skala Fahrenheit (F), skala Kelvin (K), dan Rankine (Rn). 

� Skala Celcius (C) 
Titik lebur es diberi angka 0, sedangkan titik didih air diberi angka 100. Daerah antara kedua titik tetap ini 
dibagi dalam skala 100. 

� Skala Reamur (R) 
Titik es diberi angka 0, sedangkan titik didih air diberi angka 80. Daerah antara kedua titik ini dibagi dalam 80 
skala. 

� Termometer Fahrenheit (F) 
Titik es diberi angka 32, sedangkan titik didih air diberi angka 212. Daerah antara kedua titik tetap ini dibagi 
dalam 180 skala. 

� Termometer Kelvin (K) 
Titik es diberi angka 273, sedangkan titik didih air diberi angka 373. Daerah antara kedua titik dibagi dalam 
100 skala. 

� Termometer Rankine (Rn) 
Titik es diberi angka 492, sedangkan titik didih air diberi angka 672. Daerah antara kedua titik dibagi dalam 
180 skala. Perbandingan 
pembagian skala C, R, F, K dan Rn 

 

 
 

Dari ilustrasi gambar di atas, didapat konversi dan hubungan skala suhu Celcius, Reamur, Fahrenheit, Kelvin 
dan Rankine sebagai berikut: 

9
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5
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9
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.....................................(6) 

atau: 
C: R: F: K: Rn = 100 skala: 80 skala: 180 skala: 100 skala: 180 skala 

Atau: 
C: R: F: K: Rn = 5: 4: 9 : 5: 9 .............................. (7) 
Jika diperhatikan pembagian skala-skala di atas dapat dinyatakan bahwa: 
satu skala Kelvin = satu skala Celcius (1 K = 10 C) 
satu skala Fahrenheit = satu skala Rankine (10 F = 1 Rn) 
Jadi: 
 
Hubungan antara skala Celcius dengan Reamur adalah: 

 RtCt 00

4

5=  atau CtRt 00

5

4= .......................(8) 

Hubungan antara skala Celcius dengan Fahrenheit adalah: 

 32
5

9 00 += CtFt  atau  )32(
9

5 00 −= FtCt .............(9)   

Hubungan antara skala Reamur dengan Fahrenheit adalah: 

 32
4

9 00 += RtFt  atau  )32(
9

4 00 −= FtRt .............(10)   

Hubungan antara skala Celcius dengan Kelvin adalah: 
 t0 C = T(K) – 273  atau   t0 K = T(C) – 273 ............ (11) 
Hubungan antara skala Rankine dengan Kelvin adalah: 

 )(
5

9
)( KTRT n = ......................................................(12) 

e. Tes Formatif 1 
1. Apa yang dimaksud dengan suhu? 
2. Apa arti kesetimbangan termal suatu sistem! 
3. Jelaskan perbedaan dinding diatermik dan dinding adiabatik! 
4. Sebutkan definisi formal hukum ke-nol termodinamika (hukum kesetimbangan termal) 
5. Jelaskan cara penentuan kuantitatif skala suhu! 
6. Sebutkan alasan penentuan skala suhu dibatasi pada penetapan dua titik tetap! 
7. Sebutkan enam contoh besaran fisis yang berubah karena adanya perubahan suhu! 
8. Apa yang dimaksud dengan zat termometrik serta tuliskan contohnya! 
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9. Jelaskan sifat termometrik dengan benar disertai contoh. 
10. Lengkapilah tabel dibawah ini 

No 0C 0R 0F 0Rn K 
1 80     
2  68    
3   131   
4    528  
5     313 

 
TERMOMETER 
1. Jenis-jenis termometer 

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa semua jenis termometer berdasarkan pada gejala suatu 
besaran fisis tertentu berubah apabila suhu berubah. Besaran fisis yang berubah karena perubahan suhu disebut sifat 
termometrik (thermometric property). Apabila suhu suatu zat berubah, maka ada beberapa sifat zat berubah, antara 
lain: warnanya (misalnya besi panas), volumenya, tekanannya, dan daya hantar listriknya (hambatannya). Sebagai 
contoh sifat termometrik pada jenis termometer cairan adalah perubahan kolom cairan (tinggi kenaikan cairan) dalam 
pipa kapiler dari gelas, sedangkan contoh zat termometrik (thermometric substance) adalah jenis cairan dalam pipa 
kapiler misalnya alkohol, air raksa. Dengan memanfaatkan sifat termometrik zat tersebut, orang  dapat membuat 
beberapa jenis termometer antara lain: termometer cairan (termometer kaca), termometer gas, termometer hambatan 
listrik (pirometer), termokopel, dan sebagainya. 

 
Tabel 1: Termometer dengan sifat termometriknya 

Termometer Sifat Termometrik Lambang 
Cairan  Panjang kolom cairan L 
Gas volume tetap Tekanan gas P 
Gas tekanan tetap Volume V 
Resistor Listrik Resistansi Listrik R 
Termokopel Elektromotansi Termal (ggl) E 
Termistor Arus Listrik I 
Pirometer Intensitas Cahaya I 

� Termometer Zat Cair Dalam Gelas 
Termometer jenis ini umumnya dibuat dari kaca halus yang bagian dalamnya berongga dan hampa udara 

dengan tabung di bagian bawahnya yang diisi cairan. Perhatikan gambar di bawah ini. 
 
 
       Titik atas 
 
 
          L    Kapiler bervolume kecil 
 
 
 
       Titik lebur 
 
 
 

 
Termometer zat cair dalam gelas disebut juga termometer cairan. Cairan yang paling banyak dipakai untuk mengisi 
tabung termometer adalah air raksa. Kebaikan air raksa dibanding zat cair lainnya, antara lain: 

� Segera dapat mengambil panas dari benda yang hendak 
diukur suhunya, sehingga suhu raksa dapat segera sama 
dengan benda yang diukur. 

� Dapat dipakai untuk mengukur suhu dari yang rendah 
sampai yang tinggi (daerah ukurnya besar), karena raksa 
mempunyai titik beku -39oC dan titik didih 137oC. 

� Tidak membasahi dinding tabung, sehingga pengukurannya 
menjadi lebih teliti. 

� Mudah dilihat karena raksa mengkilap seperti perak. 
� Air raksa memiliki pemuaian yang teratur. 

Selain air raksa, dapat juga digunakan cairan alkohol untuk mengisi tabung  
termometer.  

Keunggulan alkohol dibanding  raksa adalah: 
� Alkohol membeku pada suhu yang rendah (titik bekunya -114oC), tetapi titik didihnya rendah (titik didihnya 

78oC). 
� Termometer dengan cairan alkohol sangat baik untuk mengukur suhu-suhu yang rendah. 
� Termometer Gas Volume Tetap bila gas dipanaskan dalam ruang tertutup (volume dibuat 

tetap), maka tekanannya akan bertambah. Perubahan tekanan ini dimanfaatkan untuk mengukur suhu pada 
termometer gas volume tetap. Bagan skematik termometer gas volume tetap diperlihatkan pada gambar di 
bawah ini. 
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Bahan, konstruksi, dan ukuran termometer ini berbeda-beda di berbagai biro dan lembaga yang tersebar di seluruh 
dunia tempat alat ini digunakan dan bergantung pada sifat gas 
serta kisaran daerah suhu yang akan diukur. Gas yang biasa 
digunakan adalah gas hidrogen atau helium. 

