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Diktat kuliah ini dimaksudkan untuk membantu Mahasiswa dalam menempuh mata 
kuliah Termodinamika pada Program Studi Pendidikan (Prodidik) Fisika, Jurusan Pendidikan 
(Jurdik)  Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas 
Negeri Yogyakarta (UNY). Mata kuliah Termodinamika mempunyai bobot 3 (tiga) SKS 
(Satuan Kredit Semester) yang diikuti oleh Mahasiswa semester 3 (tiga). Satu SKS 
mempunyai bobot 50 menit tatap muka, 60 menit untuk menyelesaikan tugas terstruktur, dan 
60 menit untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan mandiri.  

Kegiatan tatap muka berwujud kegiatan kuliah di kelas, laboratorium, atau di 
lapangan. Tugas terstruktur dapat berwujud kegiatan mengerjakan soal-soal pekerjaan rumah, 
membuat makalah, atau melakukan resume buku pustaka / jurnal / makalah / internet. Hasil 
tugas terstruktur dilaporkan dan dinilai sebagai bagian dari nilai tugas. Tugas mandiri 
merupakan tugas bebas yang dilakukan Mahasiswa (atas inisiatif Mahasiswa) yang terkait 
erat dengan materi perkuliahan. 



Diktat kuliah ini berisi uraian singkat tentang: (1) Pengertian Kalor dan Pengertian 
Termodinamika, (2) Termodinamika Matematika, (3) Termometri dan Hukum Kenol 
Termodinamika, (4) Sistem dan Persamaan Keadaan Sistem, (5)  Usaha Luar, (6) Kalor dan 
Hukum I Termodinamika, (7) Hukum II Termodinamika, (8) Siklus Carnot dan Entropi, (9) 
Siklus Otto, Diesel, Joule, dan Siklus Sargent, (10) Potensial Termodinamik, (11) Siklus 
Tenaga Uap, Siklus Rankine, dan Reaktor Nuklir, (12) Hukum Ketiga Termodinamika, dan 
(13) Perpindahan Kalor. Uraian singkat ini merupakan pondasi dasar yang seharusnya 
dikembangkan oleh para Mahasiswa calon guru Fisika. Mahasiswa juga diharapkan dapat 
membaca buku-buku pustaka yang relevan dengan seksama, membaca jurnal atau majalah, 
dan mengakses internet pada bahasan yang sesuai. Kegiatan membaca ini termasuk kegiatan 
mandiri. 

Dalam kesempatan ini diucapkan banyak terima kasih kepada: Dekan dan Pembantu 
Dekan I FMIPA UNY atas kesempatan yang diberikan. Kajurdik dan Kaprodidik Fisika, serta 
Kaprodi Fisika yang telah memberikan tugas dan wewenang kepada saya untuk memberikan 
kuliah Termodinamika pada Mahasiswa Prodidik Fisika. Teman-teman sejawat di Jurusan 
Pendidikan Fisika yang telah memberikan banyak teguran dan masukan kepada saya.  

Kepada semua fihak yang telah sudi menelaah isi diktat kuliah ini dimohon masukan-
masukan untuk menyempurnakannya. Harapan penulis, mudah-mudahan Diktat Kuliah Kalor 
dan Termodinamika dapat menjadi buku pustaka yang baik. Semoga amal kebajikan kita 
selalu diterima di sisi Alloh SWT. 

Akhirnya, untuk istriku tercinta dan kedua anakku tersayang, saya ucapkan banyak 
terima kasih atas bantuan moril maupun materiil selama ini. Rumah kita memang sederhana, 
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BAB 1   
PENDAHULUAN 

 
1. Apakah Kalor Itu ? 
 
Pada awalnya kalor dianggap sebagai zat alir (fluida) tanpa bobot dan tidak dapat dilihat. 
Kalor timbul jika ada bahan yang dibakar. Kalor dapat berpindah dari benda yang satu ke 
benda lainnya dengan cara konduksi, konveksi, dan atau radiasi. 

 
Pengalaman Count Rumford dan Sir James Prescott Joule dalam pengeboran laras meriam 
dan percobaan-percobaannya dapat disimpulkan, bahwa energi mekanik terus menerus 
berubah wujudnya menjadi kalor. Ini berarti ada kesetaraan antara energi mekanik dengan 
kalor. Dalam percobaannya Joule menemukan, bahwa 4,186 joule (J) setara dengan 1 kalori. 
Jadi  1,000 kal = 4,186 J. 
 
Proses perubahan energi mekanik menjadi kalor merupakan salah satu contoh adanya azas 
ketetapan energi. Sebaliknya, kalor dapat diubah menjadi energi mekanik. Jadi, kalor 
merupakan salah satu bentuk energi. 
 
Dalam hal kalor dapat dibedakan dua konsep pokok, yaitu: 

1. rasa kepanasan (hot) yang disebut temperatur atau suhu. 
2. besaran yang dapat menyebabkan adanya perubahan temperatur yang disebut kalor 

(heat) atau bahang. 
 
A. Apakah Termodinamika Itu ? 
 
Termodinamika merupakan bagian dari cabang Fisika yang namanya Termofisika 
(Thermal Physics). Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara energi 
dan kerja dari suatu sistem. Termodinamika hanya mempelajari besaran-besaran yang 
berskala besar (makroskopis) dari sistem yang dapat diamati dan diukur dalam eksperimen. 
Besaran-besaran yang berskala kecil (mikroskopis) dipelajari dalam Teori Kinetik Gas 
(Kinetic Theory of Gas) atau Fisika Statistik (Statistical Physics). 
 
Termodinamika juga dapat diartikan sebagai ilmu yang menjelaskan kaitan antara besaran 
fisis tertentu yang menggambarkan sikap zat di bawah pengaruh kalor. Besaran fisis ini 
disebut koordinat makroskopis sistem. Kaitan atau rumus yang menjelaskan hubungan antar 
besaran fisis diperoleh dari eksperimen dan kemudian dapat digunakan untuk meramalkan 
perilaku zat di bawah pengaruh kalor. Jadi, Termodinamika merupakan ilmu yang 
berlandaskan pada hasil-hasil eksperimen. 
 
Termodinamika dalam arti sempit merupakan salah satu ranting dari Ilmu Alam, Ilmu 
Thobi’ah, atau Fisika yang mempelajari materi yang ada dalam keadaan setimbang terhadap 



perubahan temperatur, tekanan, volume, dan komposisi kimia. Termodinamika didasarkan 
pada empat konsepsi empiris, yaitu: hukum ke nol, pertama (yang berkaitan dengan kerja 
suatu sistem), kedua, dan ketiga Termodinamika. Oleh karena itu, sebagian ahli menyatakan, 
Termodinamika merupakan ranting Fisika yang mempelajari hubungan antara kalor dan 
kerja. 
 
Ada dua pendapat mengenai pemanfaatan Termodinamika. Versi pertama datang dari 
Fisikawan dan Kimiawan. Mereka lebih condong menggunakan Termodinamika untuk 
meramalkan dan menghubungkan pelbagai sifat zat di bawah pengaruh kalor dan 
mengembangkan data termodinamis. Versi kedua berasal dari para Insinyur (Engineer). 
Mereka lebih condong menggunakan data termodinamis dan gagasan dasar ketetapan energi 
serta produksi entropi untuk menganalisis perilaku sistem yang kompleks. 
 
Secara umum Termodinamika dapat dimanfaatkan untuk: 

1. menjelaskan kerja beberapa sistem termodinamis. 
2. menjelaskan mengapa suatu sistem termodinamis tidak bekerja sesuai dengan yang 

diharapkan. 
3. menjelaskan mengapa suatu sistem termodinamis sama sekali tidak mungkin dapat 

bekerja. 
4. landasan teoritis para Insinyur perencana dalam mendisain suatu sistem 

termodinamis; misalnya: motor bakar, pompa termal, motor roket, pusat pembangkit 
tenaga listrik, turbin gas, mesin pendingin, kabel transmisi superkonduktor, LASER 
daya tinggi, dan mesin pemanas surya. 

 
Termodinamika memusatkan perhatiannya pada faham mengenai: 

1. ketetapan energi. 
2. ketetapan entropi, dalam arti, proses yang menghasilkan entropi mungkin dapat 

terjadi, namun proses yang menghapuskan entropi mustahil terjadi. 
3. entropi yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah daya berguna maksimum 

yang dapat diperoleh dari berbagai sumber energi untuk melakukan kerja. 
 
C. Soal-Soal 
 

1. Jelaskan mengenai pandangan makroskopis dan mikroskopis tentang Termodinamika 
! 

2. Mengapa Termodinamika disebut sebagai ilmu eksperimen ? 
3. Bedakan dengan seksama antara Termodinamika dengan Fisika Statistik ! 
4. Jelaskan mengenai ruang lingkup Termodinamika ! 
5. Bedakan dengan seksama antara Termodinamika dengan Termodinamika Teknik! 
6. Apakah beda antara kalor (bahang / Heat)  dan panas (hot) ? 
7. Jelaskan prinsip percobaan Meyer tentang kesetaraan kalor mekanik, sehingga 

diperoleh kesimpulan bahwa 1 kalori = 4,27 joule ! 
8. Jelaskan prinsip percobaan Joule, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa 1 kalori = 4,2 

joule ! 
 

BAB 2 
TERMODINAMIKA MATEMATIKA 

 
A. Variabel Keadaan Sistem 
 



Termodinamika memusatkan perhatiannya pada delapan besaran termodinamis atau 
koordinat sistem yang terangkum dalam kalimat: “Good Physicists Have Study Under Very 
Fine Teachers”. Good dengan huruf awal G, adalah lambang dari energi bebas Gibbs. 
Physicists dengan huruf awal p, adalah lambang dari tekanan. Have dengan huruf awal H, 
adalah lambang dari entalpi sistem. Study dengan huruf awal S, adalah lambang dari entropi 
sistem. Under dengan huruf awal U, adalah lambang dari energi-dalam sistem. Very dengan 
huruf awal V, adalah lambang volume sistem. Fine dengan huruf awal F, adalah lambang dari 
energi bebas Helmholtz. Terakhir kata Teachers dengan huruf awal T, adalah lambang dari 
temperatur sistem. Delapan koordinat sistem ini merupakan besaran-besaran makroskopis 
yang melukiskan keadaan kesetimbangan sistem. Oleh karena itu, koordinat sistem sering 
disebut sebagai variabel keadaan sistem. 
 
Sebagai teladan. Suatu sistem termodinamis terdiri atas N partikel gas. Dalam 
Termodinamika besaran makroskopis yang menggambarkan sistem ini adalah tekanan gas 
(p), volume gas (V), dan temperatur gas (T). Ketiga besaran ini dapat diamati dan diukur 
secara langsung. Misalnya, tekanan gas diukur  dengan menggunakan barometer atau 
manometer. Volume gas diukur dengan menggunakan piknometer, dan temperatur gas dapat 
diukur dengan termometer. 
 
Eksperimen menunjukkan, bahwa tekanan gas (p), volume gas (V), dan temperatur gas (T) 
mempunyai kaitan tertentu. Artinya, gas dapat diberi harga volume tertentu, misalnya 2 liter. 
Kemudian gas dipanaskan sampai temperatur tertentu, misalnya 750C, ternyata tekanan gas 
sudah mempunyai harga yang pasti. Secara matematis, antara p, V, dan T mempunyai 
hubungan fungsional: f (p, V, T) = 0. Dari hubungan empiris ini dapat dibuat ramalan-
ramalan tertentu. Misalnya mengenai: koefisien muai gas, kapasitas kalor gas, energi-dalam 
gas, dan koordinat sistem lainnya. 
 
Perlu diketahui,  bahwa semua eksperimen menunjukkan: 

1. apabila suatu sistem ada dalam keadaan setimbang termodinamis, maka setiap 
koordinat dapat dinyatakan sebagai fungsi dua koordinat lainnya. 

2. hanya ada dua diantara kedelapan koordinat sistem yang merupakan variabel bebas 
sistem. 

3. dalam keadaan setimbang termodinamis berlaku hubungan  f (x, y, z) = 0. 
 
Sebagai teladan. Gas dengan jumlah parrtikel sebesar N ada dalam bejana yang tidak bocor. 
Selama komposisi gas tidak berubah, dalam arti tidak terjadi reaksi kimiawi yang dapat 
mengubah jumlah partikel gas dan tidak terjadi peristiwa difusi; maka dalam eksperimen, 
volume dan tekanan gas dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Ini berarti, pada 
volume tertentu (V), gas dapat diberi temperatur (T) berapa saja. Dapat pula, pada temperatur 
(T) tertentu, gas dapat diberi harga volume (V) berapa saja. Hal ini mungkin, karena terdapat 
koordinat ketiga yang menyesuaikan diri, yaitu: tekanan gas (p). Jadi, variabel keadaan gas 
dapat dilukiskan dalam bentuk:  
 

1. implisit,  f (p, V, T) = 0    …………………………….. (1.1) 
 

2. eksplisit,  
a. p = p (V, T). 
b. V = V (p, T), dan   …………………………… (1.2) 
c. T = T (p, V).   

 



 Bentuk implisit  f (p, V, T) = 0 menyatakan, bahwa antara variabel p, V, dan T  ada hubungan 
tertentu. Oleh karena itu, hanya dua variabel di antara ketiga variabel bersifat bebas, 
sedangkan variabel yang ketiga merupakan variabel tak bebas atau terikat.  
 
Bentuk eksplisit  p = p (V, T) menyatakan, bahwa variabel  V dan T merupakan variabel bebas 
dan variabel  p  merupakan variabel terikat. Bentuk eksplisit  V = V (p, T) menyatakan, bahwa 
variabel  p dan T  merupakan variabel bebas dan variabel  V  merupakan variabel terikat. 
Demikian pula bentuk eksplisit  T = T (p, V) menyatakan, bahwa variabel  p dan V  
merupakan variabel bebas dan variabel  T  merupakan variabel terikat. Hubungan ketiga 
besaran ini ditunjukkan dalam persamaan diferensial. 
 
B. Diferensial Total, Parsial, Eksak, dan Tak Eksak 
 
Perhatikan fungsi  x = x (y, z). Andaikan fungsi ini benar-benar ada, artinya  “x  is an 
existing function of y and z”, maka nilai x dapat berubah karena y berubah tetapi z tidak, 
atau z berubah tetapi y tidak, atau y dan z  keduanya berubah. Perubahan-perubahan ini 
secara matematis dapat dinyatakan dalam bentuk diferensial total, diferensial parsial, 
diferensial eksak, dan atau diferensial tak eksak. 
 
