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KALORIMETRI 

 

 

A. Pendahuluan 

1.  Latar Belakang 

  Kalorimetri adalah salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang 

menghitung energi panas atau kalor. Dalam praktikum kalorimetri media cair 

yang digunakan adala larutan air garam dan kopi.dengan adanya kalor 

menyebabkan perubahan suhu atau bentuk wujudnya.  

Dalam SI, satuan kalor adalah joule (J). Satuan lainnya dari kalor adalah 

kalori (kal) dan kilokalori (kkal). Pengertiannya : 

a. 1 kalori adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikan suhu 1 gram air 

sebesar 10C. 

b. 1 kilokalori adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikan suhu 1 

kilogram air sebesar10C. 

Cara-cara perpindahan kalor, yaitu ; konduksi, konveksi, dan radiasi.  

Konduksi merupakan perpindahan kalor dengan melalui zat perantara yang 

disertai dengan perpindahan molekul dari tempat yang bersuhu tinggi ke 

tempat yang bersuhu rendah.  Konveksi merupakan perpindahan panas 

melalui zat perantara yang disertai perpindahan molekulnya di dalam zat alir. 

Radiasi adalah perpindahan panas secara pancaran dengan gelombang 

elektromagnetik. Hantaran panas bisa terjadi hanya jika suatu benda yang satu 

dan yang lainnya suhunya berbeda. Arah hantaran panas itu sendiri ialah dari 

tempat yang bersuhu lebih tinggi ke tempat yang bersuhu lebih rendah. 

Penerapan kalorimetri dalam bidang pertanian terjadi pada pembuatan 

susu,dan pembuatan keju. Ketika pembuatan keju susu dipanaskan pada suhu 

tertentu dan diproses sesuai prosedur, kemudian difermentasikan dan di jaga 

suhunya pada suhu tertantu sehingga menghasilkan kualitas keju yang baik. 

Pada proses tersebut terjadi sesuai proses konveksi karena panas atau kalor 

yang berpindah disertai partikel molekulnya.  
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2. Tujuan Praktikum 

Tujuan dari praktikum Kalorimetri ini adalah : 

Mencoba menentukan nilai kapasitas panas jenis (c) pada suatu larutan 

tertentu dengan menggunakan pendekatan pada Asas Black. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

Kalor adalah suatu bentuk energi yang diterima oleh suatu benda yang 

menyebabkan benda tersebut berubah suhu atau wujud bentuknya. Kalor 

berbeda dengan suhu, karena suhu adalah ukuran dalam suatu derajat panas. 

Kalor merupakansuatu kuantitas atau jumlah panas baik yang diserap maupun 

dilepaskan suatu bendaAnonim.2007).  

Jumlah energi kalor yang diterima dalam suatu sistem sama dengan energi 

kalor yang diserap atau biasa kita sebut dengan Q lepas sama dengan Q 

terima. Dalam suatu zat pasti mempunyai kalor jenis yang berbeda. Kalor 

jenis adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 gram atau 1 

kg zat sebesar 1ºC (satuan kalori/gram.ºC atau kkal/kg ºC) (Anonim 2007). 

Kalor adalah tenaga yang mengalir dari suatu benda ke benda yang lain. 

Bahan yang dipindahkan dari atau ke suatu sistem dapat diukur dengan alat 

kalorimeter, yang terdiri dari sebuah wadah cuplikan kecil yang dibenamkan 

dalam sebuah bejana luar yang lebih besar. Tidak ada usaha yang dikerjakan 

oleh system atau lingkungan, sebagai akibatnya perubahan suhu lingkungan 

hanyalah karena kalor yang dipertukarkan antara air dan system. Perubahan 

suhu ini diukur dengan sebuah thermometer dan kalor yang diperlukan 

dihitung dari massa dan kalor jenis yang diketahui(Prawirosusanto,2003). 

Bila perpindahan energi terjadi karena suatu perbedaan temperatur maka, 

kita mengatakan bahwa energi termal atau energi kalor yang dipindahkan 

kesuatu zat melalui kerja pada zat itu seperti: mengaduk suatu cairan, 

mengkompresikan suatu zat (Kane dan Sternheim, 1998) 
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 Jumlah kalor yang diserap pada suabenda sama dengan jumlah kalor 

yang diterima. Kalor jenis suatu benda atau suatu zat didefinisikan dengan 

bilangan yang menunjukkan berapa kalor yang diperlukkan untuk menaikkan 

1 gram zat itu dalam derajat celcius 

Sebagaimana yang kita ketahui jika sebuah benda panas disentuh oleh benda 

yang dingin maka suhu benda panas tadi aan menurun. Sedangkan, benda 

yang dingin suhunya akan naik. Hal ini disebabkan karena adanya sesuatu 

yang berpindah dari benda panas kebenda dingin dan kita menyebutnya kalor. 

