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Apa yang dapat anda banyangkan dengan 
peristiwa ini



Balon dicelupkan ke dalam nitrogen cair



Sistem & Lingkungan
Sistem: sebuah atau sekumpulan obyek yang ditinjau
Lingkungan: segala sesuatu diluar sistem

Sistem: gas di dalam balon

Lingkungan: Nitrogen cair dalam wadah
udara di ruangan



Keadaan Sistem

Mikroskopis Makroskopis

• Meninjau gerakan atom/ 
molekul

• Mempelajari proses perubahan  
sistem secara mikroskopis

• Meninjau besaran yang terdeteksi 
secara langsung ( P, V, T, m )

• Mempelajari proses perubahan 
sistem secara makroskopis

Mekanika statistik Termodinamika

Contoh: teori kinetik gas Gas Ideal



Berbagai Jenis Sistem

Sistem terisolasi: tidak terjadi transfer energi dan transfer 
materi antara sistem dan lingkungan
Sistem tertutup: tidak terjadi transfer materi antara sistem 
dan lingkungan, tetapi boleh terjadi transfer energi
Sistem terbuka: dapat terjadi transfer energi maupun 
transfer materi antara sistem dan lingkungan



Berbagai Jenis Sistem
Sistem terbuka: Sebuah Pulau

Terjadi pertukaran materi (air) antara sistem dan 
lingkungannya
Terjadi transfer panas (radiasi matahari)



Berbagai Jenis Sistem
Sistem tertutup: Bumi

Terjadi transfer panas (radiasi matahari) dan radiasi 
gelombang panjang



Energi Dalam (U)

M1

T1
T2

U1 = ( 1/10 ) U2Jika T1 = T2

U1 < U2 tetapi panas mengalir 
dari benda 1 ke 2

Jika T1 ( 350C ) > T2 ( 250C )

Perbedaan: Temperatur, Energi dalam dan Panas

M2 = 10 M1



Energi Dalam (U)
Energi dalam (U) : jumlah total dari berbagai jenis energi 
yang dipunyai seluruh atom/ molekul penyusun suatu 
benda

Temperatur : ukuran dari energi kinetik rata-rata dari 
individual molekul

Panas: transfer energi (dalam hal ini energi panas) dari satu 
obyek ke lainnya karena perbedaan temperatur



Energi Dalam (U)
Gas Ideal

U = (3/2) NkT = (3/2) nRT

(monatomik, hanya sumbangan dari gerak translasi 
atom)

Energi dalam dari Gas Ideal hanya fungsi dari temperatur
Energi dalam Gas Riel: fungsi dari P, V dan T

Atom berelektron banyak: U kecuali berasal dari 
sumbangan gerak translasi juga sumbangan dari geral rotasi 
dan vibrasi
Benda Padatan dan Cairan: U kecuali terdiri dari energi 
kinetik juga berasal dari energi potensial (listrik, kimia,.. )



Hukum Termodinamika ke-1
Perubahan energi dalam ΔU dari sebuah sistem hanya 
tergantung pada transfer panas ke dalam sistem (Q) dan 
kerja yang dilakukan oleh sistem (W) dan tidak tergantung 
pada proses yang terjadi

WQU −=Δ



Hukum Termodinamika ke-1
Perjanjian:

Panas ditambahkan ke sistem Q +
Panas dilepaskan dari sistem Q –
Kerja dilakukan pada sistem W –
Kerja dilakukan oleh sistem W +

Hukum Termodinamika ke-1 merupakan hukum kekekalan 
energi



Hukum Termodinamika ke-1
Bentuk persamaan diferensial dari Hk. Termodinamika ke-1:

dWdQdU −=

U menunjukkan sifat dari sebuah sistem, sedangkan W 
dan Q tidak
W dan Q bukan fungsi variabel keadaan, tetapi termasuk 
dalam proses termodinamika yang dapat merubah suatu 
keadaan ke keadaan lainnya
U merupakan fungsi variabel keadaan (P, V, T, n)



Laju aliran energi

dU/dt : laju perubahan energi dalam dari sistem
dQ/dt : laju transfer panas ke dalam sistem
dW/dt : laju kerja yang dilakukan oleh sistem pada 
lingkungan

dt
dW

dt
dQ

dt
dU

−=



Contoh
Panas yang ditambahkan ke sistem sebesar 2500 J, dan 
kerja 1800 J dikerjakan pada sistem.  Tentukan perubahan 
energi dalam sistem!

ΔU = 2500 – (– 1800 J) = 4300 J



Panas & Kerja
Panas: transfer energi yang disebabkan oleh perbedaan 
temperatur
Kerja : transfer energi yang disebabkan bukan karena 
perbedaan temperatur

Gambar mana yang menunjukan contoh Panas dan Kerja ?