Diferensial total dari x adalah  dx yang nilainya sama dengan perubahan x karena y berubah 
ditambah dengan perubahan x karena z berubah. Secara matematis dapat dinyatakan:  
                              dx = (∂x / ∂y)z dy +  (∂x / ∂z)y dz   ………..  (1.3) 
 
Diferensial total  x adalah dx  yang menggambarkan perubahan total x. Karena dx merupakan 
perubahan infinit suatu fungsi yang benar-benar ada, maka  dx  disebut diferensial eksak. 
Jika dx merupakan diferensial total dari fungsi x = x (y, z) yang benar-benar tidak ada, 
maka  dx  disebut diferensial tak eksak. 
 
Dalam hal ini   (∂x / ∂y)z dy   merupakan perubahan x karena y berubah, sedangkan z tidak 
berubah dan  (∂x / ∂z)y dz  merupakan perubahan x karena z berubah, sedangkan y tidak 
berubah. Sedangkan  (∂x / ∂y)z   dinamai diferensial parsial x ke y  dengan z tetap yang 
biasa ditulis sebagai  M (yz)   dan  (∂x / ∂z)y   dinamai diferensial parsial x ke z dengan y 
tetap  yang biasa ditulis sebagai  N (yz). Dalam persamaan  I.3  dy  disebut sebagai perubahan 
y  dan  dz  disebut sebagai perubahan z. 
 
C. Syarat Euler dan Dalil Rantai 
 
Telah dijelaskan di atas, bahwa ada fungsi yang benar-benar ada (existing) dan ada fungsi 
yang benar-benar tidak ada. Jika fungsi  x = x (y, z) merupakan fungsi yang benar-benar ada 
dan dapat didiferensialkan dengan baik (differensiable), maka urutan pendiferensialan 
(diferensiasi) tidak menjadi masalah. Artinya,   

                                             

(∂ 2 x / ∂y ∂z) z, y  =  (∂ 2 x / ∂z ∂y)  y, z 
                                                               atau     

(∂M / ∂z)y   =    (∂N / ∂y)z .  ……..  (1.4) 

 



Persamaan  I.4  dikenal sebagai syarat Euler. Jadi, syarat Euler merupakan syarat yang 
diperlukan untuk membuktikan bahwa fungsi  x = x (y, z) merupakan fungsi yang benar-
benar ada. Dapat pula dinyatakan, diferensial total suatu fungsi yang benar-benar ada (yang 
memenuhi syarat Euler) adalah diferensial eksak. 

 

Jika fungsi  x = x (y, z), maka  dx = (∂x / ∂y)z dy +  (∂x / ∂z)y dz. Fungsi ini dapat 
dilihat sebagai fungsi  y = y (x, z) dengan  dy = (∂y / ∂x)z dx +  (∂y / ∂z)x dz. Jika dy  
disubstitusikan ke dx di atas diperoleh: 

dx = (∂x / ∂y)z {(∂y / ∂x)z dx +  (∂y / ∂z)x dz}  +  (∂x / ∂z)y dz  atau  
dx = {(∂x / ∂y)z (∂y / ∂x)z } dx  +  {(∂x / ∂y)z (∂y / ∂z)x +  (∂x / ∂z)y } dz  yang 
berlaku untuk setiap dx dan dz. Hal ini terpenuhi jika 

 

1. {(∂x / ∂y)z (∂y / ∂x)z } = 1  atau   (∂x / ∂y)z   =  {1 /  (∂y / ∂x)z } ….. (1.5) 

 

2. {(∂x / ∂y)z (∂y / ∂z)x +  (∂x / ∂z)y } =  0  atau 
   {(∂x / ∂y)z (∂y / ∂z)x  (∂z / ∂x)y}  =   -1  ………………  (1.6) 

 

Persamaan  I.6  dikenal sebagai dalil rantai atau aturan rantai atau “chine rule”. 

 

Dalam Termodinamika konsep diferensial total, diferensial parsial, diferensial eksak, dan 
diferensial tak eksak sangat diperlukan. Pemaknaan dari keempat bentuk diferensial ini 
sangat bergantung pada keaadaan sistem, koordinat sistem, atau variabel sistem 
termodinamis. Oleh karena itu, Mahasiswa harus faham benar mengenai pengertian-
pengertian dan pemaknaan diferensial dalam Termodinamika. 

 

Sebagai teladan, perhatikan keadaan gas yang ada dalam bejana yang dilengkapi dengan 
pengisap (piston) seperti gambar I.1. berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I.1 melukiskan keadaan gas yang ada dalam bejana dengan volume V, tekanan p, 
temperatur T, dan jumlah partikel N. Jika bejana tidak bocor, maka jumlah partikel gas (N) 
harganya selalu tetap. Besaran p, V, dan T saling berhubungan. Eksperimen menunjukkan, 
jika dua besaran menjadi variabel bebas, maka satu besaran lainnya menjadi variabel terikat. 
Hubungan ini dapat dinyatakan dalam bentuk implisit berikut. 

GAS 

Gambar 1.1 : Gas dalam Bejana yang Dilengkapi dengan Piston 



 
f (p, V, T) = 0 ……………  (1.7) 

 
Bentuk eksplisitnya ada tiga, yaitu: 

 

(a). p = p (V, T).     (b). V = V (p, T).    (c). T = T (p, V). ……….  (1.8) 
 
Bentuk diferensialnya ada tiga, yaitu persamaan  1.9. (a), (b), dan (c) berikut. 

 

1.9. (a).  dp = (∂p / ∂V)T dV  +  (∂p / ∂T)V dT   
 
1.9. (b).  dV = (∂V / ∂p)T dp  +  (∂V / ∂T)p dT 
 
1.9. (c).  dT = (∂T / ∂p)V dp  +  (∂T / ∂V)p dV 

Makna fisis dari persamaan  1.9. (a) dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

(1).dp = perubahan total dari tekanan gas dalam bejana = perubahan parsial tekanan gas 
karena adanya perubahan volume gas pada proses isotermis  +  perubahan parsial 
tekanan gas karena adanya perubahan temperatur pada proses  isokhoris. 

 

(2).dV = perubahan volume gas dan dT = perubahan temperatur gas. 

 

(3). (∂p / ∂V)T  =  perubahan parsial tekanan gas karena adanya perubahan volume gas pada 
proses isotermis. 

 

(4). (∂p / ∂T)V  =  perubahan parsial tekanan gas karena adanya perubahan temperatur pada 
proses isokhoris. 

 

Makna fisis dari persamaan 1.9. (b) dan (c) dapat dijelaskan dengan cara yang sama. Indeks 
pada diferensial parsial menunjukkan prosesnya. Misalkan ada indeks  p, maka perubahan 
parsial terjadi pada proses isobaris (proses tekanan tetap).  

 

D. Integrasi Diferensial 
 
Integrasi diferensial dapat digambarkan seperti bagan 1.2 berikut. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
D.1. Integrasi Diferensial Eksak Tertentu 
 

Jika  z = z (x, y)  merupakan fungsi yang benar-benar ada, maka dz merupakan diferensial 
eksak. Harga dari  dz = (∂z / ∂x)y dx  +  (∂z / ∂y)x dy. Hasil integrasi diferensial eksak 
tertentu dz ditunjukkan oleh persamaan 1.10 berikut.  

  

∫ dz = ∫ dz (x, y) =  z (xf, yf) – z (xi, yi) = zf – zi = ∆ zif . … (1.10) 

 

 

Indeks i berarti initial (awal) dan indeks f berarti final (akhir). Jadi, hasil akhir dari integrasi 
diferensial eksak tertentu berwujud bilangan atau nilai tertentu (∆ zif). Dapat dibuktikan, 
bahwa integrasi diferensial eksak tertentu tidak bergantung pada jalan integrasi dan hanya 
bergantung pada kondisi awal (i) dan kondisi akhir (f). 

 

D.2. Integrasi Diferensial Eksak Tak Tentu 
 

Jika  z = z (x, y)  merupakan fungsi yang benar-benar ada, maka dz merupakan diferensial 
eksak. Harga dari  dz = (∂z / ∂x)y dx  +  (∂z / ∂y)x dy. Hasil integrasi diferensial eksak 
tak tentu dz ditunjukkan oleh persamaan 1.11 berikut.  

Integrasi 
Diferensial 

Eksak 

Tak 
Eksak 

Tertentu (diantara dua 
batas tertentu) 

Tak tentu (tidak ber 
batas) 

Tertentu (diantara dua 
batas tertentu) 

Tak tentu (tidak ber 
batas) 

Gambar 1.2 : Konsep Integrasi Diferensial Termodinamis 

f 

i i 

f 



  

∫ dz = ∫ dz (x, y) =  z (x, y) + C.  ……….. (1.11) 

 

Hasil integrasi diferensial eksak tak tentu adalah fungsi aslinya ditambah dengan tetapan 
integrasi C. 

 

 
D. 3. Integrasi Diferensial Tak Eksak Tertentu 
 

Jika  A = A (x, y)  merupakan fungsi yang benar-benar tidak ada, maka dA merupakan 
diferensial tak eksak. Harga dari  dA = (∂A / ∂x)y dx  +  (∂A / ∂y)x dy. Hasil integrasi 
diferensial tak eksak tertentu dz ditunjukkan oleh persamaan I.12 berikut.  

 

 

∫ dA = ∫ dA (x, y) =  A (xf, yf) – A (xi, yi) = Af – Ai = ∆ Aif . … (1.12) 

 

 

Indeks i berarti initial (awal) dan indeks f berarti final (akhir). Jadi, hasil akhir dari integrasi 
diferensial tak eksak tertentu berwujud bilangan atau nilai tertentu (∆ Aif). Dapat 
dibuktikan, bahwa integrasi diferensial tak eksak tertentu bergantung pada “jalan” 
integrasinya. 

 
D.4. Integrasi Diferensial Tak Eksak Tak Tentu 
 

Jika  A = A (x, y)  merupakan fungsi yang benar-benar tidak ada, maka dA merupakan 
diferensial tak eksak. Harga dari  dA = (∂A / ∂x)y dx  +  (∂A / ∂y)x dy. Hasil integrasi 
diferensial tak eksak tak tentu dz ditunjukkan oleh persamaan 1.13 berikut.  

 

∫ dA = ∫ dA (x, y) =  A (x, y) + C.  ……….. (1.13) 

 

Hasil integrasi diferensial tak eksak tak tentu adalah fungsi aslinya ditambah dengan tetapan 
integrasi C. Namun, karena fungsi asli A = A (x, y) benar-benar tidak ada, maka hasil 
integrasi ini tidak mungkin.  

 

E. Soal-Soal Latihan 
 

i i 

f f 



1. Persamaan keadaan gas ideal ditunjukkan oleh persamaan  p V = n R T. Jika p 
menunjukkan tekanan gas, V volume gas, n jumlah mol gas, R tetapan gas umum, dan T 
temperatur gas; hitunglah harga dari 

a. dV.   b. (∂V / ∂p)n, T .  c.  (∂p / ∂n)T, V   d. jelaskan makna fisisnya. 
 

2. Perhatikan gambar I.3 berikut. 

 

 

 

       Ø = A 

 

 

 

 

 

a. Buktikan bahwa usaha yang dilakukan gas untuk menggeser piston sejauh  dx 
adalah:  dW = - p dV, dengan p tekanan gas dan V volume gas. 

b. Buktikan bahwa  dW  adalah diferensial tak eksak. 
 

3. Persamaan keadaan gas ideal adalah  p V = n R T. Jika koefisien muai kubik gas ideal 
didefinisikan sebagai   β = (1 / V) (∂V /  ∂T)p , buktikan bahwa  harga koefisien muai 
kubik gas ideal adalah:   β =  (1 / T). 

 

4. Persamaan keadaan gas ideal adalah  p V = n R T. Jika kompresibilitas gas didefinisikan 
sebagai    k  = - (1 / V) (∂V /  ∂p)T , buktikan bahwa harga koefisien kompresibilitas 
gas  k = (1 / p). 

 

5. Suatu sistem hidrostatik koefisen muai kubiknya   β = (3 a T2 / V) dan koefisien 
kompresibilitasnya  k = (b / V). Jika  a  dan  b  suatu tetapan, tentukan persamaan 
keadaan sistem hidrostatik ini. 

 

6. Misalkan  z  =  x2  +  x y2, tentukan keenam diferensial parsialnya dan diferensial 
implisitnya. 

 

7. Untuk zat paramagnetik berlaku persamaan keadaan: M  =  c B / T  dengan M adalah 
magnetisasi sistem, B induksi magnetik yang bekerja pada sistem, T adalah temperatur 
sistem, dan c adalah tetapan.  

a. Tuliskan ungkapan yang menggambarkan perubahan kemagnetan sistem yang terjadi, 
jika temperatur dan induksi magnetik diubah. 

GAS 
p 

dx 

Gambar I.3: Ekspansi Gas 



b. Tuliskan satuan M, B, T, dan c dalam sistem satuan internasional. 
 

BAB 3 

TERMOMETRI 
 

A. Konsep Temperatur dan Hukum ke Nol Termodinamika  
 

1. Konsep Temperatur 
 
Lakukan percobaan berikut. Masukkan sebongkah es (kira-kira sebesar kepalan tangan) 
dengan massa  m kilogram (kg) ke dalam beker gelas dan letakkan pada kasa kaki tiga seperti 
gambar 2.1 berikut. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berapa derajat Celsius temperatur es mula-mula ? Misalkan  - 40C. Nyalakan bunsen 
bersamaan dengan mengaktifkan jam henti (stop watch). Amati baik-baik apa yang terjadi 
dalam proses pemanasan ini. Peristiwa apa yang mula-mula terjadi ? Peristiwa apa yang 
terjadi pada saat proses berlangsung ? Peristiwa apa yang terjadi pada akhir proses ? 
Gambarkan semua peristiwa yang terjadi dalam satu grafik ! 

Apakah grafik yang diperoleh dari percobaan sesuai dengan grafik berikut ? 
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Gambar 2.2 : Grafik Perubahan Fase Es 
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Gambar 2.1 : Pemanasan Es 
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Grafik pada gambar 2.2  dapat dijelaskan proses demi proses sebagai berikut. 

Proses AB. Es dengan temperatur – 40C dipanaskan. Dalam arti, api bunsen memberikan 
kalor (jumlah panas) kepada tabung yang berisi es yang mempunyai temperatur lebih rendah 
dari api bunsen.  Pemanasan dilakukan pada tekanan tetap. Dengan kata lain, pemanasan 
dilaksanakan di bawah tekanan udara luar sebesar 1 atmosfer = 1,013 x 105 pascal (Pa). 
Akibat pemanasan ini ialah temperatur es naik menjadi  00C. Ini berarti, ada kalor (jumlah 
panas) yang digunakan untuk menaikkan rasa panas  (rasa kepanasan atau temperatur) es di 
bawah tekanan udara luar sebesar 101,3 kPa.  