Kalor selalu bverpindah dari temperatur tinggi menuju temperatur yang lebih 

rendah. In merupakan konsep dasar perpindahan kalor (Smith, 2001). 

Kalorimetri sangat berhubungan dengan ASAS BLACK,dan pengertian ASAS 

BLACK secara geris besar jumlah dari energi awal hasilnya sama dengan 

jumlah dari energi akhir ( Prasetyo, 1999)   

 
 

C. Alat, Bahan, dan Cara Kerja 

1.  Alat 

a. Kalorimeter. 

b. Timbangan. 

c. Termometer air raksa. 

d. Pemanas air listrik (hitter). 

       2. Bahan 

a. Air. 

b. Larutan garam. 

c. Larutan kopi. 

3. Cara Kerja 

a. Mencampur air dengan larutan yang dam dicari nilai kapasitas panas 

jenisnya. 

b. Menentukan nilai dari kapasitas panas jenis (c) air, massa air dan suhu 

awal. 
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c. Menentukan massa dan suhu larutan (nilai kapasitas panas jenis larutan 

belum diketahui dan akan dicari setelah dicampurkan dengan air dan suhunya 

telah relatif stabil). 

d. Menentukan proses pencampuran. Bahan yang suhunya lebih rendah 

dimasukkan terlebih dahulu ke dalam kalorimeter, baru kemudian bahan yang 

lebih panas dimasukkan. 

e. Mencatat suhu akhir (yang sudah stabil) 

f. Mencari nilai kapasitas panas jenis (c) larutan berdasarkan Asas Black. 

g. Mengulangi percobaan sebanyak 2 kali untuk memperoleh data yang 

akurat. 

 

 D.  Hasil dan Analisis Percobaan 

       2. Hasil Percobaan 
       Tabel 2.1  Hasil Pengamatan Suhu Larutan Kopi 

No. Massa 
bejana + 
termome
ter (gr) 

Massa 
larutan 
(gr) 

Suhu 
awal 
larutan 
(0C) 

Suhu 
awal 
air 
(0C) 

Massa 
air (gr) 

Suhu 
akhir 
larutan 
(0C) 

Kalor 
jenis 
(kal/gr0

C) 
1. 
2. 
3. 

150 
150 
150 

50 
90 
100 

29 
29 
29 

77 
75 
73 

100 
110 
60 

53 
52 
45 

 
 
 Q = 

2,0 
1,1 
1,4 

 
 
1,4 

Sumber : Laporan Sementara 

 

 

 

 

 

     Tabel 2.2 Hasil Pengamatan Suhu Larutan Garam 
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Sumber : Laporan Sementara 

 
2. Analisis Hasil Percobaan 

Rumus Umum : 

Qlarutan = Qair 

(m.c.∆t)larutan = (m.c.∆t)air 

 

Keterangan : 

Qlarutan : panas yang diterima (kalori) 

Qair : panas yang diberikan (kalori) 

c : kapasitas panas jenis (kal/gr0C) 

m : massa (gr) 

∆t : selisih suhu awal & akhir (0C) 

 
Analisis data perhitungan larutan GARAM 

1. Diketahui : 

Suhu awal larutan  = 300C 

Suhu akhir larutan  = 500C 

Suhu awal air    = 740C 

mair       = 50gr 

mlarutan       = 100gr 

cair       = 1kal/gr0c 

Ditanyakan: 

clarutan........? 

Jawab: 

No. Massa 
bejana + 
termometer 
(gr) 

Massa 
larutan 
(gr) 

Suhu 
awal 
larutan 
(0C) 

Suhu 
awal 
air 
(0C) 

Massa 
air (0C) 

Suhu 
akhir 
larutan 
(0C) 

Kalor 
jenis 
(kal/gr0C
) 

   1. 
2. 
3. 

125 
125 
125 

100 
125 
150 

30 
30 
30 

74 
71 
70 

50 
75 
100 

50 
48 
43 
 
 Q = 

0,6 
0,7 
1,3 
 
0,9 
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 ∆tlarutan  = suhu akhir larutan – suhu awal larutan 

 = (50 - 30)0C 

 = 200C 

∆tair = suhu awal air – suhu akhir larutan 

 = (74 - 50)0C 

 =240C 

Qlarutan = Qair 

m.c.∆t = m.c.∆t 

100.c.20 = 50.1.24 

2000.c = 1200 

       c   =0,6 kal/gr0C 

 

2. Diketahui : 

Suhu awal larutan  = 300C  

Suhu akhir larutan  = 480C 

Suhu awal air    = 710C 

mair      = 75gr 

mlarutan      = 125gr 

cair       = 1 kal/gr0C 

Ditanyakan: 

clarutan........? 