Gas dimasukkan dalam tabung B (biasanya terbuat 
dari platina atau lakur platina) yang dihubungkan oleh pipa 
kapiler dengan kolom air raksa M. Volume gas dipertahankan 
tetap 
dengan mengatur tinggi kolom air raksa M sampai 
permukaan air raksa menyentuh ujung jarum penunjuk dalam 
ruang di atas M yang dikenal sebagai ruang buntu. Kolom air 
raksa M diatur 
dengan menaikkan atau menurunkan tandon. Perbedaan 
tinggi h antara kedua kolom air raksa M dan M’ diukur ketika 
tabung B dikelilingi oleh sistem yang suhunya akan diukur 
dan ketika 
dikelilingi oleh air pada titik tripelnya. Pengukuran suhu pada termometer gas volume tetap 
dirumuskan: 

 
trP

P
KPT 16,273)( =  .................................................. (13) 

� Pirometer 
Pada umumnya hambatan suatu listrik akan berubah jika suhunya berubah. Bila suhu naik, hambatan listrik 

akan menjadi besar, demikian pula sebaliknya. Termometer yang menggunakan sifat hambatan listrik ini disebut 
termometer hambatan (pirometer). Pirometer ini khusus untuk mengukur suhu yang sangat tinggi, misalnya suhu 
cairan logam di pabrik pengelolaan logam. 

Di dunia industri, selain pirometer hambatan, dikenal juga yang disebut pirometer optik (optical pyrometer). 
Pirometer optik terdiri atas sebuah teleskop T. Di dalam tabung teleskop ini ada filter F dari gelas merah dan sebuah 
lampu listrik L berukuran kecil, seperti diperlihatkan pada gambar di bawah ini. 
 

Jika pirometer diarahkan ke api suatu tungku, pengamat 
dapat melihat melalui teleskop, filamen lampu yang gelap dengan 
latar belakang api tungku yang terang. Filamen lampu ini 
dihubungkan dengan baterai B dan reostat R. Dengan cara 
memutar tombol reostat, arus di dalam filamen lampu L dapat diatur 
sedemikian rupa sehingga terang cahaya lampu L dapat ditambah 
berangsur-angsur sampai terang filamen sama dengan terang latar 
belakangnya, yaitu api tungku yang terang, berfungsi sebagai obyek 
yang akan diukur suhunya. 

Dari pembacaan arus di A, setelah dikaliberasi dan ditera dalam skala suhu maka suhu obyek dapat diukur. 
Pada pirometer optik tidak ada bagian yang harus bersentuhan dengan benda panas yang akan diukur suhunya maka 
pirometer optik dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi, yaitu suhu di atas titik lebur resistor yang 
dipakai pada termometer hambatan. 
Pengukuran suhu pada pirometer optik dirumuskan 
sebagai berikut: 
 

 
trI

I
KIT 16,273)( =  .....................................................(14) 

� Termokopel 
Bila dua logam yang berbeda jenisnya (terutama berbeda pemuaiannya) disentuhkan, maka saat suhu 

berubah timbul gaya gerak listrik (ggl). Besarnya ggl yang timbul bergantung pada selisih suhu kedua titik sambung 
dan jenis pasangan 
logam. Perhatikan gambar di bawah ini. 

 
Besarnya ggl yang terjadi dimanfaatkan untuk pengukuran suhu pada termokopel, yang susunannya dapat dilihat pada 
gambar di bawah ini. 
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Elektromotansi termal diukur dengan potensiometer yang harus diletakkan jauh dari sistem yang suhunya 

akan diukur. Sambungan patokan diletakkan dekat dengan sambungan uji dan terdiri dari dua hubungan ke kawat 
tembaga yang dipertahankan pada suhu lebur es. Sambungan patokan terdiri atas dua hubungan yang satu 
menghubungkan A dengan tembaga dan yang satu lagi menghubungkan B dengan tembaga. Kedua hubungan itu 
dibuat konstan pada suhu yang disebut suhu patokan. Sifat termometrik pada termometer ini adalah gaya gerak listrik 
(ggl) yang dapat diukur dengan potensiometer. 

Besaran ini dikaliberasi dengan mengukur elektromotansi termal pada berbagai suhu yang diketahui, dengan 
sambungan patokan dijaga tetap pada suhu 0oC. Kisaran daerah suhu yang diukur suatu termokopel bergantung pada 
bahan yang digunakan. Termokopel platina, 10%rodium/platina berkisar antara 0oC sampai 1600oC. Yang sering 
dipakai adalah termokopel yang salah satu hubungannya terbuat dari platina murni dan yang satu lagi 90% platina dan 
10% radium. Keuntungan termokopel terletak pada cepatnya mencapai kesetimbangan termal dengan sistem yang 
akan diukur suhunya. Jadi termokopel dapat mengikuti perubahan suhu dengan cepat tetapi tidak begitu cermat 
seperti termometer hambatan platina. Pengukuran suhu pada 
termokopel dirumuskan sebagai berikut: 
 

  
tre

e
KeT 16,273)( = ...........................................................(15) 

� Termometer Hambatan Listrik 
Hambatan listrik dari logam akan bertambah apabila suhu logam naik. Sifat ini yang dipakai sebagai dasar kerja 

thermometer hambatan listrik. Jika termometer hambatan listrik berbentuk kawat halus yang panjang, biasanya kawat 
itu dililitkan pada kerangka tipis untuk menghindari regangan berlebihan ketika kawat mengerut pada waktu dingin. 
Dalam keadaan khusus, kawat itu dapat dililitkan pada atau dimasukkan dalam bahan yang suhunya akan diukur. 

Dalam kisaran suhu rendah, termometer hambatan sering kali terdiri atas hambatan radio dan terbuat dari 
komposisi karbon dan kristal germanium yang didoping dengan arsenik dan dimasukkan dalam kapsul tertutup berisi 
helium. Termometer ini dapat ditempelkan pada permukaan zat yang suhunya akan diukur atau diletakkan dalam 
lubang yang digurdi untuk maksud itu. Biasanya hambatan diukur dengan mempertahankan arus tetap yang besarnya 
diketahui dalam termometer itu dan mengukur beda potensial kedua ujung hambat dengan pertolongan potensiometer 
yang sangat peka. Rangkaian yang sering dipakai untuk maksud itu ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 

Arus dibuat tetap dengan cara mengatur 
hambatan geser sehingga beda potensial kedua 
ujung hambat baku yang terpasang seri dengan 
termometer, seperti terlihat pada potensiometer 
pemonitor, tetap sama. Termometer hambatan 
platina dapat dipakai untuk pekerjaan yang sangat 
cermat dalam kisaran antara -253oC sampai 
1200oC. Pengukuran suhu pada termometer 
hambatan listrik dirumuskan sebagai berikut: 
 
 

 
trR

R
KRT 16,273)( = ................................