 

Proses BC. Es dengan temperatur 00C dipanaskan, sehingga semua es berubah menjadi air 
dengan temperatur 00C. Ini berarti ada kalor (jumlah panas) yang digunakan untuk merubah 
tingkat wujud (fase) es (padat) menjadi air (cair) di bawah tekanan udara luar sebesar 101,3 
kPa. Kenyataannya, pada proses perubahan fase temperatur zat tetap, yaitu 00C. Jadi pada 
proses perubahan fase temperaturnya tetap. 

 

Proses CD. Air dengan temperatur 00C dipanaskan, sehingga temperaturnya naik sampai 
1000C.  Dalam proses ini ada kalor (jumlah panas) yang digunakan untuk menaikkan rasa 
kepanasan atau temperatur air. 

 

Proses DE. Air dengan temperatur 1000C dipanaskan, sehingga air berubah fasenya menjadi 
uap air dengan temperatur 1000C. Dalam proses ini ada kalor (jumlah panas) yang digunakan 
untuk merubah wujud air (fase cair) menjadi uap air (fase gas) dengan temperatur yang tetap 
di bawah tekanan udara luar yang tetap, yaitu: 1 atmosfer. Proses perubahan fase ini berjalan 
cukup lama, dari proses mendidih sampai pada proses penguapan secara perlahan-lahan. 

 

Penjelasan di atas memberikan beberapa  hal yang perlu diperhatikan, antara lain: 

1. rasa kepanasan (hot) suatu benda yang  disebut temperatur.  
2. jumlah panas yang menyebabkan perubahan rasa kepanasan yang disebut kalor atau 

bahang (heat). 
3. boleh dinyatakan: (a) temperatur merupakan tingkat atau derajat panasnya suatu 

benda yang menentukan arah perpindahan kalor. (b) temperatur merupakan besaran 
yang dimiliki oleh dua benda atau lebih yang bersentuhan melalui dinding diatermis 
yang ada dalam keadaan setimbang termal. Pada contoh di atas dinding diatermis 
berwujud tabung yang terbuat dari gelas. 

4. perubahan fase merupakan perubahan tingkat wujud zat, misalnya: tingkat wujud 
padat ke cair, tingkat wujud cair ke gas. Pada proses perubahan fase pada tekanan 
tetap, temperatur benda selalu tetap. Kalor yang diberikan atau kalor yang dilepaskan 
pada saat perubahan fase harganya juga tetap dan disebut sebagai kalor laten.  

5. kalor yang diberikan pada proses kenaikan temperatur bergantung pada jenis benda 
dan sebanding dengan massa benda serta kenaikan temperatur benda. Jenis benda 
ditandai dengan besaran yang disebut kapasitas kalor  benda. Kapasitas kalor 
didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah panas yang diberikan kepada suatu 



benda dengan kenaikan temperatur benda. Definisi ini dapat diformulasikan secara 
matematissebagai berikut. 

 

C = dQ / dT        dengan satuan  J K-1…………….  (2.1) 

 

Kapasitas kalor jenis didefinisikan sebagai kapasitas kalor per massa benda. Definisi ini dapat 
diformulasikan secara matematis sebagai berikut. 

 

c = C : m =  dQ / m dT       dengan satuan  J kg-1 K-1  …………………  (2.2) 

 

Persamaan 2.2  biasa ditulis seperti persamaan 2.3  berikut. 

 

dQ =  m c dT      dengan satuan  J.   ……………………..  (2.3) 

 

Perubahan fase pada contoh di atas dapat dijelaskan lebih lengkap dengan gambar 2.3 
berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Air (H2 O) dalam fase padat bentuk dan volumenya tidak berubah. Air dalam fase padat 
disebut es. Jika es dinaikkan temperaturnya, es mulai mencair dan akhirnya es berubah 
menjadi air semuanya. Dalam perubahan fase dari fase padat ke fase cair temperatur zat tetap 
dan disebut sebagai titik lebur. Kalor yang terlibat dalam perubahan fase ini disebut kalor 
laten, dalam hal ini disebut kalor lebur. Sedangkan proses perubahan fase padat ke fase cair 
disebut mencair. 

 

Air (H2 O) dalam fase cair disebut air. Air volumenya tetap tetapi bentuknya berubah-ubah 
sesuai dengan wadahnya. Jika air dinaikkan temperaturnya, maka air mulai mendidih dan 
berubah sifatnya menjadi uap air (H2 O). Dalam perubahan fase dari fase cair ke fase gas 
temperatur zat tetap dan disebut sebagai titik uap. Kalor yang terlibat dalam perubahan fase 

FASE PADAT 
(ES) 

FASE CAIR 
(AIR) 

FASE GAS 
(UAP AIR) 

Melenyap 
Membeku Menyublim 

Menguap 

Mencair 

Mengembun 

Titik Lebur = 
Titik Beku 

Titik  Lenyap = 
Titik Sublimasi 

Titik Uap = Titik Embun 

Gambar 2.3 : Perubahan Fase Zat (Benda) 



ini disebut kalor laten, dalam hal ini disebut kalor penguapan. Sedangkan proses perubahan 
fase cair ke fase gas disebut menguap. 

 

Proses sebaliknya adalah perubahan fase gas ke fase cair dan dari fase cair ke fase padat. 
Perubahan dari fase gas ke fase cair zat melepaskan kalor dan temperaturnya turun. Dalam 
perubahan fase ini dikenal titik embun dan kalor yang terlibat di dalamnya disebut kalor 
pengembunan. Proses perubahan fase gas ke fase cair disebut mengembun. 

 

Sedangkan pada proses perubahan fase cair ke fase padat dikenal titik beku dan kalor yang 
terlibat di dalamnya disebut sebagai kalor pembekuan. Proses perubahan fase cair ke fase 
padat disebut membeku. 

 

Jika kondisi alam memungkinkan, maka fase gas dapat berubah langsung ke fase padat atau 
sebaliknya. Perubahan dari fase gas ke fase padat disebut menyublim. Dalam peristiwa 
menyublim dikenal titik sublimasi dan kalor yang terlibat di dalamnya disebut kalor 
sublimasi. Sedangkan perubahan dari fase padat ke fase gas disebut melenyap (ada orang 
yang menyebut menyublim). Dalam peristiwa melenyap dikenal titik lenyap (ada orang yang 
menyebut titik sublimasi) dan kalor yang terlibat di dalamnya disebut kalor pelenyapan (ada 
orang yang menyebut kalor sublimasi). 

 

Dari uraian tersebut di atas dikenal temperatur tetap pada perubahan fase zat, yaitu: 

1. titik embun  =  titik uap 
2. titk lebur  =  titik beku dan 
3. titik sublimasi  =  titik lenyap. 

 

Dari uraian tersebut di atas juga dikenal istilah kalor laten, yaitu kalor yang diperlukan atau 
dilepaskan pada saat perubahan fase zat. Kalor laten tersebut adalah: 

1. kalor pengembunan  =  kalor penguapan 
2. kalor lebur  =  kalor beku dan 
3. kalor sublimasi  =  kalor pelenyapan. 

 

Uraian di atas mendeskripsikan (menjelaskan) konsep temperatur. Pertanyaannya ialah: 
apakah temperatur itu ? Coba Anda tuliskan konsep temperatur dari uraian tersebut di atas 
dalam kolom berikut. 

 

 

 

Konsep temperatur juga dapat difahami melalui ilustrasi berikut.  

 

 

 

 

Gambar 2.4: Konsep Temperatur Udara 
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Gambar 2.4 melukiskan adanya partikel udara dalam suatu wadah. Masing-masing partikel 
udara mempunyai massa  =  m  dan kecepatan  =  v. Partikel udara bergerak kesana-kemari, 
bertumbukan dengan partikel lainnya dan bertumbukan pula dengan dinding wadahnya. 
Andaikan tumbukan yang terjadi lenting sempurna, maka kelajuan partikel udara adalah 
tetap, cuma arahnya yang berubah. 

 

Partikel udara punya massa dan bergerak dengan kecepatan tertentu, maka partikel udara 
mempunyai momentum sebesar  p  =  m v  dan mempunyai energi kinetik sebesar  Ek  =  ½  
m v 2. Andaikan jumlah total massa partikel udara dalam wadah adalah M dan kecepatan rata-
ratanya adalah vave, maka energi kinetik total partikel udara dalam wadah adalah  EK  =  ½  m 
vave 2. Akibat gerakan partikel udara dalam wadah, maka udara mempunyai temperatur 
sebesar T.  Harga tempertaur ini sebanding dengan energi kinetik total partikel udara dalam 
wadah, yaitu:   

  

T  =  ⅔  EK  /  k  =  ⅓ M vave
2 /  k    . . . . .  (2.4) 

 

dengan  k  =  konstante Boltzmann  =  1,37 x 10 –16  erg / atom K  =   1,37 x 10 –16  erg / mole 
K  =   1,36 x 10 –25  L atm / mole K  =  1,38 x 10 –23  J / mole K. 

 

Dari penjelasan di atas dapat diperoleh konsep temperatur. Coba Anda tuliskan konsep 
temperatur yang dimaksud ke dalam kolom berikut. 

 

 

 

 

2. Hukum ke Nol Termodinamika 
 
Untuk mendalami hukum ke nol Termodinamika perlu diketahui pengertian sistem. Apakah 
sistem itu ? Apa yang menjadi objek penelitian atau penyelidikan termodinamika disebut 
sistem. Contoh sistem adalah: padatan, cairan, gas, batere, sepotong logam, dan mesin. 
Segala sesuatu di luar sistem disebut lingkungan sistem. Oleh sebab itu, sistem ditambah 
dengan lingkungan sistem disebut alam atau alam raya. 

 

 

 

SISTEM + LINGKUNGAN SISTEM = ALAM RAYA 



Antara sistem dan lingkungan sistem terdapat dinding pemisah dan dapat terjadi interaksi 
kalor atau interaksi termal atau interaksi pengadaan usaha. Jika interaksi antara sistem dengan 
lingkungan sistem ini dicegah oleh dinding pemisah lainnya, sehingga tidak terjadi interaksi, 
maka sistem disebut sistem terisolasi. 

Interaksi termal terjadi apabila dinding pemisah antara sistem dan lingkungan sistem bersifat 
diatermik, yaitu dinding yang dapat meneruskan kalor. Pada kontak diatermik, koordinat 
masing-masing sistem berubah, karena terganggu. Namun suatu keadaan sertimbang baru 
akan tercapai setelah kalor berpindah dari sistem yang panas ke sistem yang kurang panas. 
Dalam keadaan setimbang yang baru ini, kedua sistem memiliki temperatur yang sama. 

Informasi ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Pada kontak diatermik diperoleh hubungan matematis:   

(X1’ Y1’)  =  (X2’ Y2’)   . . . . .  (2.5) 

Pada kontak termal melalui dinding adiabatis, tidak terjadi perpindahan kalor dari sistem 
yang pertama ke sistem yang kedua atau sebaliknya, sehingga tidak terjadi perubahan apapun 
pada koordinat masing-masing sistem. Akibatnya tidak terjadi hubungan apapun antara (X1’ 
Y1’)  dan  (X2’ Y2’). 

Pada dasarnya hukum ke nol termodinamika merupakan azas kesetimbangan termodinamik. 
Azas tersebut menyatakan, jika dua objek yang terpisah ada dalam keadaan setimbang 
termodinamik dengan objek yang ketiga dan mereka ada dalam keadaan setimbang, maka 
ketiga objek yang ada dalam kesetimbangan termodinamik mempunyai temperatur yang 
sama. 

Dengan gambar, hukum ke nol termodinamika dapat dilukiskan seperti gambar II.6. 
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Gambar 2.6: Hukum ke Nol Termodinamika 
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Gambar 2.5: Kontak Termal Diatermik 



Dengan kalimat lain hukum ke nol termodinamika dapat dinyatakan sebagai berikut. Apabila 
sistem A berada dalam keadaan setimbang termal dengan sistem B dan sistem A juga dalam 
keadaan setimbang termal dengan sistem C, maka sistem B juga berada dalam keadaan 
setimbang termal dengan sistem C. 

Dari uraian tersebut di atas, apakah sebenarnya temperatur itu ? Apakah temperatur dapat 
dinyatakan sebagai berikut ? 

 

 

 

 

Perlu diketahui, bahwa temperatur merupakan besaran skalar, yaitu besaran yang mempunyai 
lambang, definisi, harga, satuan, dan dimensi. Coba Anda tuliskan lambang, harga, satuan, 
dan dimensi tempertaur dalam kolom berikut. 

 

 

 

 

B. Pengukuran Temperatur 
 
Termometer adalah alat pengukur temperatur. Agar dapat dilakukan pengukuran secara 
kuantitatif termometer perlu dilengkapi dengan skala. Bagaimana caranya membubuhi skala 
pada termometer ? Apa pertimbangan fisisnya ? 

Semua tipe dan jenis termometer didasarkan pada gejala alam yang berkaitan dengan 
perubahan sifat fisis suatu besaran karena adanya kalor yang masuk atau keluar dari besaran 
tersebut. Besaran fisis tertentu yang sifatnya dapat berubah karena temperaturnya berubah 
atau diubah disebut sebagai besaran termometri (Thermometric Property). Adapun contoh 
jenis termometer dan Thermometric Propertynya dilukiskan seperti tabel berikut. 

Tabel 1: Jenis Termometer dan Thermometric Property 

 

No Jenis / Nama Termometer Thermometric Property 

1 Termometer Gas Tekanan Tetap V  =  V (T) Volume gas sebagai fungsi temperatur. 

2 Termometer Gas Volume Tetap p  =  p (T)  Tekanan gas sebagai fungsi temperatur 

3 Termometer Cairan L  =  L (T)  Panjang kolom cairan sebagai fungsi 
temperatur 

4 Termometer Hambatan Jenis (Resistor) ρ  =  ρ (T)  Hambatan jenis resistor sebagai fungsi 
temperatur 

5 Termometer Pirometer Optis I  =  I (T)  Intensitas cahaya sebagai fungsi 
temperatur 

6 Termometer Termokopel ε  =  ε (T)  Gaya gerak listrik (ggl) termokopel 
sebagai fungsi temperatur 

7 Termistor (Termometer Kuat Arus i  =  i (T)  Kuat arus listrik yang mengalir dalam 

 

Temperatur adalah besaran yang dimiliki bersama oleh dua sistem yang berada 

dalam keadaan setimbang termal. 



Listrik) suatu hambatan listrik sebagai fungsi temperatur 

8 Termometer Hambatan Listrik R  =  R (T)  Hambatan resistor sebagai fungsi 
temperatur 

9 Termometer Bimetal (Dua Logam) L  =  L (T)  Panjang dua logam yang berlainan 
jenisnya sebagai fungsi temperatur 

 

Masing-masing jenis termometer memiliki keuntungan dan kekurangannya sendiri-sendiri. 
Masing-masing jenis termometer juga mempunyai daerah pengukuran dan batas ukur yang 
berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena Thermometric Property yang digunakan juga 
berbeda. 