Jawab: 

∆tlarutan = suhu akhir larutan – suhu awal larutan 

 = (48 - 30)0C  

 = 180C 

∆tair = suhu awal air – suhu akhir larutan 

 = (74 - 48)0C 

 = 230C 

Qlarutan = Qair 

m.c.∆t = m.c.∆t 

125.c.18 = 75.1.23 
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   2250.c = 1725 

          c = 0,7 kal/gr0C 

3. Diketahui : 

Suhu awal larutan  = 300C 

Suhu akhir larutan  = 430C 

Suhu awal air     = 740C 

mlarutan      = 150gr  

mair      = 100gr 

cair      = 1kal/gr0C 

Ditanyakan : 

clarutan.......? 

Jawab : 

∆tlarutan = suhu akhir larutan – suhu awal larutan 

 = (43- 30)0C 

 = 130C 

∆tair = suhu awal air – suhu akhir larutan 

 = (70 - 43)0C 

 = 270C 

Qlarutan  = Qair 

m.c.∆t = m.c.∆t 

150.c.13 = 100.1.27 

1950.c = 2700 

c = 1,3 kal/gr0C 

Kalor jenis rata-rata larutan  = 
3

3,18,06,0 ++
 

  = 0,9kal/gr0C 

 

Analisis data perhitungan larutan KOPI 

1. Diketahui : 

Suhu awal larutan  = 290C 

Suhu akhir larutan = 530C 
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Suhu awal air         = 770C 

mlarutan        = 50r 

mair           = 100gr 

cair                = 1kal/gr0C 

Ditanyakan : 

clarutan.......? 

Jawab : 

∆tlarutan   = Suhu akhir larutan - suhu awal larutan 

 = (53 - 29)0C 

 = 240C 

∆tair        = Suhu awal air – suhu akhir larutan 

 = (77 - 53)0C 

              = 240C 

Qlarutan    = Qair 

m.c.∆t = m.c.∆t 

50.c.24  = 100.1.24 

    1200c  = 2400 

          c   = 2,0kal/gr0C 

2. Diketahui : 

Suhu awal larutan  = 290C 

Suhu akhir larutan  = 520C 

Suhu awal air        = 750C 

mlarutan   = 90gr 

mair         = 110gr 

cair         = 1kal/gr0C 

Ditanyakan : 

clarutan.......? 

Jawab : 

∆tlarutan = Suhu akhir larutan – suhu awal larutan 

 = (52 - 29)0C 

 =  230C 
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∆tair = Suhu awal air – suhu akhir larutan 

 = (75 – 52)0C 

 = 230C 

Qlarutan = Qair 

m.c.∆t = m.c.∆t 

90.c.23 = 110.1.23 

    2070c = 2530 

          c = 1,2kal/gr0C 

3. Diketahui : 

Suhu awal larutan  = 290C 

Suhu akhir larutan = 450C 

Suhu awal air        = 730C 

mlarutan   =100gr 

mair   = 60gr 

cair        = 1kal/gr0C 

Ditanya : 

cair…….? 

Jawab : 

∆tlarutan = Suhu akhir larutan – suhu awal larutan 

 = (45 – 29)0C 

 = 160C 

∆tair = Suhu awal air – suhu akhir larutan 

 = (73 – 45)0C 

 = 280C 

Qlarutan = Qair 

m.c.∆t = m.c.∆t 

100.c.16 = 60.1.28 

   1600c = 1680 

         c = 1,1kal/gr0C 

Kalor jenis rata-rata larutan = 
3

1,12,10,2 ++
  



Bintoro in http://aabin.blogsome.com 

 
10 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0 20 40 60

Larutan Kopi

Larutan Garam

  

 = 1,4kal/gr0C 

         y 

 

 

       

 

  

 

         x 

   

Gambar 2.1 Grafik Hubungan Suhu Akhir Larutan dan Panas Jenis Larutan. 

 

E. Pembahasan 

Kalorimetri merupakan perhitungan tentang perpindahan panas dari benda 

bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, yang dipengaruhi oleh massa dan 

suhu. Semakin besar massa larutan, maka semakin kecil pula nilai kalor 

jenisnya. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil massa larutan maka semakin 

besar pula nilai kalor jenisnya. Sedangkan untuk perubahan suhu, semakin 

besar perubahan suhunya, nilai dari kapasitas kalor jenis maka akan semakin 

kecil.  