............. (16) 
 
2. Pemuaian Zat 

Salah satu sifat zat pada umumnya adalah mengalami perubahan dimensi atau ukuran (panjang,luas, dan 
volume) jika dikenai perubahan suhu. Jika suatu zat 
diberi kalor/panas, maka zat tersebut mengalami: 

� perubahan suhu (mengalami kenaikan suhu) 
� perubahan wujud/fase 
� pemuaian/ekspansi (mengalami pertambahan 

ukuran) 
Besarnya pertambahan ukuran/dimensi benda 
ditentukan oleh: 

� jenis benda ukuran benda mula-mula 
� Jumlah kalor yang diberikan 

Benda padat, cair, maupun gas semuanya 
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terdiri dari partikel-partikel atau molekul-molekul yang senantiasa bergerak dan saling tarik menarik satu sama lain. 
Kenaikan temperatur/suhu menyebabkan jarak rata-rata antara atom-atom bertambah sehingga menyebabkan benda 
berekspansi/memuai. Jelasnya, ketika benda dipanaskan, gerak molekul-molekul bertambah cepat sehingga molekul-
molekul akan terdorong saling menjauhi dan akibatnya volume benda bertambah besar. Pada keadaan ini dinyatakan 
bahwa benda tersebut mengalami pemuaian (berekspansi). Jika benda didinginkan, maka gerak molekul menjadi 
lambat sehingga gaya tarik menarik antar molekul mengecil dan akibatnya volume benda menyusut. Pada keadaan ini 
dinyatakan bahwa benda mengalami penyusutan. Jadi semua benda, baik padat, cair, maupun gas pada umumnya 
berekspansi/memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan, kecuali air pada suhu antara 0oC-4oC, justru 
menyusut jika suhu dinaikkan. Contoh zat lainnya yang menyusut jika dipanaskan adalah bismut dan parafin.  

Untuk mengatasi hal itu, dibuat lubang-lubang baut berbentuk lonjong seperti terlihat pada gambar. 
 
 

� Pemuaian zat padat 
Bila zat padat dipanaskan, maka suhunya naik dan memuai. 

Pemuaian yang dialami oleh zat padat adalah pemuaian panjang, pemuaian 
luas, dan pemuaian volume.Pemuaian panjang Beberapa zat padat seperti 
besi, aluminium, dan tembaga ternyata mengalami pemuaian yang berbeda 
ketika dipanaskan. Batang aluminium dan batang besi yang panjangnya 
sama, ketika dipanaskan dengan kenaikkan suhu yang sama, aluminium 
memuai lebih dari dua kali pemuaian besi. Perbedaan sifat muai berbagai zat 
ditentukan oleh koefisien muai panjang dari masing-masing zat itu sendiri. 
Apakah koefisien muai panjang itu? Perhatikan gambar di bawah ini. 
 

 
Koefisien muai panjang (a) didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang zat (L) dengan 

panjangnya semula (Lo), untuk setiap kenaikkan suhu sebesar satu satuan suhu (T). Definisi ini ditulis dalam bentuk 
persamaan seperti berikut: 

 
).( 0 TL

L
a = ...................................................(17) 

atau dapat ditulis: 
 L = a. Lo. T ................................................... (18)  
 
dengan L = pertambahan panjang (m) 
 
 L = Lt  - L0 .................................................. (19) 
 
Bila persamaan (18) disubtitusikan pada persamaan (17), 
maka diperoleh: 

Lt = Lo. (1 + T) ......................................... (20) 
dengan: Lo = panjang mula-mula (m) 

Lt = panjang pada suhu T (m) 
T = perubahan suhu = suhu akhir – suhu awal (0C atau K) 
a. = koefisien muai panjang ( oC-1 atau K-1 ) 

Tabel 2 : Koefisien muai panjang beberapa zat 
No Zat A x 10-4 (K-1) atau (oC-1) 
 1 Seng 26 
 2 Almunium 24 
 3 Kuningan 20 
 4 Perunggu 19 
 5 Tembaga Merah 14 
 6 Beton/ Baja 12 
 7 Besi 11 
 8 Kaca 9 
 9 Grafit 7,9 
10 Pyrex 3,2 
11 Karbon/ Berlian 1,2 
12 Invar 1,0 
13 Silika 0,42 

 
� Pemuaian luas 

Benda padat yang berbentuk bidang seperti pelat-pelat besi atau lembaran kaca, lebih tepat ditinjau muai 
luasnya atau muai bidangnya. Pemuaian luas berbagai zat bergantung pada koefisien muai luasnya. Koefisien muai 
luas suatu zat (ß) adalah perbandingan antara pertambahan luas zat (?A) dengan luas semula (A o), untuk setiap 
kenaikkan suhu sebesar satu satuan suhu (?T).Perhatikan gambar berikut: 
Definisi tersebut di atas dinyatakan dalam bentuk rumus sebagai berikut: 
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 ( )TA

A

o.
=β  ...................................... (21) 

Atau: 
A= ß. (Ao. T) .......................................... (22) 

dengan A= pertambahan luas (m2) 
A=AT –Ao ........................................................................ .... (23) 
Dengan penalaran yang sama, seperti pada pemuaian panjang, pada pemuaian 
luas berlaku persamaan: 
AT = Ao (1 + ß. T) ....................................... (24) 
dengan: 
Ao= luas mula-mula (m2) 
AT= luas setelah dipanaskan (m2) 
T= kenaikkan suhu (K atau oC) 
ß = koefisien muai luas (K-1atau oC-1 ) 
Hubungan koefisien muai luas (ß) dengan koefisien muai panjang (a) adalah sebagai berikut: 

ß = 2 a .......................................................... (25) 
Benda padat berbentuk kubus, balok, bola dan sebagainya, 

ketika dipanaskan akan mengalami pemuaian volume pemuaian volume berbagai zat (padat, cair dan gas) bergantung 
pada koefisien muai volumenya. 
Koefisien volume suatu zat (γ) adalah perbandingan antara pertambahan volume (V) dengan volume mula-mula (Vo), 
untuk tiap kenaikkan suhu sebesar satu satuan suhu (?T) dinyatakan 
dalam bentuk persamaan sebagai berikut: 
 

( )TV

V

o.
=γ   ............................................................. (26) 

Atau: 
V= γ. (Vo.T) ......................................................... (27) 

dengan V= pertambahan volume (m3) 
V=Vt –Vo ................................................................... (28) 

Dengan penalaran yang sama, seperti pada pemuaian panjang dan luas, pada pemuaian volume berlaku persamaan: 
Vt = Vo (1 + γ.T) ................................ (30) 

Dengan: Vo= volume mula-mula (m3 ) 
  Vt= volume setelah dipanaskan (m3 ) 
  T= kenaikkan suhu (K atau 0C) 
   γ = koefisien muai volume (K-1atau 0C-1 ) 

Hubungan koefisien muai volume (γ) dengan koefisien muai panjang 
a adalah sebagai berikut:  γ = 3 a ……………………………………………………. (31) 
 
� Pemuaian zat cair dan gas 

Zat cair atau gas selalu mengikuti bentuk wadah. Zat cair atau gas dimasukkan ke dalam botol, maka 
bentuknya menyerupai botol. Karena mempunyai sifat tersebut, maka zat cair dan zat gas hanya mengalami muai 
volume saja. 
Secara umum, pada pemuaian zat cair dan gas berlaku: 