Proses Termodinamika
Proses Quasi-statis: proses perubahan yang sangat lambat 
sehingga sepanjang proses sistem selalu pada keadaan 
kesetimbangan termodinamik

Proses Quasi-statis adalah proses reversibel: jalan proses 
maju sama dengan jalan proses dibalik

Irreversibel

Reversibel



Kerja & Perubahan Volume
Kerja dilakukan oleh gas pada suatu sistem tertutup dengan 
piston yang dapat bergerak

Kerja untuk menggerak piston
sejauh Δx

dW = F dx = PA dx = P dV

Jika selama kerja:
Volume bertambah W 
positif
Volume berkurang W 
negatif



Kerja & Perubahan Volume
Kerja dengan perubahan volume tertentu misal dari VA ke 
VB

∫∫ ==
B

A

V

V

dV PdWW



Aplikasi Hukum Termodinamika ke-1
Proses termodinamika

Proses Isotermal ( ΔT = 0 )

Proses Siklik 

Proses Isobarik (ΔP = 0 )

Proses Adiabatik (ΔQ = 0 )

Proses Isokhorik (ΔV = 0 )

Pasangkan Proses yang sesuai dengan gambarnya !



Aplikasi Hukum Termodinamika ke-1
Proses termodinamika

Proses Isotermal (ΔT = 0 )

Proses Siklik 

Proses Isobarik (ΔP = 0 )

Proses Adiabatik (ΔQ = 0 )

Proses Isokhorik (ΔV = 0 )

Pasangkan Proses yang sesuai dengan gambarnya !



Proses Isotermal
Selama proses temperatur sistem tetap konstan

A

B



Proses Isotermal
Misalkan suatu gas ideal berada pada kontainer dengan 
piston yang bebas bergerak

Saat awal keadaan sistem (gas) pada titik A
Ketika Q diberikan pada sistem terjadi ekspansi ke B
Temperatur (T) dan massa gas (m) konstan selama proses

0TRnU 2
3 =Δ=Δ

Hk. Termodinamika ke-1:  ΔU = Q – W = 0

W = Q



Proses Adiabatik
Selama proses tidak terjadi transfer panas yang masuk atau 
keluar sistem

Proses adiabatik terjadi pada sistem terisolasi atau dapat 
terjadi pada sistem yang mempunyai proses yang sangat cepat

Hk. ke-1:  ΔU = Q – W = 0

Q = 0

ΔU = - W



Proses Adiabatik
Perbedaan Diagram PV untuk gas Ideal antara proses 
adiabtik ( 1 – 2 ) dan isotermal

Contoh Proses adiabatik
Piston motor



Proses Isobarik
Selama proses tidak terjadi perubahan tekanan pada sistem

Pada umumnya terjadi pada sistem yang mempunyai kontak 
langsung dengan tekanan atmosfer bumi yang dianggap 

konstan (misal: reaksi biokimia)



Proses Isokhorik
Selama proses volume sistem tidak mengalami perubahan
Disebut juga proses: volume konstan, isometrik, isovolumik

Proses ini terjadi pada sistem yang mempunyai volume 
(wadah) yang kuat, tertutup dan tidak dapat berubah

Hk. ke-1:  ΔU = Q – W = 0

V = 0 , jadi W = 0

ΔU =  Q



Aplikasi Proses pada Gas Ideal

Isotermal

Isokhorik

Isobarik
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B
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Ekspansi Bebas
Ekspansi bebas adalah salah satu bentuk proses adiabatik, 
dimana gas berekspansi secara adiabatis tanpa melakukan 
kerja

Ketika katub dibuka Gas berekspansi
Q = 0  : tidak ada panas yang masuk/ keluar sistem
W = 0  : selama proses gas tidak menggerakkan obyek 
apapun

Hk. Termodinamika ke-1:  ΔU = Q – W = 0 ΔU = 0



Proses Siklik
Sistem kembali secara periodik ke keadaan termodinamika 
yang sama

Proses ini dapat diamati terjadi pada sistem natural dan 
teknologi, misal: mesin, refrigerator, compresor udara, osilasi 