 

Jika Thermometric Property dilambangkan sebagai  X, maka  X  =  X (T). Ini berarti 
Thermometric Property (X) sebagai fungsi temperatur (T). Fungsi apa yang digunakan dalam 
pembuatan termometer ? Apakah fungsi linier atau fungsi kuadratis atau fungsi pangkat n ?  

 

Fungsi ini dapat dipilih atau ditentukan sendiri oleh pembuat termometer. Pilihan yang 
ditetapkan akan menentukan sifat skala termometer. Dalam kasus ini, memilih diartikan 
sebagai menentukan kondisi dan konstruksi termometer sedemikan rupa sehingga skala linier 
atau skala lainnya dapat tercapai. 

 

Demi kemudahan pembacaan skala pada termometer, X selalu dipilih sebagai fungsi linier 
dari T. Pilihan demikian menghasilkan skala termometer yang dipilih bersifat linier pula. Ini 
berarti   

X  =  c T  . . . . .   ( 2.6) 

 

Persamaan 2.6 dapat diubah ke dalam bentuk  X / T  =  c  atau  X1 / T1  =  X2 / T2  dengan 
kata lain  X / T  pada setiap keadaan harus bernilai sama, dalam arti kenaikan satu skala pada 
termometer selalu sama. Inilah yang dimaksud dengan fungsi linier. 

 

Dalam sistem satuan internasional telah disepakati, bahwa titik acuan untuk temperatur 
adalah temperatur tripel air. Temperatur tripel air adalah temperatur air murni yang berada 
dalam keadaan setimbang termal dengan es dan uap air jenuhnya. Temperatur ini berharga 
273,16 K (Kelvin) dan dapat direalisasikan dengan menggunakan sel tripel. 

 

Jika  T  =  temperatur yang hendak diketahui,  X  =  harga Thermometric Property pada 
temperatur yang hendak diukur, T1  =  temperatur acuan yang dipilih, dan X1  =  harga 
Thermometric Property pada temperatur acuan atau temperatur yang dipilih, maka dengan 
menggunakan temperatur titik tripel dapat diperoleh persamaan: 

 

T  =  273,16 (X / X1)  K (Kelvin)  . . . . .   (2.7) 

 

C. Syarat-Syarat Termometri 



 

Untuk mengukur temperatur suatu benda dapat digunakan zat yang sifat fisisnya 
(thermometric property-nya) dapat berubah karena perubahan temperatur. Diharapkan 
perubahan sifat fisis ini semaksimal mungkin dapat menunjukkan perubahan-perubahan 
temperatur yang sekecil mungkin. Oleh sebab itu, dalam pengukuran temperatur (termometri) 
dengan menggunakan perubahan sifat fisis suatu zat diperlukan syarat-syarat termometri 
sebagai berikut. 

1. Zat yang digunakan, 
2. Sifat fisis zat (thermometric property), dan 
3. Tingkatan kuantitatif yang menyatakan besar kecilnya temperatur. 

 

Ketiga syarat termometri ini saling kait mengait sulit untuk dipisahkan. Sifat fisis tergantung 
pada zat yang digunakan, sedangkan batas-batas ukuran kuantitatif yang dapat dicapai 
termometer bergantung kepada zat dan sifat fisis zat yang digunakan. Oleh sebab itu, dalam 
pembuatan termometer harus diperhatikan ketiga syarat termometri tersebut. Adapun zat 
yang sering digunakan dalam pengukuran temperatur (termometri) antara lain: 

1. zat padat, misalnya: platina dan alumel. 
2. zat cair, misalnya: airraksa (raksa) dan alkohol. 
3. zat gas, misalnya: udara, zat air, dan zat lemas. 

 

Sifat-sifat fisis zat yang sering digunakan dalam pengukuran temperatur (termometri) antara 
lain: 

1. perubahan volume gas. 
2. perubahan tekanan gas. 
3. perubahan panjang kolom cairan. 
4. perubahan harga hambatan listrik atau hambatan jenis. 
5. perubahan gaya gerak listrik. 
6. perubahan harga kuat arus listrik. 
7. perubahan intensitas cahaya karena perubahan temperatur. 
8. perubahan warna zat. 
9. perubahan panjang dua logam yang berlainan jenisnya. 

 

Tingkatan yang menyatakan besar kecilnya temperatur ditunjukkan oleh nilai atau harga 
temperatur. Penentuan harga ini harus dapat direproduksi, artinya, jika temperatur dari suatu 
keadaan sudah dinyatakan dalam suatu harga, misalnya 500C, maka setiap kali kita 
memperoleh harga itu, keadaan sesungguhnya harus tepat sama dengan keadaan semula atau 
sebaliknya. 

 

Dalam pengukuran temperatur ada korespondensi timbal balik antara keadaan temperatur dan 
angka atau harga temperatur itu serta keajegan penunjukkannya. Untuk ini diperlukan suatu 
patokan yang tetap. Dengan patokan harga yang tetap, pengertian tentang patokan itu sendiri, 
dan perkembangan ilmu yang mendasarinya, maka timbul bermacam-macam jenis 
termometer, timbul berbagai macam derajat temperatur, dan masalah-masalah lainnya yang 
berkaitan dengan pengukuran temperatur. Oleh sebab itu, akan dibahas tentang jenis-jenis 
termometer, derajat temperatur, dan skala temperatur. 

D. Jenis-Jenis Termometer 



 

Seperti telah dijelaskan di atas, jenis-jenis termometer bergantung pada sifat fisis zat 
(thermometric property) yang digunakan. Jenis-jenis termometer yang lazim digunakan 
antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Termometer Gas Volume Tetap 
Sesuai dengan namanya, termometer ini dibuat berdasarkan pada perubahan tekanan gas 
karena adanya perubahan temperatur. Volume gas dapat membesar karena kenaikan 
temperatur yang diikuti oleh penurunan tekanan gas dan dapat mengecil karena penurunan 
temperatur yang diikuti oleh kenaikan tekanan gas. Jadi, pada termometer gas volume tetap,  
thermometric property-nya adalah tekanan gas (p) yang diwakili oleh perubahan panjang 
kolom air raksa (raksa). Ini berarti p = p ( T ). Adapun bentuk skematis termometer gas 
volume tetap seperti dilukiskan pada gambar 2.7 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaimanakah cara kerja termometer gas volume tetap seperti gambar 2.7 ?   

 

Apabila benda yang akan diukur temperaturnya (A) disentuhkan pada bola B, maka gas 
dalam bola B akan memuai dan mendesak air raksa dalam pipa C ke bawah dan dalam pipa E 
ke atas. Pipa C dan pipa E dihubungkan dengan pipa karet D yang lentur dan dapat ditarik ke 
bawah atau ke atas.  

 

Apabila gas bola B memuai dan mendesak air raksa dalam pipa C, maka volume gas 
bertambah. Agar volume gas tetap seperti semula, yaitu pada pengatur permukaan raksa, 
maka pipa karet D dapat dinaikkan atau diturunkan, sehingga volume gas pada bola B dapat 
dijaga tetap. 

 

Pada keadaan 1, misalnya pada titik tetap es yang sedang melebur atau air yang sedang 
membeku di bawah tekanan udara luar 1 atmosfer, tinggi raksa adalah h1 dan tekanannya p1.  
Pada keadaan 2, misalnya pada titik didih air atau titik embun air di bawah tekanan udara luar 
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Gambar 2.7: Termometer Gas Volume Tetap 
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1 atmosfer, tinggi raksa adalah h2 dan tekanannya adalah P2. Dalam hal ini kita dapat 
melakukan interpolasi linier (membuat titik-titik atau harga tertentu diantara kedua titik tetap) 
dan ekstrapolasi linier (membuat titik-titik tertentu di luar kedua titik tetap). 

 

Jika kaki-kaki manometer mempunyai luas penampang yang sama, misalnya seluas A, tinggi 
cairan raksa yang berada di atas tanda volume tetap (pengatur permukaan raksa) adalah h, 
sedangkan massa jenis raksa adalah ρ, maka untuk percepatan gravitasi bumi g dan tekanan 
udara luar sebesar po, berlaku persamaan-persamaan berikut.  

p1  =  po + ρ g h1  

p2  =  po + ρ g h2  

p   =  po + ρ g h 

Dengan menggunakan persamaan (p V / T) = C dengan volume V tetap dan subsitusi 
sederhana dapat diperoleh persamaan: 

 

T  =  T1 + {(h – h1) / (h2 – h1)}{T2 – T1}      . . . . .     (2.8) 

 

Dengan mengambil T1 = temperatur titik lebur es atau titik beku air pada tekanan udara luar 1 
atmosfer = 00C = 273 K dan h1 = tinggi raksa pada saat disentuhkan pada es yang sedang 
melebur, serta  T2 = temperatur titik didih air atau titik embun air pada tekanan 1 atmosfer = 
1000 C = 373 K dan h2 = tinggi raksa pada saat disentuhkan pada air sedang mendidih, 
sedangkan h adalah sembarang posisi permukaan raksa di kaki E, maka temperatur T dapat 
diketahui, karena temperatur T merupakan fungsi linier tinggi raksa h. 

 
2. Termometer Gas Tekanan Tetap 
 

Termometer gas tekanan tetap dibuat berdasarkan pada perubahan volume gas yang berubah 
karena adanya perubahan temperatur. Pada proses volume tetap, kenaikan temperatur 
mengakibatkan tekanan gas naik dan sebaliknya penurunan temperatur akan mengakibatkan 
tekanan gas menurun. Pada proses tekanan tetap, volume gas akan bertambah jika temperatur 
gas naik dan sebaliknya volume gas akan mengecil jika temperatur gas turun. Jadi, pada 
termometer gas tekanan tetap, thermometric property-nya adalah volume gas (V) yang 
diwakili oleh panjang kolom air raksa. Ini berarti  V =  V ( T ). Adapun skematis termometer 
gas tekanan tetap dilukiskan seperti gambar 2.8 berikut. 

 

 

Dengan cara yang sama seperti di atas, dapat dituliskan persamaan berikut. 

 

T  =  T1 + {(V – V1) / (V2 – V1)} (T2 – T1)     . . . . .     (2.9) 

 

Dengan menggunakan persamaan 2.9 dapat ditentukan harga temperatur sembarang T karena 
volume gas dalam bola B dapat diukur, yaitu V. 
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Dengan menggunakan persamaan 2.9, tulislah dasar teori dan cara kerja termometer gas 
tekanan tetap ! Dengan mempertimbangkan untung ruginya, anda pilih mana antara 
termometer gas volume tetap dan termometer gas tekanan tetap ? 

 

3. Termometer Cairan 
 

Termometer cairan dibuat berdasarkan pada perubahan volume cairan karena adanya 
perubahan temperatur. Namun karena luas penampang kolom cairan A dipandang tetap, maka 
perubahan volume cairan dapat diwakili oleh perubahan tinggi kolom cairannya. Ini berarti 
Thermometric Property-nya adalah panjang atau tinggi kolom cairan, sehingga dapat 
diperoleh  L  =  L ( T ). Adapun skematis termometer cairan seperti gambar 2.9 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada dasarnya, temperatur untuk termometer cairan seperti gambar 2.9, harga temperaturnya 
diukur dengan perubahan volume cairan dengan persamaan 

 

T  =  f (V)     . . . . .     (2.10) 

 

Jika untuk titik-titik tetap dengan temperatur T1 dan T2 volume cairan masing-masing V1 dan 
V2, maka interpolasi dan eksptrapolasi linier ditentukan dengan persamaan 

 

T  =  T1  + {(V – V1) / (V2 – V1)} (T2 – T1)     . . . . .     (2.11) 

 

Selanjutnya, jika tandon cairan mempunyai volume V0 dan luas penampang tabung halus 
adalah A, maka volume dapat dinyatakan dengan panjang tabung L di atas tandon cairan 
dengan persamaan-persamaan berikut. 

 

V1 =  V0  +  A L1 
V2 =  V0  +  A L2 
V =  V0  +  A L 

L = L ( T ) 

Benda yang akan diukur 
temperaturnya 

Tandon Cairan 

Gambar 2.9: Termometer Cairan 



 

Dengan melakukan substitusi sederhana dapat diperoleh persamaan berikut. 

T  =  T1 + {(L – L1) / (L2 – L1)} (T2 – T1)      . . . . .     (2.12) 

 

Dengan menggunakan persamaan 2.12 dapat ditentukan harga sembarang temperatur T 
karena harga L dapat diukur. Tegasnya, ukuran temperatur dapat dilaksanakan dengan 
mengukur panjang kolom cairan di atas tandon cairan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, tulislah dasar teori dan prinsip kerja termometer cairan seperti 
gambar 2.9 !  Berilah contoh cairan yang biasa digunakan dalam termometer itu ! Berilah 
contoh keuntungan dan kerugiannya, jika termometer cairan menggunakan air raksa (raksa / 
Hg) dan alkohol. 

 

4. Termometer Hambatan Listrik 
 

Termometer hambatan jenis dibuat berdasarkan pada perubahan hambatan jenis suatu 
penghantar karena adanya perubahan temperatur. Ini berarti Thermometric Property-nya 
adalah hambatan suatu konduktor, sehingga  R  =  R ( T ). Adapun skematis termometer 
hambatan listrik seperti gambar 2.10 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan gambar. 

A = ampermeter 

B = benda yang akan diukur temperaturnya 

E = elemen atau batu batere standar  

R = hambatan atau konduktor  

RG = hambatan geser  

S = saklar 

 

Hambatan listrik (R) dari berbagai konduktor atau zat berubah menurut temperaturnya. 
Perubahan ini akan sangat jelas jika temperaturnya sudah mendekati harga – 273 0C. Ini 
berarti, mulai suatu temperatur tertentu, hambatan listrik tiba-tiba menjadi sangat kecil atau 
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Gambar 2.10: Termometer Hambatan Listrik 
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dapat dikatakan konduksi listriknya menjadi sangat besar. Hal ini, dalam istilah kelistrikan 
disebut sebagai konduktor supra.  

Batas-batas temperatur untuk menjadi konduktor supra untuk berbagai konduktor berbeda-
beda. Bahkan ada zat yang tidak dapat diketahui batas-batas temperaturnya karena kesulitan 
untuk membuat temperatur rendah. 

 

Hambatan listrik yang berubah karena perubahan temperatur ini dapat digunakan untuk 
mengukur temperatur dan dalam hal ini digunakan daerah hambatan listrik di atas konduktor 
supra. Secara skematis termometer hambatan listrik seperti digambarkan dalam gambar 2.10. 