γ = V/ (Vo. T) ………………………………. (32) 
Atau: 

V = γ. (Vo. T) ………………………………… (33) 
dengan V= pertambahan volume (m3) 

∆V=VT –Vo …………………………………………….......…… …….. (34) 
dan 
Vt = Vo (1 + γ.T) …………………………… (35) 

Pada pemuaian gas tidaklah sesederhana muai zat padat dan muai zat cair. Pada sistem gas juga hanya 
terdapat koefisien muai ruang saja. Untuk menentukan koefisien muai volume karena kenaikan suhu, maka tekanan 
gas harus dijaga tetap dan untuk menentukan koefisien muai tekanan karena kenaikan suhu, maka volume gas dijaga 
tetap. Jadi pada hakekatnya, akibat kenaikan suhu di dalam gas tertentu akan terdapat perubahan volume dan 
tekanan.Pada pembahasan yang berkaitan dengan sejumlah massa gas, ada hal-hal yang perlu diperhatikan antara 
lain: 

o volume (V) 
o tekanan (P) 
o suhu (T) 

Ketiga hal itu saling berkaitan, berhubungan dan dapat berubah-ubah. Adapun hubungan- hubungan yang 
dapat terjadi adalah sebagai berikut: 
Hubungan tekanan gas (P) dan volume gas (V) dengan suhu gas (T) tetap yang disebut proses isotermis. Hasil 
eksperimen Robert Boyle disimpulkan sebagai hukum Boyle, dapat dinyatakan 
sebagai berikut:  

”Pada suhu konstan, tekanan gas berbanding terbalik terhadap volume” 
Secara matematis dinyatakan sebagai berikut: 

  
volume

takons
P

tan=  atau P.V = konstanta......................... (36) 
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sehingga berlaku:  P1. V1 = P2. V2 ................................................................ (37) 

Dengan: P = tekanan gas (
2m

N
  ; pascal =Pa) ; V = volume gas (m3) 

Grafik hubungan P dan V pada suhu tetap (isotermis) dapat diilustrasikan 
sebagai berikut: 

 
Hubungan volume gas (V) dan suhu gas (T) dengan tekanan gas 

(P) tetap yang disebut proses isobaris. Hasil eksperimen Charles disimpulkan sebagai hukum Charles, dapat 
dinyatakan sebagai berikut: 
”Pada tekanan konstan, volume gas dengan massa tertentu sebanding dengan suhu mutlaknya”. 
Secara matematis dinyatakan sebagai berikut: 
 

V = C.T atau tankons
T

V =   ………………………...... (38) 

 

sehingga berlaku:  
2

2

1

1

T

V

T

V =  

 
 
Dengan: V = volume (m3) ; T = suhu mutlak (K) ; c = konstanta 
Grafik hubungan V dan T dengan tekanan tetap (isobaris) 
dapat diilustrasikan sebagai berikut: 
 

Hubungan tekanan gas (P) dan suhu gas (T) dengan volume 
gas (V) tetap yang disebut proses isokhoris atau iso volume.Hasil 
eksperimen Gay Lussac disimpulkan sebagai hukum Gay Lussac, dapat 
dinyatakan sebagai berikut: 
”Pada volume konstan, tekanan gas dengan massa tertentu sebanding 
dengan suhu mutlaknya”. 
Secara matematis dinyatakan sebagai berikut: 

P = C. T atau c
T

P =  

sehingga berlaku   
2

2

1

1

T

P

T

P = ...........................................................(39) 

 
Dengan: P = tekanan (N/m2; pascal = Pa) ; T = suhu mutlak (K) ; c = 
konstanta 
Grafik hubungan P dan T dengan volume tetap (isokhoris) 
dapat diilustrasikan sebagai berikut: 

 
Hubungan tekanan gas (P), volume gas (V) dan suhu gas (T). 

Hasil eksperimen Boyle, Gay Lussac dan Charles disimpulkan sebagai 
hukum Boyle- Gay Lussac, yang diasumsikan bahwa tekanan dan suhu gas sama di setiap bagian gas tersebut. Hal ini 
berarti gas berada dalam keadaan setimbang mekanis dan termis. Jika perumusan Boyle, Gay Lussac dan Charles 
digabungkan maka diperoleh perumusan sebagai berikut: 
Secara matematis dinyatakan sebagai berikut: 

P. V = C. T atau tan
.

kons
T

VP =  

 

sehingga berlaku: 
2

22

1

11

T

VP

T

VP = ......................................................(40) 

 
Dengan: P = tekanan (N/m2; pascal = Pa) ; V = volume (m3)  

  T = suhu mutlak (K) ; c = konstanta 
Dari pengukuran tekanan, volume, suhu, dan jumlah mol gas didapat kesimpulan yang secara matematis dapat 
dinyatakan sebagai persamaan keadaan gas ideal sebagai 
berikut: 

P V = n R T ............................ (41) 
Dengan: n = jumlah mol zat (mol) 

R = konstanta gas universal/gas umum 
R = 8,314 J/mol. K = 8,314 x 103 J/kmol. K =  0,08207 liter.atm/mol. K  atau 
R = 1,99 kal/mol. K = 1545,33 lb.ft/lbm.mol. K 
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Dalam persamaan (42) tersirat suatu hubungan ideal yang 
diwujudkan oleh model matematika sederhana yang 
menggambarkan perilaku gas. Gas ideal adalah gas yang 
memenuhi persamaan P V = n R T untuk semua tekanan dan 
suhu. Umumnya perilaku gas riil mendekati model gas ideal pada 
tekanan rendah (saat molekul-molekul gas terpisah cukup jauh). 
Semula diduga bahwa tiap gas memiliki nilai R tertentu, tetapi hasil 
eksperimen menunjukkan bahwa nilai R tersebut besarnya sama 
untuk semua gas sehingga disebut sebagai konstanta gas 
universal/konstanta gas umum. ILustrasi tingkah laku gas 
sempurna keadaan ideal seperti berikut. 

Pada gambar di atas nisbah (ratio) PV/RT digambarkan 
sebagai fungsi P untuk berbagai T. Untuk gas ideal, nilai nisbah 
tersebut adalah konstan, namun untuk gas riil nilainya bertambah 
untuk suhu-suhu yang semakin rendah. Pada suhu yang cukup tinggi dan tekanan yang cukup rendah, nisbah itu 
mendekati nilai R untuk gas ideal.  
Akan ditinjau hubungan antara: 
“Perubahan volume gas dan perubahan suhu gas pada tekanan gas dibuat tetap. Pada muai volume gas, koefisien 
muai volume (γg) untuk semua gas pada tekanan tetap adalah γg  
yang besarnya: 
 

γg  =1/273 ( 0C-1) atau (K-1) ..................................... (42) 
Jadi secara khusus untuk pemuaian gas pada tekanan tetap berlaku: 

V = γg.Vo. T .......................................... (43) 
atau: 

Vt = Vo (1+T/273).................................. (44) 
Perubahan tekanan gas dan perubahan suhu gas pada volume gas dibuat tetap. Pada perubahan tekanan 

gas, koefisien tekanan gas (δg) untuk semua gas pada volume tetap adalah δg 

yang besarnya: 
δg =1/273 (o C)-1 atau (K)-1 ........................ (45) 