Kalor adalah suatu bentuk energi. Percobaan ini mencari kalor jenis (c) 

yang dibutuhkan untuk mengubah suhu dari satuan unit massa zat tersebut 

dengan sebesar 10C. Dalam SI, satuan 1/kg.k yang sama dengan 1/kg0C. Kalor 

jenis merupakan salah satu sifat termometrik benda. Untuk perubahan suhu 

dan selang waktu yang  terlalu besar, biasanya c lebih dianggap konstan, 

sehingga apabila benda bermassa (m), kalor jenis bahannya (c), dan suhunya 

(∆t), diperlukan panas sebesar: 
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Q = m.c.∆t 

Setiap zat  mempunyai kapasitas kalor yang sering berubah ubah 

tergantung dengan temperatur. Untuk air C = 4,180J/kg0C = 1kal/gr0C.  

Diketahui larutan garam 0.6kal/gr0C, 0.8kal/gr0C, dan 1.3kal/gr0C dengan 

rata-rata 0.9kal/gr0C. larutan kopi diketahui 2.0kal/gr0C, 1.1kal/gr0C dan 

1.2kal/gr0C, dengan rata-rata 0.9kal/gr0C. Dari percobaan dapat diketahui 

kesimpulan bahwa kalor jenis larutan kopi lebih besar dibandingakan kalor 

jenis larutan garam, hal ini karena larutan kopi heterogen sedangkan larutan 

garam homogen. Kopi memiliki larutan lebih pekat dibanding dengan larutan 

garam. Keadaan yang demikian tidak sesuai dengan teori, karena nilai 

kapasitas panas jenisnya dapat berubah-ubah. Massa air yang dituang tidak 

sama dengan massa air pada saat proses pencampuran. Kalor jenis yang ideal 

adalah 1kal/gr0C. Kalor jenis kopi tidak ideal, sedangkan kalor jenis garam 

mendekati garam, ini disebabkan karena campuran antara massa air dan massa 

larutan larutan kopi tidak sama yang akhirnya menyebabkan perubahan 

kapasitas kalor jenis yang pada perubahan kalor jenis lautan kopi. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kalor jenis larutan adalah 

massa larutan, kalor jenis larutan, dan suhu. Hubungan antara kalor air dan 

kalor larutan tidak sama, yang disebabkan oleh massa, suhu akhir larutan dan 

suhu awal air  yang tidak sama, namun dalam percobaan tersebut diperoleh 

data untuk suhu awal larutan sama. 

Grafik hasil percobaan adalah grafik kopi berada lebih tinggi di 

bandingkan grafik larutan garam hal ini disebabkan nilai c yang tidak konstan, 

dikarenakan adanya penyimpangan yang terjadi saat percobaan dilakukan, 

misalnya masih adanya panas yang tersimpan dalam kalorimeter dan 

perbedaan massa yang digunakan. Dalam gambar grafik menunjukan bahwa 

larutan kopi lebih tinggi, karena kalor jenisnya lebih tinggi dibandingkan 

larutan garam. Hal ini tidak sama dengan Asas Black, penyebabnya adalah 

massa larutan dan massa air pada saat pencampuran. 
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F. Kesimpulan 

Dari percobaan yang telah dilakukan dapat diperoleh beberapa kesimpulan, 

sebagai berikut : 

1.   Nilai suhu awal larutan dan kalor jenis Kopi 

a. T1 = 290C          kalor jenis kopi �  c1 = 2.0 kal/gr0C 

b. T2 = 290C                  c2 = 1.1kal/gr0C 

c. T3 = 290C                          c3 = 1.25kal/gr0C 

2.   Nilai suhu campuran dan kalor jenis Garam 

a. T1 = 300C         kalor jenis garam�  c1 = 0.6kal/gr0C 

b. T2 = 300C    c2=0.8kal/gr0C 

T3 = 300C                            c3 = 1.3kal/gr0C 

3.   Kalor jenis larutan KOPI 

i.Nilai kalor jenis terbesar : 2.0kal/gr0C 

ii.Nilai kalor jenis terkecil  : 1.1kal/gr0C 

iii.Nilai kalor jenis rata-rata : 1.4kal/gr0C 

4.   Kalor jenis larutan Garam 

i.Nilai kalor jenis terbesar : 1.3kal/gr0C       

ii.Nilai kalor jenis terkecil  : 0,6kal/gr0C      

iii.Nilai kalor jenis rata-rata : 0,9kal/gr0C 

5. Faktor yang mempengaruhi besar nilai kapasitas panas jenis larutan adalah 

massa larutan, kalor jenis larutan, suhu awal air,dan suhu akhir larutan. 

6. Nilai kapasitas panas jenis kalor adalah konstan. 

7. Terjadi perpindahan panas secara konveksi. 

8. Harga kalor jenis yang ideal adalah kurang dari satu atau sama dengan 

1kal/gr0C. 

9. Suhu awal larutan adalah sama 

10. Grafik kopi berada lebih tinggi dibandingkan grafik larutan garam 

11. Nilai kalor jenis air (c) kopi lebih besar dibandingkan dengan c larutan 

garam 

DAFTAR PUSTAKA 
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