 

Sesuai dengan perubahan temperatur T, hambatan listrik R dapat berubah, sehingga untuk 
tegangan batere yang standar kuat arus listriknya juga ikut berubah. Jadi kuat arus listrik 
menjadi thermometric property dari termometer hambatan listrik. Untuk keperluan praktis, 
kalibrasi alat ini diperlukan; karena yang berubah adalah hambatan listriknya (R), tetapi yang 
terukur adalah kuat arus listriknya (I). 
 

Menurut Callendar (1886), untuk pengukuran yang presisi (pengukuran yang tepat dan 
akurat) digunakan hambatan listrik platina dengan menggunakan rumus empiris berikut. 

 

T  =  {(Rt – R0) / (R100 – R0)} 100 + δ {(T / 100) – 1} (T / 100)     . . . . .  (2.13) 

 

dengan T sebagai temperatur dalam 0C, sedangkan Rt , R0, dan R100 masing-masing adalah 
hambatan listrik dalam ohm (Ω) untuk temperatur T, temperatur titik es, dan temperatur titik 
uap air, serta δ adalah konstante yang harganya bergantung pada karakteristik hambatan 
platina dan diperoleh melalui kalibrasi pada titik belerang. 

 

Dengan jalan yang sama, secara teoritis, kalibrasi antara hambatan R dengan kuat arus listrik 
I yang menggunakan batere standar dapat digunakan persamaan berikut. 

 

T  =  {(It – I0) / (I100 – I0)} 100 + δ {(T / 100) – 1} (T / 100)     . . . . .  (2.14) 

 

Termometer hambatan listrik mempunyai beberapa keuntungan, antara lain:  

1. hambatan R dapat ditanam dalam benda pejal (masif) yang akan diukur temperaturnya  
2. batas ukurnya sangat lebar, yakni dari –253 0C sampai 1200 0C (ada yang menyatakan 

sampai titik lebur platina, yakni 1760 0C) 
3. ketelitian termometer hambatan listrik platina dapat mencapai 10 – 3 derajat celcius 

atau 0,001 0C. 
 

 Termometer hambatan listrik dapat dibuat mini dan portable (dapat dibawa kemana-mana 
dengan bobot yang ringan). Volume termometer mini ini adalah 1 mm3 dan dapat digunakan 
untuk mengukur temperatur dari –20 0C sampai 120 0C. Termometer hambatan listrik dengan 
ukuran mini ini disebut termizet. 



 

5. Termometer Termokopel 
 

Termometer termokopel dibuat berdasarkan pada: (1) adanya gaya gerak listrik (ggl) 
Seebeck, (2) adanya ggl Peltier, dan (3) adanya ggl Thomson pada sambungan dua logam 
yang berbeda jenisnya, serta (4) adanya perubahan temperatur pada sambungan dua logam. 
Ini berarti termometer termokopel dibuat berdasarkan pada hasil percobaan Seebeck, Peltier, 
dan Thomson. 

Pada tahun 1826 Thomas Johann Seebeck menemukan bahwa ggl dapat ditimbulkan dengan 
cara-cara termal. Jika logam A disambungkan dengan logam B dan kedua sambungan 
berbeda temperaturnya, maka akan timbul ggl termal atau ggl Seebeck yang disebabkan 
karena adanya kerapatan elektron bebas dalam logam yang berbeda temperaturnya.  

 

Apabila dua logam A dan B yang berlainan jenisnya disambungkan dan kedua sambungan itu 
berbeda temperaturnya, maka elektron-elektronnya berdifusi dari logam A ke logam B atau 
sebaliknya. Kedua sambungan berfungsi sebagai sumber ggl dan jika ada arus listrik dari 
logam yang satu ke logam lainnya, maka ada tenaga yang dibebaskan atau diabsorbsikan. 
Perpindahan tenaga ini berbentuk aliran kalor di antara sambungan dan sekelilingnya. Kalor 
ini disebut kalor Peltier (Jean C.A. Peltier adalah penemu kalor yang mengalir di antara dua 
sambungan logam yang berbeda jenisnya dan berlainan temperaturnya dan beliau adalah 
seorang ahli Ilmu Alam bangsa Perancis). 

 

Eksperimen menunjukkan, bahwa kalor Peltier yang dipindahkan pada setiap sambungan 
berbanding dengan jumlah muatan listrik yang melewati sambungan dan membalik arahnya 
apabila arus listrik juga membalik arahnya. Jumlah tenaga panas (dalam joule) yang 
diabsorbsikan atau dibebaskan pada sambungan logam-logam A dan B per jumlah muatan 
listrik (dalam coulomb) yang dipindahkan disebut ggl Peltier (πAB). Jadi 

 

)(
)(

coulombQ
jouleerKalorPelti

AB =π  . . . . .     (2.15) 

 

Ternyata bahwa ggl Peltier (πAB) tidak hanya bergantung pada sifat kedua logam, tetapi juga 
pada temperatur sambungan dan tidak bergantung pada sambungan lain yang mungkin ada. 

 

Sir William Thomson (Lord Kelvin) menemukan, bahwa kepadatan elektron bebas akan 
berlainan dari titik ke titik dalam suatu kawat yang ujung-ujungnya mempunyai temperatur 
yang berbeda. Jadi, setiap bagian dari kawat yang temperaturnya berbeda atau tidak seragam 
(heterogen) merupakan sumber ggl.  

 

Apabila arus listrik mengalir dalam kawat yang temperaturnya tidak seragam, maka pada 
semua titik dalam kawat, kalor akan dibebaskan atau diabsorbsikan, dan kalor ini disebut 
sebagai kalor Thomson. Kalor Thomson sebanding dengan jumlah muatan listrik yang 



melewati bagian kawat dan sebanding dengan perbedaan temperatur antara ujung-ujung 
bagian kawat. 

Apabila suatu bagian kawat yang pendek (A) mempunyai perbedaan temperatur (dt), maka 
jumlah kalor yang dibebaskan atau diabsorbsikan (dalam joule) dalam bagian kawat per 
jumlah muatan listrik yang dipindahkan (dalam coulomb) disebut sebagai ggl Thomson (τA 
dt). Jadi ggl Thomson dapat dituliskan dalam persamaan berikut. 
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joulesonKalorTdtA =τ      . . . . . (2.16) 

 

Jumlah ggl Thomson dalam kawat yang ujung-ujungnya mempunyai temperatur t1 dan t2 
adalah: 

 

dt
t

t
A∫

2

1

τ      . . . . .     (2.17) 

 

Eksperimen menunjukkan, bahwa kalor Thomson dapat dibalik dan tergantung dari sifat 
kawat serta temperatur rata-rata dari bagian kawat yang temperaturnya heterogen. 

 

Pada hakikatnya, ggl Seebeck (εAB) pada termokopel adalah perpaduan dua ggl Peltier dan 
dua ggl Thomson yang persamaannya biasa disebut sebagai persamaan dasar termokopel 
yang ditulis sebagai berikut. 

 

dtB

t

t
AtABtABAB

R

R
)()()( ττππε −+−= ∫      . . . . .     (2.18) 

dengan t = temperatur sambungan percobaan (test junction) dan tR = temperatur sambungan 
penunjukan (reference junction) yang dibuat tetap. 

 

Jadi, dapat dinyatakan, bahwa Thermometric Property dari termometer termokopel adalah 
adanya ggl karena perubahan temperatur, sehingga  ε  =  ε ( T ). Seperti apa bentuk 
persamaannya ? Adapun skematis termometer termokopel seperti gambar 2. 11 berikut. 
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Gambar 2.11: Termometer Termokopel 
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Benda yang akan diukur temperaturnya disentuhkan pada sambungan logam I dan logam II 
dan disebut sebagai sambungan percobaan dengan temperatur t. Andaikan logam I disebut 
logam A, logam II disebut sebagai logam B, dan logam tembaga disebut sebagai logam C; 
maka ada tiga sambungan, yaitu: (1) sambungan AB, (2) sambungan BC, dan (3) sambungan 
CA. Sambungan BC dan sambungan CA ada dalam wadah yang temperaturnya dijaga tetap 
yang disebut sebagai temperatur acuan atau sambungan penunjukkan dengan temperatur tR. 
Jika persamaan dasar termokopel diterapkan dalam kasus ini, maka diperoleh persamaan 
dasar termometer termokopel berikut. 
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Persamaan 2.19 berlaku pada termometer termokopel seperti gambar 2.11 karena ggl 
Thomson pada logam C (logam tembaga) tidak ada serta sambungan BC dan CA 
temperaturnya sama, yaitu tR. Dengan demikian, persamaan 2.19 dapat diubah menjadi 
persamaan 2.20 berikut. 
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Pada hakikatnya persamaan 2.20 merupakan harga ggl termokopel dari logam-logam A dan B 
saja dengan temperatur sambungan t dan tR, sehingga εABC = εAB = εAC - εBC; apabila 
temperatur ujung-ujung logam tembaga (logam C) sama. 

 

Jika M adalah suatu logam dan L ialah logam timah hitam, percobaan-percobaan 
menunjukkan, bahwa ggl termal εML tergantung pada temperatur t dari sambungan percobaan 
dan tR temperatur acuan. Apabila tR = 00 C, maka harga εML dapat ditulis sebagai berikut. 

 

εML  = a t  +  ½ b t2     . . . . .     (2.21) 

 

Persamaan 2.21 merupakan persamaan dasar termometer termokopel dengan a dan b berupa 
konstante percobaan yang harganya seperti tabel berikut. 

 
Konstante a dan b dalam persamaan εML = at + ½bt2 dengan tR = 00 C 

Logam L = logam timah hitam dan Logam M = . . .  a (μV / derajat C) b (μV / derajat C) 

Aluminium - 0,47  0,003 



Tembaga 2,76 0,012 

Emas 2,90 0,0093 

Besi 16,6 - 0,030 

Nikel 19,1 - 0,030 

Platina - 1,79  - 0,035 

Perak 2,50 0,012 

Baja 10,8 - 0,016 

 

 

6. Pirometer Optik 
 

Pirometer Optik (Optis) merupakan termometer sekunder, dalam arti pirometer optik 
digunakan untuk mengukur temperatur di atas 10000C sampai 12000C. Mengapa demikian ? 
Karena suatu benda yang bertemperatur lebih dari 5000C akan memancarkan cahaya yang 
dapat dilihat (cahaya tampak). Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam kegelapan.  

 

Intensitas cahaya tampak akan meningkat dengan bertambahnya temperatur. Pada suatu 
benda yang bertemperatur 6000C akan tampak cahaya merah tua, pada temperatur 7000C 
tampak cahaya merah, pada temperatur 8500C tampak cahaya merah muda, dan jika 
temperaturnya 10000C tampak cahaya jingga kekuning-kuningan. Setelah temperatur benda 
lewat 10000C sampai 12000C, benda akan memancarkan cahaya putih kekuning-kuningan. Di 
atas temperatur 12000C, benda akan memancarkan cahaya dengan perubahan warna yang 
lambat dan perubahan intensitas yang cepat. Ini berarti, intensitas cahaya yang kelihatan oleh 
mata bertambah dengan sangat cepat dan intensitas segala warna bertambah serta warna 
cahaya mendekati maksimum (ingat grafik warna untuk mata dalam kuliah Optika). 

 

Prinsip dasar pengukuran temperatur dengan pirometer optik ada dua, yaitu: (1) dengan 
menentukan intensitas cahaya tampak, dan (2) dengan menentukan perbandingan dua 
intensitas cahaya tampak. Cara yang terbanyak digunakan adalah cara membandingkan dua 
intensitas cahaya tampak yang dipancarkan oleh benda hitam sempurna (black body radiator) 
dengan benda lain yang ditera. Jadi, Thermometric Property dari termometer pirometer optik 
adalah intensitas cahaya, sehingga: I = I( T ).  

 

Jenis-jenis pirometer optik banyak ragamnya, antara lain: (1) pirometer optik penyinaran total 
yang didasarkan pada hukum Stefan – Boltzmann (Et = σo T4), dan (2) pirometer optik foto 
elektrik yang berdasarkan pada prinsip kerja fotosel. 

 

E. Skala Temperatur 
 

Jika Thermometric Property dilambangkan  X, maka  X  =  X ( T ). Fungsi apa yang 
digunakan ? Fungsi yang digunakan dapat dipilih atau ditentukan sendiri. Pilihan yang 
diambil akan menentukan sifat skala termometer. 



 

Untuk kemudahan membaca skala, maka X selalu dipilih sebagai fungsi linier dari 
temperatur T. Pilihan demikian menghasilkan skala termometer yang bersifat linier pula. 
Memilih disini berarti menentukan kondisi dan konstruksi alat hingga skala linier 
tercapai. Ini berarti,  X  =  c T   atau  X / T  =  c  atau  (X1 / T1)  =  (X2 / T2)  . . .  (2.8) 

 

Jika keadaan 1 adalah keadaan yang dicari dan untuk ini angka indeks ditiadakan, maka 
diperoleh hubungan   T  =  T2  (X / X2)   . . .     (2.9) 

Dengan T  =  temperatur yang hendak diketahui atau hendak diukur, X  =  harga 
Thermometric Property pada temperatur yang hendak diukur atau hendak dibaca, T2  =  
temperatur acuan yang telah dipilih atau diketahui, dan X2  =  harga Thermometric Property 
pada temperatur acuan atau temperatur yang ditentukan. 

Dalam sistem satuan internasional telah disepakati agar sebagai titik acuan diambil 
temperatur tripel air atau titik tripel air, dengan harga  T3  = 273,16 K. Dengan ini persamaan 
2.9 berubah menjadi  T  =  273,16  (X / X3)  K   . . .     (2.10) 

 

Skala temperatur pada termometer gas volume konstan harus ditentukan dengan persamaan   
T  =  273,16  ( p / p3 )  K     . . . . .     (2.11) 

 

Sedangkan skala temperatur pada termometer cairan harus ditentukan dengan persamaan   T  
=  273,16  ( L / L3 )  K     . . . . .     (2.12) 

 

Persoalannya ialah, apakah makna  p, p3, L, dan L3 ? 

Pada termometer gas ternyata bahwa hubungan linier antara tekanan ( p ) dan temperatur   ( T 
) pada volume konstan benar-benar terpenuhi dengan baik, jika jumlah partikel gas yang 
digunakan sangat kecil sehingga tekanan  p  maupun  p3 mendekati nol. Secara matematis 
pernyataan ini dapat ditulis sebagai: 

    

   T  =  limit  273,16   ( p  /  p3 )     . . . . .     (2.13) 

            p, p3         0 

 

Eksperimen menunjukkan, bahwa dalam keadaan seperti di atas, hasil pengukuran temperatur 
tidak bergantung pada jenis gas. Inilah yang disebut termometer gas ideal dan persamaan 
2.13 merupakan definisi dari temperatur gas ideal. 