Untuk pemuaian gas pada volume tetap berlaku: 
Pt = Po (1+T/273) .................................... (46) 

 
Tabel 3 : Koefisien volume beberapa zat 

No Zat δg x 10-4 (K-1) atau (oC-1) 
1 Udara 36,7 
2 Aseton 15 
3 Karbon Sulfide 11,5 
4 Etil Alkohol 11,2 
5 Alkohol 11 
6 Terpentin 10,5 
7 Parafin 10 
8 Gliserin 5,3 
9 Air 4,4 
10 Air Raksa 1,8 

 
3) Anomali Air 

Di atas telah disebutkan bahwa setiap zat bila dipanaskan volumenya akan bertambah besar karena 
pemuaian, tetapi hal ini tidak berlaku untuk air pada suhu antara 00 C-40 C. Pada suhu 00C - 40 C, bila air dipanaskan 
maka volumenya akan berkurang. Penyimpangan sifat air dari sifat umum ini disebut anomali air. Hubungan 
perubahan suhu dengan perubahan volume air dan perubahan suhu dengan massa jenis air ditunjukkan oleh grafik 
pada gambar di bawah ini. 

 
Nampak pada gambar di atas, bahwa volume air mencapai nilai minimum (paling kecil) pada suhu 40 C dan 

massa jenis air maksimum pada suhu 40C. Pengaruh pemuaian pada massa jenis zat.Pada umumnya pemanasan 
pada suatu zat akan menyebabkan volume zat bertambah, sedangkan massa zat tetap. Bertambahnya volume akan 
mempengaruhi massa jenis atau 
kerapatan zat. 
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Pada suhu 00 C  : Massa zat = m 0C ; volume zat = V0 ; Massa jenis zat = ρ jadi  
0

0

V

m
=ρ   

Pada suhu t0 C  : Massa zat = mt  ; volume zat = Vt ; Massa jenis zat = ρt jadi  
t

t
t V

m
=ρ   

Karena massa zat adalah tetap mt = ρt.Vt = ρ0.V0 
ρt.Vo (1+ V.T) = ρo.Vo —› Vt = Vo/(1+ V.T) ..... (47) 

e. Tes formatif 2 
1. Jelaskan prinsip kerja termometer hambatan listrik! 
2. Jelaskan kemungkinan perubahan sifat benda bila mengalami perubahan suhu! 
3. Jelaskan konsep pemuaian (ekspansi) temperatur dengan benar! 
4. Pada suhu 250 C panjang sebuah batang Alumunium adalah 3 m jika koefisien muai panjang (α) = 24.10-4 0C-1 maka 

berapakah panjang Alumunium pada suhu 950 C! 
5. Plat tembaga dengan ukuran panjang 5 meter lebar 5 cm suhu awalnya 200 C, kemudian plat tersebut dipanaskan 

sampai 1200 C berapakah luas plat setelah dipanaskan (koefisien muai panjang temabaga α = 18.10-6 K-1) 
6. Sebuah bola baja ( α = 11. 10-6 0C-1) pada suhu 250 C mempunyai diameter 2 cm berapakah volume bola tersebut 

bila suhunya dinaikan menjadi 1000 C! 
7. Jelaskan proses ISOKHORIS meliputi grafik dan persamaan matematisnya berdasarkan percobaan Boyle untuk 

suatu gas! 
8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan anomali air!  
 
KALOR 
1) Pengertian kalor 

Kalor merupakan salah satu bentuk energi. Berarti kalor merupakan besaran fisika yang dapat diukur. Kegiatan 
pengukuran-pengukuran kalor (kalorimetri) dalam fisika, berkaitan dengan penentuan kalor jenis suatu zat. Alat yang 
digunakan untuk mengukur kalor disebut kalorimeter. Istilah kalor, pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli kimia 
dari Perancis bernama A.L.Lavoisier (1743-1794). Kalor berasal dari kata caloric.  

Para ahli kimia dan fisika, semula menganggap bahwa kalor merupakan jenis zat alir yang tidak terlihat oleh 
manusia. Berdasarkan anggapan inilah, satuan kalor ditetapkan dengan nama kalori disingkat kal. Satu kalori (kal) 
didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan 1 gram air sehingga suhunya naik 10C. 
Dari hasil pengukuran-pengukuran secara teliti oleh para ahli, anggapan bahwa kalor itu merupakan zat alir tidak dapat 
dipertahankan lagi kebenarannya.  

Para ahli menyimpulkan bahwa kalor sebenarnya merupakan bentuk energi sehingga satuan kalor yang tepat 
adalah sama dengan satuan energi, yaitu joule atau J. Akan tetapi dewasa ini banyak kalangan yang menggunakan 
kalori sebagai satuan kalor, misalkan di kalangan kesehatan.Berikut ini adalah konversi satuan kalor dalam SI dengan 
satuan kalor yang lain: 

1 joule= 0,24 kalori atau 1 kal= 4,2 joule 
Dalam sistem satuan imperial (Inggris), satuan kalor dinyatakan dalam British Thermal Unit (BTU). 1 BTU = 1054 
joule; 1 BTU = 252 kalori. “Kalori” yang digunakan oleh ahli gizi disebut “kalori besar” yang sebenarnya adalah satu 
kilo kalori (1 k kal); 1 k kal= 1000 kalori. 

 
2) Kalor jenis dan kapasitas kalor 

Jika 1 kg air dan 1kg minyak tanah masing-masing diberi kalor yang sama (misalnya Q joule). Minyak tanah 
ternyata mengalami perubahan suhu kira-kira dua kali perubahan suhu air. Hal ini menggambarkan bahwa antara zat 
yang satu dengan yang lainnya dapat mengalami perubahan yang berbeda, meskipun diberi kalor yang sama. 
Perbedaan kenaikkan suhu tersebut, terjadi karena zat  yang satu dengan yang lain berbeda kalor jenisnya. Kalor jenis 
suatu zat didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan atau dilepaskan (Q) untuk menaikkan atau 
menurunkan suhu satu satuan massa zat itu (m) sebesar satu satuan suhu (T). 

Dinyatakan dalam bentuk persamaan: 
Tm

Q
c

∆
=

.
 atau Q = m.c.∆T 

Dengan: Q= jumlah kalor (joule atau kalori); m= massa benda (kg atau gram) 
   T= perubahan suhu (K atau 0C) ; c = kalor jenis (J/kg.K atau kal/gram oC) 

Faktor m. c pada persamaan di atas diberi nama khusus yaitu kapasitas kalor dengan lambang C. Jadi,   
 C = m. c .............................................................. (3) 
Kapasitas kalor (C) dapat didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan atau dilepaskan (Q) untuk mengubah 
suhu benda sebesar satu satuan suhu (T). 
Sehingga dapat ditulis dalam bentuk persamaan sebagai berikut: 

m. c = Q/∆T ....................................................... (4) atau 
C = Q/∆T ............................................................ (5) 