gelombang suara



Proses Siklik

B

A

P

V

B

A

P

V

Kerja dilakukan oleh 
gas, keadaan berpindah 

dari A ke B

W < 0

B

A

P

V

Kerja yang dilakukan gas 
sepanjang 1 siklus 

Kerja dilakukan pada 
gas, keadaan berpindah 

dari B ke A



Proses Siklik
Proses siklik sering melibatkan proses sederhana ini

Diagram PV

Karakteristik T = Konstan
Q = W

V = Konstan
Q =ΔU

Kerja oleh gas
A

B
V

V

V

V V
V

lnnRT
V

dV
nRTdV PW

B

A

B

A

=== ∫∫ 0W =

Relasi lain PV = Konstan Q = n Cv ΔT

ISOTERMAL ISOKHORIK



Proses Siklik
Proses siklik sering melibatkan proses sederhana ini

Diagram PV

Karakteristik p = Konstan
Q = ΔU + W

Q = 0
ΔU = - W

Kerja oleh gas
1γ

V PV P
W 2211

−
−

=

ADIABTIK

Relasi lain Q = n Cp ΔT

ISOBARIK

( )12 VVPW −=

Cp = CV + R

konstan V P =γ

konstan  VT =1-γ



Quiz
Dalam suatu mesin, suatu gas ideal dikompres secara 
adiabatis menjadi setengah volume mula-mula.  Sehingga 
pada saar itu kerja 2350 J dikerjakan pada gas. (a) berapa 
banyak panas yang masuk atau keluar gas (b) berapakah 
perubahan energi internal gas (c) Bagaimanakah dengan 
temperaturnya ?
Andaikan 2 mol gas nitrogen pada volume V1 = 3,5 m3 dan 
temperatur T1 = 300 K mengembang secara isotermal 
menjadi V2 = 7 m3 dan T2 = 300 K.  Tentukan (a) kerja 
pada gas (b) panas yang ditambahkan atau keluar pada gas 
(c) perubahan energi dalam gas



Panas Jenis Molar
CV, CP : panas yang diperlukan untuk menaikkan 
temperatur dari 1 mol gas sebesar 1°C pada proses volume / 
tekanan konstan

TCnQ p Δ= TCnQ V Δ=



Panas Jenis Molar

Mengapa CP hampir selalu bernilai 2 + nilai CV ?



Panas Jenis Molar

Mengapa CP dan CV dari gas yang berbeda tetapi jumlah 
atom dalam molekulnya sama mempunyai nilai yang 
hampir sama ?



Panas Jenis Molar

Mengapa CV dari gas dipengaruhi oleh jumlah atom dalam 
molekul ?



CP hampir selalu bernilai 2 + nilai CV

Proses V = konstan Proses P = konstan

Hk. ke-1:  ΔU = Q – W

QV = ΔU QP = ΔU + P ΔV

Ditinjau dua sistem yang mengalami proses 
dengan penambahan ΔT yang sama ⇒ ΔU sama

QP - QV = P ΔV

Kasus Gas Ideal :  ΔV = nRΔT / P

CP – CV = R

Karena R = 8,315 J/mol.K = 1,99 cal/mol.K

CP = 1,99 cal/mol.K + CV



CP CV gas yang berbeda tetapi jumlah atom molekul 
sama mempunyai nilai yang hampir sama

Ditinjau Proses V = konstan

Hk. ke-1:  ΔU = Q – W ( = 0) 

QV = ΔU

Karena R = 8,315 J/mol.K = 1,99 cal/mol.K

CV = 2,98 cal/mol.K

Gas Ideal monatomik :

Sesuai dengan nilai di Tabel !!

( ) TRnvmNU 2
32

2
1 ==

TCnTRnU V2
3 Δ=Δ=Δ

RC 2
3

V =



CV dari gas dipengaruhi oleh jumlah atom 
dalam molekul ?
Gas Ideal monatomik :

x

y

z

vx

vy

vz

3 derajat kebebasan,
gerak translasi arah x, y, z

Bagaimana dengan 2 atom/ lebih ?

( ) TRnvmNU 2
32

2
1 ==

RC 2
3

V =

TRnU 2
3=



Equipartisi
Molekul beratom banyak

Diatomik = 4,97 cal/mol.KRC 2
5

V =

5 derajat kebebasan:
3 translasi, 2 rotasi

3 derajat kebebasan,
arah x,y,z

Rotasi dengan sumbu
// sumbu 2 atom diabaikan

Rotasi dengan sumbu †
horisontal, vertikal



Equipartisi
Berbagai jenis derajat kebebasan

3 derajad kebebasan,
arah x,y,z

Rotasi dengan sumbu †
horisontal, vertikal

Vibrasi: Energi kinetik, 
energi potensial



Equipartisi Energy



Quiz
Jika sebuah pemanas mensuplai 1,8 × 106 J/h ke sebuah 
ruangan berukuran 6,5 m × 4,6 m × 3,0 m. Ruangan 
tersebut berisikan udara pada temperatur 20°C dan 1 atm.  
Dengan mengasumsikan tidak ada kalor yang keluar ruang, 
carilah temperatur ruangan setelah 1 jam
Suatu sampel terdiri atas 770 mol gas nitrogen diletakkan 
pada tekanan konstan 1 atm pada piston.  Kemudian gas 
dipanaskan dari 40 °C sampai dengan 180 °C.  Hitunglah

Kalor yang ditambahkan pada gas
Kerja yang dilakukan oleh gas
Perubahan energi dalam
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