Ada banyak skala temperatur yang lain, misalnya: skala temperatur SI, Celcius, Reamur, 
Fahrenheit, dan skala temperatur Rankine. Kelima skala temperatur ini menggunakan titik 
tetap yang sama, yaitu: titik didih air dan titik lebur es pada tekanan udara luar satu atmosfer. 
Adapun hubungan antara kelima skala temperatur ini secara skematis dilukiskan seperti 
gambar 2.12 berikut. 

 

 
Titik didih air 
pada tekanan  

1 atm 

Titik lebur air 
pada tekanan  

00 R 

373,15  K 800 R 1000 C 6710 Ra 2120 F 

273,15  K 00 C 320 F 4910 Ra 

100 skala 180 skala 100 skala 180 skala 80 skala 



 

 

 

 

 

 

 

 

Secara matematis hubungan antara kelima skala temperatur tersebut adalah: 

 

[(T — 273,15) / 5] = [C / 5] = [R / 4] = [(F — 32) / 9] = [(Ra — 491) / 9]   …     (2.14) 

 

Dalam kesepakatan internasional mengenai skala temperatur praktis internasional 
(International Practical Temperatur Scale) pada tahun 1968 telah disetujui titik-titik tetap 
sebagai berikut. 

1. Titik lebur emas (Au)  =  1.337,58 K 
2. Titik lebur seng (Zn)  =  692,73 K 
3. Titik didih air (H2 O)  =  373,15 K 
4. Titik tripel air  (H2 O)  =  273,16 K 
5. Titik beku air (H2 O)  =  0,01 K 
6. Titik tripel oksigen (O2)  =  54,361 K  dan 
7. Titik tripel hidrogen (H2)  =  13,81 K. 

 
F. Soal-Soal 
 

1.   Tuliskan dengan bahasa anda sendiri mengenai hukum ke nol termodinamika ! 

2. Apakah definisi dari keadaan kesetimbangan termal ? Jelaskan jawaban anda ! 
3. Tuliskan definisi dari: titik tripel air, titik lebur air, titik beku air, titik didih air, dan 

titik uap air ! 
4. Tuliskan definisi mengenai temperatur gas ideal dengan kalimat anda sendiri ! 
5. Titik lebur emas adalah 1.337,58 K. Berapakah harga temperatur ini menurut skala 

temperatur Celcius, Reamur, Fahrenheit, dan Rankine ? 
6. Suatu Thermometric Property merupakan fungsi kuadrat temperatur yang secara 

matematis dapat dituliskan sebagai  X  =  c  T 2.  Rumus yang mana yang digunakan 
untuk mengkalibrasi skala termometer ini ? 

7. Dalam tabel di bawah ini  P3  menunjukkan tekanan termometer gas ideal pada 
volume tetap, pada saat ditempelkan dengan sel tripel air. Sedangkan  P  
menunjukkan tekanan termometer apabila berada dalam ruang yang temperaturnya 
hendak diukur.  

 

P3 (mm Hg) 1000 750 500 250 Temperatur tripel air 

P (mm Hg) 1535,3 1151,6 767,82 383,95 Temperatur X 



 

Dengan menggunakan grafik P terhadap P3 dan definisi temperatur gas ideal, 
tentukan temperatur X sampai dua angka desimal ! 

 

BAB 4 
SISTEM DAN PERSAMAAN KEADAAN SISTEM 

 
A. Keadaan Kesetimbangan Sistem dan Persamaan Keadaannya 
 

Suatu sistem dapat berada dalam keadaan setimbang atau tidak setimbang. Ada empat 
keadaan setimbang suatu sistem. Keempat keadaan setimbang tersebut adalah: 

1. keadaan setimbang mekanis 
2. keadaan setimbang kimiawi (chemis / kemis) 
3. keadaan setimbang termal / termis 
4. keadaan setimbang termodinamis. 

 

1. Keadaan Setimbang Mekanis 
 

Suatu sistem dinyatakan berada dalam keadaan setimbang  mekanis jika resultan gaya luar 
maupun resultan gaya dalamnya (gaya dachil) adalah nol. Ini berarti 

 

∑ = 0F  . . . . . (3.1) 

 

Dalam keadaan setimbang mekanis, suatu sistem dapat diam atau bergerak beraturan. Dalam 
arti bergerak lurus beraturan atau bergerak melingkar beraturan atau berotasi beraturan. 

 

2. Keadaan Setimbang Kemis 
 

Apabila suatu sistem  

a. tidak mengalami perpindahan zat dari bagian satu ke bagian lainnya atau sistem tidak 
mengalami difusi 

b. tidak terjadi reaksi kimiawi yang dapat mengubah jumlah partikel semula 
c. tidak terjadi pelarutan 
d. tidak terjadi kondensasi serta 
e. komposisi dan konsentrasinya tetap, 
maka sistem itu berada dalam keadaan setimbang kemis (kimiawi). Ini berarti sistem 
dinyatakan setimbang kemis (kimiawi), jika sistem tidak berubah dan tetap berada dalam 
keadaan semula. 

 



3. Keadaan Setimbang Termis 
 

Apabila suatu sistem 

a. koordinat makro maupun mikronya tidak berubah walaupun kontak termal dengan 
lingkungannya melalui dinding diatermik 

b. harga koordinat makro maupun mikronya tidak berubah dengan perubahan waktu,  
maka sistem berada dalam keadaan setimbang termis dengan lingkungannya. Oleh karena itu, 
suatu sistem disebut setimbang termis, jika harga koordinatnya tidak berubah dengan 
perubahan waktu. 

 

4. Keadaan Setimbang Termodinamis 
 

Apabila syarat-syarat kesetimbangan mekanis, kemis, dan termis terpenuhi, maka sistem 
berada dalam keadaan setimbang termodinamis. Dalam keadaan setimbang termodinamis, 
keadaan koordinat sistem maupun lingkungan sistem cenderung tidak berubah sepanjang 
masa. Jadi, pada dasarnya Termodinamika hanya mempelajari suatu sistem yang berada 
dalam kesetimbangan termodinamis. 

 

Keadaan sistem yang setimbang termodinamis minimal ada dua, yaitu: sistem yang tertutup 
dan sistem yang terbuka. Suatu sistem dinyatakan tertutup, jika massa dan jumlah partikel 
sistem tetap. Ini berati, jumlah mol sistem yang tertutup selalu tetap. 

 

Sebaliknya, sistem dinyatakan terbuka, jika massa dan jumlah partikel sistem berubah-ubah 
harganya. Ini berarti, jumlah mol sistem yang terbuka selalu berubah-ubah. 

 

Dalam keadaan setimbang termodinamis, ternyata 

c. setiap sistem tertutup dapat digambarkan oleh tiga koordinat sistem dari delapan 
koordinat yang dipunyainya 

d. semua eksperimen menunjukkan bahwa antara ketiga koordinat itu terdapat hubungan 
berikut.  

0),,( =zyxf  . . . . .     (3.2) 

 

Ini berarti, dalam keadaan setimbang termodinamis, hanya dua diantara ketiga koordinat 
sistem yang merupakan variabel (ubahan) bebas. Pernyataan ini dapat dituliskan seperti 
persamaan 3.3.a, 3.3.b, dan 3.3.c. berikut. 

 

),( zyfx = . . . . .      (3.3.a) 

),( zxfy = . . . . .      (3.3.b) 

),( yxfz = . . . . .      (3.3.c) 

 



Sebagai teladan. 

Gas berada dalam silinder dengan koordinat sistem, G (energi 
bebas Gibbs dari gasa), p (tekanan gas), H (entalpi gas), S 
(entropi gas), U (energi dalam gas), V (volume gas), F (energi 
bebas Helmholtz), dan T (temperatur gas). Perhatikan tiga 
koordinatnya, misalnya: p, V, dan T. Andaikan V dan T  
ditentukan terlebih dulu secara bebas, misalnya: gas 
dimasukkan dalam silinder dengan volume V dan dipanasi 
sampai temperaturnya mencapai harga T, maka tekanan gas 
telah memiliki harga tertentu dan tidak dapat ditentukan secara 
bebas. Ini berarti: 

     

      ),( TVfp =      . . . . .     (3.4.a) 

 

Andaikan p dan T  ditentukan terlebih dulu secara bebas, misalnya: gas dimasukkan dalam 
silinder dengan tekanan p dan dipanasi sampai temperaturnya mencapai harga T, maka 
volume gas telah memiliki harga tertentu dan tidak dapat ditentukan secara bebas. Ini berarti: 

),( TpfV =       . . . . .     (3.4.b) 

 

Andaikan p dan V  ditentukan terlebih dulu secara bebas, misalnya: gas dimasukkan dalam 
silinder dengan tekanan p dan ditekan sampai volumenya mencapai harga V, maka temperatur 
gas telah memiliki harga tertentu dan tidak dapat ditentukan secara bebas. Ini berarti: 

),( VpfT =      . . . . .     (3.4.c) 

 

Dengan demikian, secara umum berlaku persamaan: 

 

0),,( =TVpf      . . . . .     (3.5) 

 

Persamaan 3.5 merupakan persamaan keadaan gas atau persamaan keadaan sistem yang 
berada dalam keadaan setimbang termodinamis. 

 

B. Persamaan Keadaan Sistem 
 

Ada beberapa sistem termodinamis (suatu sistem yang berada dalam keadaan setimbang 
termodinamis), yaitu: 

1. Sistem Hidrostatis (Hidrostatik) atau Sistem Kemis (Kimiawi) 
2. Sistem Paramagnetis (Paramagnetik). 
3. Sistem Dielektris (Dielektrik). 
4. Sistem Dawai yang Teregang. 
5. Sistem Selaput Tipis. 
6. Sistem Sel Listrik. 

Gambar 3.1. : Partikel 
Gas dalam Silinder 



 

1. Sistem Hidrostatis 
 

Sistem hidrostatis merupakan zat kimia yang tidak diperhatikan sifat kelistrikannya, 
kemagnetannya, elastisitasnya, dan sifat tegangan permukaannnya. Sistem hidrostatis ada 
dua, yaitu: zat murni dan zat tak murni. Contoh sistem hidrostatis adalah: gas, cairan, atau 
padatan. 

 

Sistem hidrostatis disebut zat murni apabila terdiri atas satu senyawa kimia saja dan berada 
dalam keadaan setimbang termodinamis. Misalnya: Es (H2O), Air (H2O), Uap Air (H2O), 
Karbondioksida (CO2), Hidrogen (H2), Nitrogen (N2), atau Oksigen (O2). Karbondioksida, 
hidrogen, nitrogen, dan oksigen dapat berada dalam wujud padatan, gas, maupun cairan. 

 

Sistem hidrostatis disebut zat tak murni apabila terdiri atas campuran zat murni yang berada 
dalam keadaan setimbang termodinamis. Misalnya: udara yang terdiri dari campuran oksigen, 
nitrogen, uap air, dan karbondioksida. Dalam udara masih ada beberapa jenis gas lagi, namun 
jumlahnya sedikit sekali, misalnya gas argon, helium, neon, dan gas kripton. 

Persamaan keadaan sistem hidrostatis dinyatakan dalam fungsi 

 

f (p, V, T)  =  0     . . . . .     (3.6) 

 

Sebagai teladan. 

a. Gas Ideal, dengan persamaan keadaan: p V  =  n R T     . . . . .     (3.7.a) 

b. Gas Clausius, dengan persamaan kedaan:  p (v – b)  =  R T     . . . .     (3.7.b) 

c. Gas van der Waals, dengan persamaan keadaan:  ( ) RTbv
v
ap =−





 + 2      . . . .  (3.7.c) 

Dalam bentuk lain persamaan keadaan gas van der Waals dapat ditulis sebagai 
berikut. 

 

p v2 – (p b + R T) v2 + a v – a b  = 0     . . . . .     (3.8.a) 

 

p v  =  R T +  
v

aRTb −  +  2

2

v
RTb  +  . . .       . . . . .     (3.8.b) 

 

d. Persamaan keadaan gas real sebagai berikut. 

 

 p v  =  A  +  
v
B   +  2v

C   +  . . .     . . . . .     (3.9) 



 

A, B, C, dan seterusnya disebut sebagai koefisien virial yang merupakan fungsi 
temperatur. Karena persamaan 3.8.b sama dengan persamaan 3.9, maka diperoleh: 

A  =  R T, B  =  R T b, C  =  R T b2, demikian selanjutnye. 

 

2. Sistem Paramagnetik 
 

Sistem paramagnetik merupakan gas, cairan, padatan, atau campuran dari dua atau tiga wujud 
tersebut yang memiliki kuat medan magnet luar yang disebut induksi magnetik (B) yang 
mempengaruhi kemagnetan atom-atom atau magnetisasi (M). Sedangkan temperatur sistem 
paramagnetik mempengaruhi orientasi atom-atom sistem paramagnetik dan orientasi atom-
atom ini akhirnya mempengaruhi magnetisasi. Jadi sistem paramagnetik minimal mempunyai 
tiga koordinat sistem, yaitu: induksi magnetik luar (B), Magnetisasi (M), dan temperatur 
sistem paramagnetik (T). Sedangkan contoh sistem paramagnetik misalnya: Aluminum (Al), 
Calcium (Ca), Magnesium (Mg), dan Chromium (Cr).  

 

Untuk jelasnya, ditinjau sebuah kristal Mg yang memiliki banyak atom, misalnya sebanyak m 
buah atom. Andaikan kristal ini dibiarkan begitu saja, maka kristal tetap dalam kondisi netral. 
Jika dipandang dari segi kemagnetannya, atom-atom Mg merupakan momen atau dipol 
magnetik (μi) yang tertentu, sehingga dipol magnetik totalnya adalah: 

∑
=

=
m

i
i

1
µµ         . . . . .     (3.10) 

Namun, karena arah dipol magnetik berbeda-beda (berorientasi secara acak) sedemikian rupa, 
sehingga magnetisasinya tidak ada atau sama dengan nol.  

 

Atom-atom tidak terlihat mata, maka atom-atom yang bersifat magnet atau dipol magnetik ini 
merupakan magnet-magnet kecil sekali yang disebut magnet elementer. Karena arah magnet 
elementer berbeda-beda sedemikian rupa, sehingga kemagnetan kristal Mg juga tidak tampak 
atau kemagnetannya sama dengan nol, sehingga magnetisasinya juga sama dengan nol. 

 

Pada hakikatnya momen magnetik atau dipol magnetik bersumber pada elektron yang 
mengelilingi inti dalam kulit atau sub kulit yang tidak penuh seluruhnya. Momen magnetik 
atom dinyatakan dalam satuan yang disebut sebagai magneton Bohr, yaitu: 

 

μB  ≈  9 x 10 – 24 A m2     . . . . .     (3.11) 

 

Andaikan sistem paramagnetik yang berupa kristal Mg diperlakukan, misalnya diberi medan 
magnet luar yang kuat dengan induksi magnetik B, maka dipol magnetik atau magnet 
elementer arahnya akan terorientasi searah dengan medan magnet luar. Dengan demikian, 
sistem paramagnetik memiliki suatu besaran atau koordinat yang menyatakan kuat medan 
magnet luar yang disebut induksi magnetik B.  