3) Kalorimeter Sebagai Alat Pengukur Kuantitas Panas 
Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuantitas panas/kalor, menentukan kapasitas panas, 

dan panas jenis suatu zat. Kalorimeter berdinding ganda terdiri atas bejana logam berdinding tipis A permukaan 
luarnya diberi lapisan nikel untuk  mengurangi kehilangan panas karena radiasi. Bejana ini mempunyai harga 
kapasitas panas air yang sudah diketahui dan mempunyai tutup yang berlubang untuk tempat termometer B dan alat 
pengaduk C. Gambar skematis kalorimeter dapat diilustrasikan sebagai berikut: 
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Termometer       Pengaduk 
 
 
        Dinding Adiabatik 
 
 
     
 
 
    Gambar. Kalorimeter 

Kemungkinan kehilangan panas dapat dikurangi lagi dengan meletakkan kalorimeter dalam bejana lain D yang 
terbuat dari penyekat panas E. Untuk menentukan jumlah kalor Q yang diberikan dalam kalorimeter, dengan cara 
membaca perubahan suhu yang ditunjukkan oleh termometer sebelum dan sesudah diberi kalor. Azas Black yang 
menyatakan sebagai berikut: “Jika dua benda yang mempunyai suhu berbeda didekatkan sehingga terjadi kontak 
termis, maka zat yang suhunya lebih tinggi akan melepaskan kalor yang sama banyaknya dengan kalor yang diserap 
oleh zat yang suhunya lebih rendah sehingga suhu akhir kedua benda setelah kesetimbangan termis tercapai adalah 
sama. 
Jumlah kalor yang diterima = jumlah kalor yang diberikan 

Qterima = Qlepas ............................................. (6) 
Azas black ini merupakan bentuk lain dari perumusan hukum kekekalan energi. Untuk menentukan panas 

jenis suatu bahan dengan menggunakan kalorimeter adalah sebagai berikut: Sepotong bahan yang akan dicari panas 
jenisnya (cb) ditimbang massanya, misalnya mb kemudian dipanaskan di dalam tungku atau di dalam uap air sampai 
suhu tertentu, misalnya tb.Menimbang massa kalorimeter kosong (mk), memasukkan air ke dalam kalorimeter 
kemudian ditimbang massanya (mk+a), sehingga massa air dapat diketahui yaitu ma = (mk+a) - mk.Air di dalam 
kalorimeter diaduk pelan-pelan dan diukur suhunya, 
misalnya t1. 

Potongan bahan yang akan ditentukan panas jenisnya setelah dipanaskan dimasukkan ke dalam kalorimeter 
dengan cepat lalu diaduk dan suhunya dicatat, misalnya t2. Jika panas jenis kalorimeter dan air diketahui masing-
masing ck dan ca serta selama percobaan tidak ada panas yang hilang dari 
kalorimeter, maka berdasarkan azas Black: Panas yang dilepaskan = panas yang diterima 
mb cb (tb - t2 ) = mk ck (t2 - t1) + ma ca (t2 - t1) Karena ca = 1 kal/g 0C maka: 
mb cb (tb - t2 ) = (mk ck + ma) (t2 - t1)  

dengan demikian 
( )( )

( )2

12.

ttm

ttmCm
C

bb

tkk
b −

−+
=  

Tabel 1 : Koefisien volume beberapa zat 
No Zat Kalor Jenis  

CKg

kkal
0.

  
KKg

J
x

.
102  

1 Air 1,00 41,9 
2 Gliserin 0,58 24 
3 Alkohol 0,55 23 
4 Minyak tanah 0,52 22 
5 Alumunium 0,21 8,8 
6 Kaca 0,16 6,7 
7 Besi 0,11 4,6 
8 Seng / tembaga 0,093 3,9 
9 Kuningan 0,096 3,8 
10 Perak 0,056 2,34 
11 Air raksa 0,033 1,38 
12 Emas/ timbal 0,031 1,3 

e. Tes Formatif 3 
1. Apa yang dimaksud dengan kalor!. 
2. Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukur kalor. 
3. 4 kalori sebanding dengan................... Joule. 
4. Sebutkan satuan kalor yang lain dan konversinya. 
5. Apa yang dimaksud dengan kalor jenis suatu zat. 
6. Jelaskan pengertian kapasitas kalor suatu zat. 
7. Jelaskan pengertian azas Black pada perpindahan kalor! 
8. Apa fungsi kalorimeter pada percobaan Azas Black menggunakan Kalorimeter 
9. Sepotong logam massanya 300 gram dipanaskan sampai 950C lalu dimasukan dlam kalorimeter yang berisi air 

sebanyak 400 gram dengan suhu 150C sambil diaduk sehingga tercapai suhu akhir campuran 250C. Jika kalor jenis 
air 1 Kal/gram.0C dan kalor yang diserap kalorimeter diabaikan tentukan kalor jenis logam tersebut 
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PERUBAHAN WUJUD ZAT 
1) Kalor Pada Perubahan Wujud Zat 

Zat dapat mempunyai beberapa tingkat wujud yaitu padat, cair, dan gas. Air dapat berubah bentuk dalam tiga 
wujud, yaitu di bawah suhu 00 C berwujud padat atau es, antara 00 C dan 1000 C berwujud cair atau air, dan di atas 
1000 C pada tekanan atmosfer berwujud gas atau uap air. Dalam perubahan dari wujud yang satu ke wujud yang lain 
disertai penyerapan kalor atau pelepasan kalor dan biasanya diikuti perubahan volume. Perubahan wujud zat itu 
disebut juga perubahan fase. Perubahan dari fase tertentu ke fase yang lain, masing-masing dapat diuraikan sebagai 
berikut: 

� perubahan dari fase padat ke cair disebut melebur (mencair), 
� perubahan dari fase cair ke padat disebut membeku, 
� perubahan dari fase cair ke gas disebut menguap, 
� perubahan dari fase gas ke cair disebut mengembun, 
� perubahan dari fase gas ke padat disebut mengkristal, 
� perubahan dari fase padat ke gas disebut menyublim. 

Perubahan wujud/fase di atas dapat digambarkan seperti berikut: 
 
         Gas 

   1          3 
          
    2            4   
      

5 
  Padat      Cair 
     6 
 
Dari ganbar diatas perubahan wujud zat: 

1 = menyublim, 2 = mengkristal, 3 = mengembun 
  4 = menguap, 5 = membeku dan 6 = melebur (mencair)   

Air sangat mudah mengalami ketiga wujud ini. Wujud cairnya disebut air, wujud padatnya disebut es, dan 
wujud uapnya disebut uap air. Tetapi kita tahu bahwa sebuah balok kayu tidak melebur bila dipanaskan, kapur barus 
(kamper) langsung menguap saat suhunya berubah. Dari contoh tersebut berarti tidak setiap zat dapat mengalami 
ketiga wujud tersebut. Keadaan suatu benda secara umum sangat bergantung pada suhu benda tersebut. Benda 
dapat berada dalam fase padat, cair, atau gas, bahkan hanya berada pada fase gas jika suhu tinggi dan tekanan 
rendah sedangkan pada suhu rendah dan tekanan tinggi, gas berubah ke fase cair atau padat. Pada tingkat padat, 
partikel-partikel di dalamnya teratur dengan amat tertib.  