 

Tanpa medan magnet luar, sepotong kristal paramagnetik tidak memiliki apa yang dinamakan 
kemagnetan atau magnetisasi M, karena masing-masing magnet elementer atau dipol 
magnetik berorientasi acak. Karena ada medan magnet luar, maka magnet elementer atau 
dipol magnetik terorientasi searah dengan arah medan magnet luar. Boleh dinyatakan, 
magnet-magnet elementer atau dipol magnetik akan berusaha menyejajarkan (menjajarkan) 
diri dengan medan magnet luar. Dengan demikian magnetisasi M merupakan koordinat kedua 
sistem paramagnetik. 

 

Koordinat ketiga sistem paramagnetik adalah temperatur (T). Mengapa demikian ? Karena 
penyejajaran (penjajaran) magnet elementer atau dipol magnetik (μi) oleh kuat medan magnet 
luar dengan induksi magnetik B ditentang oleh temperatur (T). Maksudnya, karena atom-
atom dalam suatu kristal senantiasa bergetar, sedangkan kenaikan temperatur menyebabkan 
getaran semakin hebat, maka semakin tinggi temperatur semakin acak orientasi  magnet 
elementer atau dipol magnetiknya, sehingga magnetisasinya (M)  semakin kecil. 

 

3. Teori Langevin dan Teori Brillouin 
 

Perhatikan gambar 3.2.a dan 3.2.b berikut. Gambar 3.2.a menunjukkan lukisan sebuah sistem 
paramagnetik atau sebuah kristal Mg dengan magnet elementer atau dipol magnetik (μi) yang 
arahnya acak tak keruan. Akibatnya apa ? Akibatnya kristal Mg tidak memiliki kemagnetan 
atau magnetisasi  (M). Dengan demikian dapat dituliskan: 

0
1

== ∑
=

m

i
iµµ      . . . . .     (3.12) 

 

Jika magnetisasi didefinisikan sebagai dipol magnetik total per satuan volume, maka dapat 
dituliskan persamaan magnetisasi sebagai berikut. 
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iµµ      . . . . .     (3.13) 
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Gambar 3.2.a: Kristal Biasa 
Gambar 3.2.b: Kristal dengan 

Kuat Medan Magnet Luar 



 

 

 

 

 

Gambar 3.2.b melukiskan sebuah kristal Mg yang berada dalam medan magnet luar dengan 
induksi magnetik  B. Akibatnya apa ? Akibatnya, magnet elementer atau dipol magnetik 

terorientasi searah dengan arah kuat medan magnet luar, sehingga μ ≠ 0 dan 0≠=
V

M µ . 

 

Berapa energi sistem paramagnetik ? Energi sistem paramagnetik E menggambarkan 
interaksi antara induksi magnetik kuat medan magnet luar B dan induksi magnetik total 
magnet elementer atau dipol magnetik μ. Energi sistem paramagnetik E didefinisikan sebagai 
minus perkalian skalar μ dan B yang dapat ditulis sebagai berikut. 

 

θµµ cos. BBE −=−=      . . . . .     (3.14) 

 

Pada saat B sejajar dan searah dengan  μ, maka sudut θ = 00, sehingga cos θ = 1 dan energi 
sistem paramagnetik dapat ditulis sebagai E  =  - μ B yang sering ditulis sebagai Eparalel = 
Epar = -  μ B. Pada saat B sejajar dan berlawanan arah dengan  μ, maka sudut θ = 1800, 
sehingga cos θ  =  - 1 dan energi sistem paramagnetik dapat ditulis sebagai E  =  + μ B yang 
sering ditulis sebagai Eanti paralel = Eap = + μ B. Pada saat B tegak lurus dengan  μ, maka 
sudut θ = 900, sehingga cos θ = 0 dan energi sistem paramagnetik E  =  0 yang sering ditulis 
sebagai E┴ = 0. Jika hasil ini digambar, diperoleh gambar 3.3 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teori mengenai magnetisasi sistem paramagnetik telah dikemukakan satu abad yang lalu. 
Teori yang pertama dikemukakan oleh Langevin (baca Longevan) pada tahun 1905 yang 
menghasilkan persamaan keadaan berikut. 

 

)(xLnM µ=      . . . . .     (3.15) 

dengan 

E┴ = 0. 

Eap = + μ B. 

Epar = - μ B. 

E 

Gambar 3.3: Energi Sistem Paramagnetik 
dengan Eap > Epar 



V
Nn =      . . . . .     (3.16)  

dengan  n adalah jumlah dipol magnetik (N) per satuan volume (V) dan μ adalah dipol 
magnetik total dalam kristal atau sistem paramagnetik 

x  =  
kT

Bµ      . . . . .     (3.17)  

dengan B = induksi magnetik dari kuat medan magnet luar, k  = konstante Boltzmann = 
1,3806 x 10 –23  J K –1, dan  T  = temperatur sistem paramagnetik.  

L(x)  =  coth x  -  
x
1      . . . . .     (3.18) 

yang dikenal sebagai fungsi Langevin. 

 

Dengan mensubstitusikan persamaan 3.17 dan 3.18 ke persamaan 3.15 diperoleh persamaan 
3.19 berikut. 
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Jika dihitung harga limit dari persamaan 3.19 pada dua kasus yang ekstrem, yaitu: 

a. apabila kuat medan magnet luar sangat kuat dan temperatur sistem paramagnetik sangat 

rendah, maka harga 
kT

Bx µ
=  sangat besar. 

b. apabila kuat medan magnet luar sangat lemah dan temperatur sistem paramagnetik sangat 

tinggi, maka harga 
kT

Bx µ
=  sangat kecil. 

Ketika x >> 1, maka coth x ≈ 1 dan 
x
1  dapat diabaikan, sehingga diperoleh persamaan: 

 

µnM =      . . . . .     (3.20) 

 

Persamaan 3.20 menunjukkan, bahwa magnetisasi M mengalami kejenuhan sebagai hasil 
apabila semua molekul / atom-atom / magnet elementer / dipol magnetik sejajar dengan 
medan magnet luar. 

 

Pada kuat medan magnet luar yang sangat kecil dan temperatur sistem paramagnetik sangat 
besar, maka x << 1 dan kita dapat menggunakan pendekatan untuk coth pada sebuah sudut 
yang kecil, sehingga diperoleh persamaan 

 

3
1coth x
x

x +≈      . . . . .     (3.21) 



 

Jika persamaan 3.21 disubstitusikan ke persamaan 3.19, maka diperoleh persamaan: 
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22 µµµ      . . . . .     (3.22) 

 

dengan C = konstante Curie = 
k

n
3

0
2µµ

 = 0,376 cm3 K mole–1 dan persamaan 3.22 disebut 

sebagai hukum Curie. 

 

Grafik fungsi Langevin dapat dilukiskan seperti gambar 3. berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teori mengenai sistem paramagnetik berikutnya adalah teori Brillouin (baca Briluan). 
Brillouin dengan menggunakan teori kuantum dan fisika statistik memperoleh persamaan 
keadaan sistem paramagnetik sebagai berikut. 

 

)(xgBnM µ= dengan 
2

coth
2
1

2
)12(coth

2
12)( gxxJgJxB −

++
=  dan 

kT
Bx µ

=  serta g dan J 

adalah konstante fisika atom tertentu. Seperti dalam persamaan Langevin, n merupakan 
jumlah total magnet elementer per satuan volume. 

Untuk keadaan  dengan  1〈〈=
kT

Bx µ , maka fungsi B(x) menghasilkan: 

 

kT
BnxnM

33

2µµ
==      . . . . .     (3.23) 

 

Persamaan 3.23 disebut sebagai persamaan Curie yang dapat ditulis sebagai 
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Gambar 3: Grafik Fungsi Langevin 



T
CBM =      . . . . .     (3.24) 

 

Jadi untuk keadaan 1〈〈=
kT

Bx µ , maka persamaan Langevin sama dengan Brillouin. Namun 

untuk keadaan lainnya, persamaan Langevin tidak sama dengan persamaan Brillouin. Kedua 
persamaan ini akan dibahas secara mendalam dalam Fisika Statistik. 

 

4. Sistem Dielektrik 
 

Sistem atau zat dielektrik secara keseluruhan mempunyai besaran-besaran polarisasi P, 
medan listrik luar dengan kuat medan listrik Є, dan temperatur T. Sistem atau zat dielektrik 
dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zat dielektrik, jika tidak dikenai medan listrik luar, maka atom atau molekulnya memiliki 
pusat muatan positif yaitu inti atom yang berimpit dengan pusat muatan negatifnya, yaitu 
elektron (perhatikan gambar 4.a). Jika zat dielektrik dikenai atau dimasukkan ke dalam 
medan listrik luar dengan kuat medan listrik Є, maka zat dielektrik akan terkena induksi 
(imbas) medan listrik. Karena terkena medan listrik luar, maka pusat muatan positif inti dan 
elektron atom tidak lagi berimpit, melainkan agak bergeser (tergeser), sehingga atom atau 
molekul menyerupai dipole listrik yang kecil sekali (perhatikan gambar 4.b). Ini berarti atom-
atom zat dielektrik diarahkan oleh medan listrik luar. Peristiwa terarahnya atom-atom zat 
dielektrik ini dikenal sebagai peristiwa polarisasi. Dengan peristiwa polarisasi, atom-atom zat 
dielektrik menjadi dipole listrik. Oleh karena itu, ada dua besaran zat dielektrik, yaitu: 
polarisasi (P) dan kaut medan listrik luar (Є) yang saling mempengaruhi; sehingga disebut 
sebagai variabel keadaan atau koordinat sistem dielektrik.  

 

Bagaimana kalau temperatur zat dielektrik dinaikkan ? Jika temperatur zat dielektrik 
dinaikkan, maka getaran atom atau molekul zat dielektrik semakin hebat; sehingga arah 
positif dan negatifnya atom yang netral semakin acak. Karena semakin acak, maka kenaikan 
temperatur pada hakikatnya menentang terorientasinya muatan atom-atom zat dielektrik. 
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Gambar 4: Sistem atau Zat Dielektrik 



Dengan ini jelas bahwa temperatur juga mempengaruhi polarisasi, sehingga temperatur juga 
merupakan variabel keadaan atau koordinat sistem dielektrik. 

 

Bagaimana polarisasi P zat dielektrik, jika zat dielektrik dimasukkan dalam medan listrik luar 
dengan kuat medan listrik Є, dan temperatur T zat dielektrik dinaikkan ? Menurut hasil 
eksperimen, salah satu hubungan antara polarisasi P, kuat medan listrik Є, dan temperatur T  
ditunjukkan oleh persamaan berikut. 

 

∈





 +=

T
baP      . . . . .     (3.25) 

dengan a dan b sebagai tetapan yang harganya ditentukan dengan eksperimen.. 

 

5. Sistem Dawai Teregang 
 

Semua bahan berubah bentuk karena pengaruh gaya. Ada bahan yang kembali ke bentuk 
aslinya bila gaya yang mempengaruhi dihilangkan, bahan yang seperti ini disebut bahan yang 
lenting sempurna. Ada pula bahan yang tetap berubah bentuknya walaupun gaya yang 
mempengaruhi dihilangkan, bahan yang seperti ini disebut bahan tidak lenting sempurna. 
Namun tidak boleh ada gaya yang melebihi kekuatan maksimum bahan. Jika ada gaya yang 
melebihi kekuatan maksimum bahan, maka bahan akan putus, patah, atau retak. Batas ini 
disebut sebagai batas kelentingan bahan. Sifat-sifat kelentingan bahan dijelaskan dengan dua 
pengertian dasar, yaitu: stres dan strain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.a melukiskan sebuah batang baja A yang ditarik oleh dua gaya yang sama, ke 
kanan dan kekiri, yaitu: F. Karena kuatnya gaya tarik tersebut, maka batang baja akan 
mengecil dan berubah bentuknya menjadi batang B. Perubahan bentuk ini tetap, walaupun 
kedua gaya tarik dihilangkan. 

 

Gambar 5.b melukiskan sebuah batang baja A yang ditekan dengan gaya yang berlawanan 
sebesar F. Akibatnya batang baja A membesar dan memendek serta berubah bentuknya 
menjadi B. Perubahan bentuk ini tetap, walaupun gaya tekan dihilangkan. 

 

Gambar 5: Sistem Dawai yang Teregang 
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(a) Batang Baja A yang Ditarik dengan 
Gaya F, sehingga Memanjang Menjadi B 

(b) Batang Baja A yang Ditekan dengan  
Gaya F, sehingga Memendek Menjadi B 
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Kedua contoh pada gambar 5.a dan 5.b menunjukkan adanya stres dan strain yang bersama-
sama terjadi pada sebuah batang baja. Hal ini juga dapat terjadi pada bahan lainnya, 
misalnya: kayu, plastik, zat cair, maupun gas.  

 

Pada gambar 5.a panjang batang mula-mula adalah Lo dan panjang batang setelah ditarik 
dengan gaya F di dua buah permukaannya adalah L. Andaikan luas permukaan batang baja 
adalah A, maka stres regangan didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya dengan luas 
permukaannya, sehingga stres regangan dapat dituliskan seperti persamaan berikut.  

 

Stres Regangan = 
A
F      . . . . .     (3.26) 

 

Strain regangan pada batang baja ini didefinisikan sebagai perbandingan antara tambahan 
panjang dengan panjang aslinya. Secara matematis ditulis sebagai persamaan berikut. 

 

Strain Regangan = 
Lo

LoL
Lo

L −
=

∆      . . . . .     (3.27) 

 

Sedangkan strain yang disebabkan oleh tekanan hidrostatis didefinisikan sebagai 
perbandingan antara perubahan volume dan volume aslinya dan secara matematis dapat 
ditulis seperti persamaan berikut. 

 

Strain Hidrostatis  = 
Vo

VoV
Vo

V −
=

∆      . . . . .     (3.28) 

 

Perbandingan antara stres dan strain yang ditimbulkannya disebut sebagai modulus 
kelentingan. Harga perbandingan ini konstan, asalkan tidak melebihi batas kelentingan bahan. 
Sedangkan modulus kelentingan linier atau modulus Young merupakan perbandingan antara 
stress regangan dan strain regangan yang sama dengan harga perbandingan antara stress 
desakan dan strain desakan. Secara matematis dapat ditulis seperti persamaan berikut. 
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Jika A luas penampang batang, maka  

A  =  Ao (1 + 2α ΔT)  =  Ao [1 + 2 α (Tf – To)]     . . . . .     (3.30) 

 

Jika pertambahan panjang adalah  

Δl  =  l – lo = lo ( 1 + α ΔT ) – lo = lo α ΔT = lo α (Tf  – To)     . . . . .     (3.31) 

 

Jika persamaan 3.30 dan 3.31 disubstitusikan ke persamaan 3.29 diperoleh persamaan 

 

2α2Ao(Tf – To)2 + α Ao (Tf – To)  =  
Y
F      . . . . .     (3.32) 

 

Persamaan 3.32 menunjukkan hubungan yang rumit antara gaya tetap yang bekerja pada 
bahan (F), modulus Young (Y), luas permukaan bahan pada temperatur 00C (Ao), koefisien 
muai panjang bahan (α), temperatur akhir bahan (Tf), dan tempertaur 00C (To). 