Partikel-partikel itu bergetar di sekitar titik kesetimbangan masing-masing, tetapi tidak ada yang berpindah. 
Dalam zat cair dianggap partikel-partikel zat cair mudah berpindah-pindah, tempat partikel tidak teratur. Rata-rata jarak 
antar partikel dalam zat cair ini kira-kira samadengan jarak antar partikel dalam zat padat. Zat cair mudah berpindah 
sehingga secara keseluruhan zat cair tidak dapat mempertahankan bentuknya. Zat cair mudah menyesuaikan diri 
dengan bentuk wadah yang ditempatinya. Pada tingkat gas, partikel-partikel gas senantiasa bergerak ke semua arah. 
Jarak antar partikel sangat besar jika dibandingkan dengan ukuran partikel. Gaya antar partikel gas sangat lemah 
kecuali ketika partikel bertubrukan. Dalam gas ideal, gaya antar partikel itu diabaikan, sebab itu gas mudah mengisi 
ruang yang tersedia untuknya. Sebagai contoh, setetes minyak wangi dalam kamar akan menguap mengharumkan 
seluruh ruang kamar. Sebelum menguap volume setetes minyak wangi relatif kecil yaitu volume setetes saja, sesudah 
menguap seluruh ruang kamar itulah volume minyak wangi. 
Ketiga wujud zat tersebut diilustrasikan pada gambar berikut: 
 
 
 
 
 
 
        Padat        Cair      gas  
Zat padat mempunyai atom-atom yang teratur dan rapat, zat cair mempunyai atom-atom yang renggang dan zat gas 
mempunyai atom-atom yang sangat renggang 

 
2) Diagram Perubahan Fase 
Pada uraian ini akan ditinjau suatu benda dalam keadaan padat dengan suhu T1 akan diubah menjadi fase gas 
dengan suhu T2. Proses perubahan benda dari fase padat ke fase gas dapat 
dijelaskan dengan skema diagram perubahan fase sebagai berikut: 
 
 
            Suhu (0C)           Uap 
     100    100 
 
       Cair  
 
            0           0  
   Es 
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Pada awalnya suhu benda dapat dinaikkan sampai mencapai suhu leburnya TL dengan menambahkan 
sejumlah panas Q1, setelah mencapai suhu TL terus ditambahkan panas Q2 sehingga benda melebur pada suhu TL. 
Setelah benda berubah wujud menjadi cair kemudian suhunya dinaikkan hingga TU dengan menambahkan panas 
sejumlah Q3. Pada kondisi ini ditambahkan panas sejumlah Q4 sehingga benda berubah wujud menjadi uap pada 
suhu TU. Setelah kondisi uap tercapai, suhu dinaikkan sampai mencapai suhu T2 dengan menambahkan panas 
sejumlah Q5. Dari keseluruhan proses tersebut dapat diketahui jumlah panas yang diperlukan selama proses 
perubahan wujud/fase berlangsung. Kuantitas panas atau jumlah panas per satuan massa yang harus diberikan pada 
suatu bahan pada titik leburnya supaya menjadi zat cair seluruhnya pada suhu titik lebur disebut panas peleburan atau 
kalor lebur. 

 Kuantitas panas atau jumlah panas per satuan massa yang harus diberikan pada suatu bahan pada titik 
didihnya supaya menjadi gas seluruhnya pada suhu titik didih disebut panas penguapan atau kalor uap. Bila panas 
dikeluarkan dari suatu gas, maka akan mengalami penurunan suhu dan pada suhu mendidihnya gas ini kembali ke 
fase cair, atau dikatakan gas itu mengembun. Saat mengembun, gas melepaskan panas ke sekelilingnya sebesar 
jumlah yang sama dengan kuantitas panas yang diperlukan untuk menguapkannya. 

Panas yang lepas persatuan massa disebut panas pengembunan atau mempunyai harga yang sama dengan 
panas penguapan (kalor uap). Apabila zat cair didinginkan maka akan kembali ke fase padat atau membeku dan akan 
melepaskan panas yang disebut panas pembekuan dan mempunyai harga yang sama dengan panas peleburan. Jadi 
titik lebur dan titik beku berada pada suhu yang sama, juga titik didih dan titik pengembunan berada pada suhu yang 
sama. 
No Zat Titik lebur normal Panas Peleburan 

(kal/g) 
 

Titik Didih Normal 
 

Panas 
Penguapan 
(kal/g) 
 

0C K 
0C K 

1 Air 0,15 273,15 79,7 100,00 373,15 539 
2 Antimon 630,5 903,65 39,7 1440 1713 134 
3 Belerang 119 392 9,1 444,60 717,75 78 
4 Emas 1063,00 1336,15 15,4 2660 717,75 377 
5 Etil-Alkohol -114 159 24,9 78 2933 204 
6 Helium -269,65 3,5 1,25 -268,93 

 
351 5 

7 Hidrogen -259,31 13,84 14 -252,89 
 

4,216 108 

8 Nitrogen -209,97 63,18 6,09 -195,81 20,26 48 
9 Oksigen -218,79 54,36 3,30 -182,87 77,34 51 
10 Perak 960,80 1233,95 21,1 2193 90,18 558 
11 Raksa -39 234 2,82 357 630 65 
12 Tembaga 1083 1356 32 1187 630 1211 
13 Timbal 5,86 327,3 5,86 1750 2023 208 

Suatu zat pada titik leburnya akan membeku atau melebur bergantung pada panas yang ditambahkan atau 
dikeluarkan. Panas yang diberikan pada suatu benda biasanya akan menyebabkan suhu benda naik, walaupun itu 
tidak selalu demikian. Dikenal 2 (dua) jenis panas yaitu panas sensibel dan panas laten. Panas sensibel adalah panas 
yang diberikan benda apabila terjadi perubahan suhu. Selama perubahan wujud/fase, suhu zat tidak berubah, kalor 
yang diterima atau dilepaskan oleh zat tidak digunakan untuk menaikkan suhu tetapi digunakan untuk mengubah 
wujud. Kalor yang digunakan untuk mengubah wujud ini seakan-akan tersembunyi, karena itu kalor ini disebut kalor 
laten (laten artinya tersembunyi).  

Kalor laten adalah kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk berubah wujud dari satu wujud ke wujud lainnya. 
Dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan: 

Q = m. L 
dengan: 
Q = kalor (joule/kalori) 
m = massa zat (kg atau gram) 
L = kalor laten (J/kg) 
Dengan adanya beberapa macam perubahan wujud zat, maka muncul istilah kalor laten  khusus untuk suatu 
perubahan wujud tertentu, yaitu sebagai berikut: 

� Kalor laten lebur atau kalor lebur adalah banyaknya kalor yang diserap untuk mengubah 1 kg zat dari wujud 
padat menjadi cair pada titik leburnya. Kalor laten beku atau kalor beku adalah banyaknya kalor yang 
dilepaskan untuk mengubah 1 kg zat dari wujud cair menjadi padat pada titik bekunya. 
Dengan demikian: 

Kalor Lebur = Kalor Beku 
Titik Lebur = Titik Beku 

� Kalor laten didih atau kalor didih adalah banyaknya kalor yang diserap untuk  mengubah 1 kg zat dari wujud 
cair menjadi uap pada titik didihnya. 