 

Andaikan To = 00C, maka persamaan 3.32 dapat disederhanakan menjadi persamaan berikut. 

 

F  =  Y [2 α2 Ao T 2  +  α Ao T]      . . . . .     (3.33) 

 

Persamaan 3.33 menunjukkan hubungan antara gaya tetap yang bekerja pada bahan dengan 
temperatur bahan; asalkan modulus Young, koefisien muai panjang, dan luas penampang 
bahan pada temperatur 00C diketahui. Gaya tetap ini dapat berupa tegangan dawai, gaya 
desakan, gaya regangan, atau gaya luar yang lain. Persamaan 3.33 merupakan persamaan 
keadaan dawai yang teregang dengan variabel koordinat F dan T. 

 

Modulus yang menghubungkan tambahan tekanan hidrostatis dengan penyusutan volume 
yang bersesuaian disebut modulus bulk yang secara matematis ditulis seperti persamaan 
beikut. 
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p  =  —  3 α B T       . . . . .     (3.34) 

  

Persamaan 3.34 menunjukkan hubungan antara tekanan hidrostatis dengan koefisien muai 
panjang, temperatur, dan modulus bulk bahan yang berwujud cairan. Persamaan ini sederhana 
karena tekanan hidrostatis berupa fungsi linier dari temperatur bahan. Persamaan 3.34 



merupakan persamaan keadaan cairan yang memperoleh tekanan hidrostatis dengan variabel 
keadaan  p dan T. 

6. Selaput Tipis 
 

Selaput tipis (Thin Layer) juga merupakan sistem termodinamis. Contoh konkret selaput tipis 
antara lain:  

a. bagian atas permukaan cairan dalam kesetimbangan dengan uapnya,  
b. gelembung sabun atau selaput sabun yang teregang pada suatu kerangka yang terjadi dari 

dua permukaan selaput sabun dengan sedikit cairannya, dan  
c. lapisan minyak di atas permukaan air.  
 

Lapisan minyak di atas air mirip dengan membran yang teregang seperti gambar 6 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar 6 !  

Lapisan minyak menarik garis batas antara minyak dan air ke atas dengan gaya F yang tegak 
lurus garis batas serta lapisan air menarik garis batas antara minyak dan air ke bawah dengan 
gaya F’ yang tegak lurus garis batas. Dua gaya ini sama harganya hanya berlawanan arah. 
Gaya yang bekerja tegak lurus garis batas per satuan panjang disebut tegangan permukaan.  

 

Keadaan selaput tipis ini diwakili oleh tiga koordinat sistem, yaitu: 

a. tegangan permukaan (γ) dengan satuan N m – 1  
b. luas selaput (A) dengan satuan m2, dan 
c. temperatur selasput tipis (T) dengan satuan kelvin (K). 
  

Eksperimen menunjukkan, bahwa tegangan permukaan hanya fungsi temperatur saja. Oleh 
sebab itu, persamaan keadaan selaput tipis antara minyak (eka lapis) dan air  dapat ditulis 
sebagai berikut. 

aTAw =− )( γγ      . . . . .     (3.35) 

dengan a = tetapan, γ = tegangan permukaan air yang diselimuti minyak eka lapis, γw = 
tegangan permukaan air bersih (murni), dan T = temperatur lapisan tipis.  

 

Perbedaan (γ – γw) sering disebut tekanan permukaan. Selaput tipis seperti ini dapat 
dimampatkan dan dapat dimuaikan; sehingga sangat menarik jika dibahas dalam 

Lapisan Minyak 

Lapisan Air 

Garis Khayal  (Garis Batas 
antara Minyak dan Air 

Gambar 6: Lapisan Minyak di atas Air 

F 

F’ 



termodinamika. Selaput tipis antara minyak dan air jika diendapkan akan mempunyai sifat 
optis yang menarik; sehingga jika dibahas dalam optika fisis sangat menarik. 

7. Sel Terbalikkan 
 

Sel terbalikkan Daniell terdiri atas dua elektrode (tembaga / Cu dan seng / Zn) yang masing-
masing dibenamkan dalam elektrolit yang berbeda (larutan Cu SO4 jenuh dan larutan Zn SO4 
jenuh)  yang dibatasi oleh dinding berpori-pori seperti gambar 7 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksperimen menunjukkan, bahwa elektrode Cu lebih positif dibanding dengan elektrode Zn; 
sehingga Cu disebut kutub positif dan Zn disebut kutub negatif. Jika sel Daniell tersebut 
dihubungkan dengan suatu potensiometer yang beda potensialnya lebih rendah sedikit dengan 
gaya gerak listrik (ggl) sel, maka arus listrik (pemindahan muatan positif) akan terjadi dari 
Cu ke Zn. Apabila hal ini terjadi, seng melarut, seng sulfat terbentuk, tembaga diendapkan, 
dan tembaga sulfatnya terpakai. Perubahan ini diungkapkan dengan reaksi kimia berikut. 

Zn + Cu SO4          Cu + Zn SO4 

 

Jika pemindahan muatan positif dibalik, dalam arti dari Zn ke Cu, maka akan terjadi: tembaga 
melarut, tembaga sulfat terbentuk, seng diendapkan, dan seng sulfatnya terpakai. Perubahan 
ini diungkapkan dengan reaksi kimia berikut. 

 

 

 

Eksperimen menunjukkan, bahwa reaksi berlangsung dalam arah sebaliknya; sehingga sel 
Daniell disebut sel terbalikkan. Jika sel terbalikkan tidak menghasilkan gas dan bekerja pada 
tekanan udara luar yang tetap, maka variabel keadaan sistemnya hanya tiga, yaitu: 

1. gaya gerak listriknya (ε) dengan satuan volt (V) 
2. muatannya (Z) dengan satuan coulomb ( C), dan 
3. temperaturnya (T) dengan satuan kelvin (K). 
 

Sifat penting sel terbalikkan ialah  perubahan kimia yang menyertai pemindahan muatan 
listrik dalam satu arah terjadi dengan harga yang sama dalam arah sebaliknya ketika jumlah 
muatan listrik yang sama dipindahkan dalam arah sebaliknya. Jadi, jika Δn mol seng lenyap 
dan Δn mol tembaga diendapkan, muatan sel berubah dari Zi ke Zf, dengan  

─ + 

Kristal Cu SO4  

Larutan  Zn SO4  Jenuh Larutan  Cu SO4  Jenuh 

Kristal Zn SO4  

Dinding 
Berpori 

Elektrode Cu Elektrode Zn 

Gambar 7: Sel Daniell 

 

Cu + Zn SO4           Zn + Cu SO4  



 

Zf – Zi = - Δn j NF     . . . . .     (3.36.a) 

 

Perlu diketahui, bahwa Zi = muatan awal sel, Zf = muatan akhir sel, j = valensi seng atau 
tembaga (dalam hal ini valensi seng = valensi tembaga = 2), dan NF = tetapan Faraday = 96 
500 C. 

 

Namun eksperimen juga menunjukkan, bahwa ggl sel terbalikkan hanya fungsi temperatur 
saja. Dengan demikian, persamaan keadaan sistem sel terbalikkan adalah: 

 

( ) ( ) ( )30200
20 202020 −+−+−+= ttt γβαεε       . . . . .     (3.36.b) 

 

dengan ε = ggl sembarang temperatur, ε20 = ggl pada temperatur 200C, t = temperatur dalam 
celcius, serta α, β, dan γ adalah tetapan yang bergantung pada bahan. 

 

C. KOORDINAT INTENSIF DAN EKSTENSIF 
 

Variabel keadaan sistem atau koordinat sistem ada dua macam, yaitu: koordinat intensif dan 
koordinat ekstensif. Koordinat intensif merupakan besaran yang nilainya (harganya) tidak 
bergantung pada ukuran sistem. Sedangkan kordinat ekstensif merupakan besaran yang 
nilainya ditentukan oleh ukuran sistem. Koordinat intensif dan ekstensif dijelaskan seperti 
tabel berikut. 

 

SISTEM KOORDINAT SISTEM 

INTENSIF EKSTENSIF 

Hidrostatis p dan T V 

Zat paramagnetik B dan T M 

Zat dielektrik ε dan T P 

Dawai teregang p dan T B dan α 

Selaput tipis γ dan T A 

Sel terbalikkan ε dan T Z 

 

 

D. PROSES INFINIT PADA KEADAAN KESETIMBANGAN 
 

Kita tinjau sistem hidrostatis dengan persamaan keadaan f (p, V, T) = 0 (persamaan keadaan 
dalam bentuk implisit). Persamaan keadaan dalam bentuk eksplisitnya ada tiga. Dipilih V 
sebagai variabel terikat (tak bebas) serta p dan T sebagai variabel bebas. Dengan pemilihan 
ini didapat persamaan keadaan dalam bentuk eksplisit berikut. 
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Makna persamaan 3.37 adalah: dV merupakan perubahan volume apabila temperatur dan 

tekanan diubah atau perubahan total volume. dT
T
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∂
∂  merupakan perubahan volume 

apabila temperatur diubah sebesar dT.sedangkan tekanan (p) dijaga tetap. Sedangkan 
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∂
∂ adalah perubahan volume apabila tekanan diubah sebesar dp sedangkan temperatur 

(T) dijaga tetap. 

 

 

Makna di atas memberikan konsekuensi logis, bahwa persamaan 3.37 menggambarkan suatu 
proses yang dialami sistem. Keadaan sistem berubah dari keadaan semula (p, V, T) menjadi 
keadaan (p + dp, V + dV, T + dT). Karena perubahan yang dialami sistem itu kecil-kecil 
(sangat kecil) dan ada dalam keadaan setimbang, maka disebut proses infinit pada 
kesetimbangan. 

 

Ada tiga besaran penting dalam sistem hidrostatis (termodinamika pada umumnya) yang 
didefinisikan, yaitu: 

1. koefisien muai kubik yang didefinisikan sebagai perubahan relatif volume apabila 
temperatur diubah dan tekanannya diusahakan tetap dan secara matematis dapat ditulis 

sebagai 
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2. kompresibilitas yang didefinisikan sebagai perubahan relatif volume apabila tekanan 
diubah dan temperaturnya diusahakan tetap dan secara matematis dapat ditulis sebagai 
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3. kappa (K) yang didefinisikan sebagai 
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Ketiga besaran tersebut merupakan fungsi koordinat sistem. Dalam batas-batas perubahan 
yang tidak terlalu besar, ketiga besaran tersebut dapat dianggap sebagai konstante (tetapan). 
Ketiga besaran tersebut juga dapat ditentukan dengan eksperimen. Jadi benar, bahwa 
termodinamika adalah ilmu eksperimen. 

 

E. MENCARI PERSAMAAN KEADAAN SISTEM 
 



Persamaan keadaan suatu sistem dapat dicari dengan dua diferensial yang berpasangan dan 
syarat euler dipenuhi. Ada tiga cara untuk menemukan atau menentukan persamaan keadaan 
suatu sistem, yaitu: 

1. dengan mengintegrasikan (mengintegralkan) salah satu diferensial parsial 
2. dengan mengintegrasikan (mengintegralkan) kedua diferensial parsial dan 

membandingkan hasilnya untuk identifikasi, serta 
3. dengan mengintegrasikan (mengintegralkan) diferensial total yang bersifat eksak di antara 

titik (Ti, pi) ke titik (T, p) melalui jalan yang menguntungkan yang dapat dipilih sendiri. 
 

Sebagai teladan. 

Koefisien muai kubik sistem kimiawi adalah β = 3 a T2 / V dan k = b / V. Jika a dan b 
tetapan, tentukan persamaan keadaan sistem kimiawi tersebut. 

Untuk sistem kimiawi berlaku persamaan: β = 3 a T2 / V dan k = b / V dengan a dan b 
tetapan. Tentukan persamaan keadaan sistem ! 

 

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, digunakan cara yang kedua, yaitu: 
mengintegrasikan kedua diferensial parsiel dan membandingkan hasilnya untuk identifikasi. 

Kita coba, dTaTsehinggadV
V
aT

T
V

V p

2
2
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=β . Setelah diintegrasikan diperoleh: 

1
3 )( CpfaTV saja ++= . Di lain fihak 

V
b

p
V

V
k

T

=







∂
∂

−=
1  sehingga diperoleh  

( )TbdpdV −= . Setelah diintegrasikan diperoleh: 2)( CTgbpV saja ++−= . Kedua fungsi ini 
haruslah sama, bahkan identik. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan, bahwa: f(psaja) = - b p dan 
g(Tsaja) = a T3 serta C1 = C2 = C. Dengan demikian persamaan keadaan sistem kimiawi 
tersebut adalah: 

 

CbpaTV +−= 3  

 

Cara pertama dan kedua dapat ditempuh dan hasilnya sama. Coba Anda kerjakan sendiri. 

 

Bagaimana jika diferensialnya tak eksak ? Sudah tentu jika diferensialnya tak eksak, harus 
dibuktikan dulu, apakah syarat euler terpenuhi. Jika syarat euler tidak terpenuhi, maka 
diferensialnya tak eksak, sehingga persamaan keadaannya tidak ada. 

 

Sebagai contoh: dW = - p dV. Ini berarti  dW  = - p dV + 0 dp. Dari persamaan ini jelas, 

bahwa dp
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∂
∂ . Ini berarti syarat euler tidak terpenuhi, sehingga 

persamaan keadaan yang mendeskripsikan W = f(p,V) tidak ada. 



 

F. SOAL-SOAL 
 

1. Dari suatu gas diketahui β = 2bT / V dan  k = a / V dengan a dan b tetapan. Tentukan 
persamaan keadaan sistem tersebut ! 

2. Suatu sistem hidrostatis mempunyai β = a / T dan k = b / p dengan a dan b tetapan. 
Tentukan persamaan keadaan sistem hidrostatis tersebut ! 

3. Untuk gas van der Waals berlaku persamaan keadaan ( ) RTbv
v
ap =−





 + 2  dengan a, 

b, dan R tetapan. 

a. Hitunglah 
vT

p







∂
∂ dan 

Tv
p







∂
∂  

b. Hitunglah (∂v / ∂T)p. 
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