� Kalor laten embun atau kalor embun adalah banyaknya kalor yang dilepaskan untuk mengubah 1 kg zat dari 
wujud uap menjadi cair pada titik embunnya. 
Dengan demikian: 

Kalor Didih = Kalor Embun 
Titik Didih = Titik Embun 

Akan ditinjau dua sistem yang berbeda dengan suhu awal T1 dan T2 dengan T1>T2. Jika dua sistem 
dihubungkan maka akan terjadi perpindahan panas sampai tercapai keadaaan setimbang dengan anggapan tidak ada 
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panas yang hilang/keluar dari sistem. Dalam keadaan setimbang, kedua sistem mempunyai suhu yang sama yaitu Ta 
yang disebut suhu akhir. Bentuk diagram yang paling sederhana dari proses ini adalah sebagai berikut: 
         T1  

 
           Q2 

 
 

Ta 

           Q2  
 

       T2 

 
Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa sistem pertama mengalami penurunan suhu, berarti sistem ini 

melepaskan panas Q1, sedangkan sistem kedua mengalami kenaikan suhu yang berarti sistem tersebut menerima 
panas Q2. Dalam keadaan ini berlaku azas Black: panas yang dilepaskan sama dengan panas yang diterima atau 
dapat dituliskan secara matematik sebagai berikut: 

Q1 = Q2 ..................................................... (a) 
m1. c1. (T1-Ta) = m2. c2. (Ta-T2) ................. (b) 

 
Dari persamaan (b) dapat ditentukan besaran yang dicari. 
 
3) Perpindahan Kalor 

Kalor dapat berpindah dari tempat atau benda yang suhunya tinggi ke tempat atau benda yang bersuhu 
rendah. Ada tiga cara perpindahan kalor yang diketahui yaitu: 

o cara konduksi (hantaran), 
o cara konveksi (aliran), 
o cara radiasi (pancaran). 

 
Konduksi (hantaran) 

Sepotong logam yang dipanaskan salah satu ujungnya, ternyata beberapa saat kemudian ujung yang lain 
akan menjadi panas juga. Kalor merambat melalui batang logam tanpa ada bagian-bagian logam yang pindah 
bersama kalor itu. Perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel zat seperti ini disebut konduksi perhatikan 
gambar di bawah ini. Dengan suhu di titik 1 lebih besar di titik 2. 
              L 

 
            A = luas penampang zat  
 
        T1          T2  

 
       Q 

 
 
 
 

T1 > T2 

 
 
 

Jika panjang batang =L, luas penampangnya =A dan selisih suhu kedua ujungnya= ?T, maka jumlah kalor yang 
mengalir tiap satu satuan waktu dapat dirumuskan: 

l

TAK
H

l

TT
AK

t

Q ∆=⇒
−=

∆
∆ ..

. 12  

dengan: =
∆
∆=

t

Q
H Jumlah kalor yang mengalir tiap satuan waktu 

   K = Koefisien konduksi termal (daya hantar panas) 
   A = Luas penampang 
    ∆T = selisih temperatur kedua ujung batang (K) 
   l = Panjang batang (m)  

Tabel 3 : Koefisien konduksi (konduktivitas) termal bebarapa zat 
No Zat atau bahan 










Ksm

kJ
k

..
 

 Logam  
1 Perak 0,42 

2 Tembaga 0,38 
3 Alumunium 0,21 
4 Kuningan 0,01 
5 Besi/ Baja 0,0046 
 Zat Padat Lain  
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1 Beton 0,0017 
2 Kaca 0,0008 
3 Batu bata 0,00071 
4 Kayu cemara 0,00012 
 Zat cair  
1 Air 0,00057 
 Bahan Isolator  
1 Serbuk gergajian 0,000059 
2 Wol Gelas 0,000039 
3 Kapuk 0,000035 
 Gas  
1 Hidrogen 0,00017 
2 Udara 0,00023 

 
Konduksi kalor dapat dipandang sebagai akibat perpindahan energi kinetik dari satu partikel ke partikel yang 

lain melalui tumbukan. Pada bahan logam, terdapat elektron bergerak bebas. Elektron-elektron ini berperan juga di 
dalam merambatkan energi kalor, karena itu bahan logam menjadi panghantar kalor yang sangat baik, dan disebut 
konduktor. 
 
Konveksi (aliran) 

Istilah konveksi dapat digunakan untuk pemindahan kalor melalui 
fluida (cair dan gas). Pada konveksi, kalor berpindah bersama-sama 
dengan perpindahan partikel zat. 
Contoh sederhana dapat kita jumpai pada waktu kita merebus 
(memanaskan air). Perhatikan gambar dibawah ini. 
 

 
Bagian air yang ada di bawah, menerima panas dari nyala api 

pemanas. Air yang terkena api itu memuai dan massa jenisnya menjadi kecil. Karena massa jenisnya kecil, bagian air 
ini naik dan tempatnya digantikan oleh air yang masih dingin yang massa jenisnya lebih besar. Bagian air yang dingin 
ini mendapatkan panas pula, lalu naik seperti bagian air yang seb elumnya. Demikian seterusnya, air berpindah 
(mengalir) sambil membawa kalor. 
Jumlah kalor yang mengalir tiap satuan waktu dapat dirumuskan: 

H = h. A. ∆T ....................................................... (c) 
dengan: H = jumlah kalor yang menaglir tiap satuan waktu (kal.s-1) 
   A = Luas permukaan (m2) 
   ∆T = Perubahan suhu (K) 

   h  = Koefisien konveksi 








Ksm

kJ

..2
 

Radiasi (pancaran) 
Perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium (zat antara). 

Misalnya,perpindahan panas dari matahari ke bumi. Walaupun matahari jauh dari bumi dan bagian terbesar di 
antaranya hampa, energi matahari juga tiba di bumi dan diserap sebagai kalor. Besarnya energi yang dipancarkan tiap 
satuan luas dan tiap satuan waktu, oleh Josep Stefan (1835-1893) dapat dirumuskan sebagai berikut: 

=
∆
∆

t

Q
 W= e.σ.A . T4...................................................... (d) 

dengan: 
e = emisivitas benda (0<e<1). 
T = suhu permukaan benda (dalam kelvin). 
σ = konstanta Stefan-Boltzman (5,67 x 10-8 watt/m2 K4). 
A = Luas permukaan radiasi (m2) 
W = energi yang dipancarkan tiap satuan luas dalam satu satuan waktu (J/s). 

Emisivitas benda (e) merupakan besaran yang bergantung pada sifat permukaan benda. Benda hitam sempurna 
(black body) mempunyai e = 1. Benda ini merupakan pemancar dan penyerap kalor yang baik. 
e. Tes Formatif  4 
1. Jelaskan perubahan wujud zat (melebur, membeku, menguap, mengembun, deposisi,  
    melenyap/menyublim. 
2. Jelaskan diagram perubahan fase dan penerapannya. 
3. Jelaskan panas peleburan atau kalor lebur. 
4. Jelaskan panas penguapan atau kalor uap. 
5. Jelaskan pengertian panas pengembunan. 
6. Jelaskan pengertian panas pembekuan. 
7. Jelaskan pengertian titik lebur dan titik beku. 
8. Jelaskan pengertian titik didih dan titik pengembunan. 
9. Jelaskan perbedaan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi dan radiasi. 
  


