
4. Hukum-hukum Termodinamika 
dan Proses 

- Kesetimbangan termal
- Kerja

- Hukum Termodinamika I
-- Kapasitas Panas Gas Ideal

- Hukum Termodinamika II dan konsep Entropi
- Relasi Termodinamika



4.1. Kesetimbangan Termal

Setelah sekian lama 
tidak ada lagi perubahan pada masing-masing
benda
terjadi keseimbangan termal.

Apabila dua benda dikontakkan:



Bila dua benda mengalami keseimbangan
termal ketika kontak, maka dua benda tersebut
memiliki temperatur yang sama.

(Berlaku sebaliknya) bila dua buah benda
memiliki suhu sama, maka ketika kontak akan
terjadi keseimbangan termal.



A C B
Bila dua benda (misal A & B) secara terpisah
masing-masing mengalami keseimbangan termal
dengan benda ketiga (C), maka kedua benda
tersebut juga dalam keseimbangan termal.

Statemen Hukum Termodinamika ke-0

Merupakan prinsip dasar untuk pengukuran
temperatur. 



4.2. Kerja
Prinsip kerja-energi merupakan konsekuensi 
hukum-hukum Newton tentang gerak. 

Kerja = ∫ F • ds
= Perubahan E kinetik + Perubahan E 

potensial

Kerja pada suatu proses dengan volume berubah:
d’W = P dV

(diturunkan dari F ds = PdA ds = P dV)



Ilustrasi grafik tentang kerja:
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Contoh perhitungan kerja pada
kasus sederhana, gas ideal.

* Pada proses isobaris
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* Pada proses isotermis
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4.3. Hukum Termodinamika I

Formulasi hukum Termodinamika I:

Q = W + ΔU

Statemen hukum Termodinamika I:
“Panas dari luar akan digunakan untuk kerja dan
perubahan energi dalam”

(Berlaku juga untuk kondisi sebaliknya, untuk panas
yang masuk)



Hukum ini sebenarnya merupakan perluasan 
hukum kekekalan energi. 

Dalam bentuk diferensial:

d'Q = d'W + dU

ingat d'Q dan d'W bukan diferensial eksak 
karena Q dan W bukan sifat sistem, 
sementara dU merupakan diferensial eksak. 



Kesetaraan Panas dan Energi Mekanik

Kesetaraan ini tampak jelas pada hukum 
Termodinamika I, secara eksplisit konversinya:

1 kalori = 4,1858 joule



4.4. Kapasitas Panas

Apabila tidak ada perubahan fasa, panas yang 
diberikan kepada sistem akan mengakibatkan 
kenaikan temperatur.

dari hal ini dapat didefinisikan kapasitas panas 
rata-rata:

= C T
Q
Δ



pada suatu temperatur tertentu:

C =                   = 0
lim
→ΔT T

Q
Δ dT

Qd '

Tentu saja hal ini tidak dapat diinterpretasikan 
sebagai turunan Q terhadap T karena Q bukan 
sifat sistem. Secara fisis d'Q bermakna “aliran 
panas kecil” yang berkorespondesi dengan 
perubahan temperatur dT. 



Kapasitas panas pada tekanan tetap disimbolkan 
CP sedangkan pada volume tetap dinyatakan 
sebagai CV. Nilai CP dan CV secara eksperimen 
dapat diukur.

Contoh untuk tembaga:

cp, cv

T

cv
cp



Panas Jenis Gas Ideal

Pada bab 3 telah dibahas panas jenis gas ideal.

Energi dalam gas ideal:

•Monatomik:

•Diatomik:

•Triatomik:

nRTU 2
5=

nRTU 2
3=

nRTU 2
7=



Sehingga panas jenis molar menjadi:
Gas ideal Monatomik:  
Gas ideal diatomik:  
Gas ideal triatomik:  

Rcv 2
3=

Rcv 2
5=

Rcv 2
7=



Dari hukum Termodinamika I:
dQ = dU + dW

Tinjau proses untuk 1 mole gas ideal:
dU = cv dT
dW = p dV

Karena PV = RT, maka pada tekanan tetap
dW = R dT

Sementara dQ = cP dT, maka dapat dibuktikan:
cP = cv + R



Contoh soal



Buktikan pada proses adiabatis untuk gas ideal 
terpenuhi: PVγ = konstan
(Petunjuk: gunakan hukum Termodinamika I dan 
diferesiasikan pers. keadaan PV = nRT)



4.5. Hukum Termodinamika II 
dan konsep Entropi



Perhatikan peristiwa sehari-hari di bawah ini:

air dicampur sirup dan diaduk



Atau peristiwa di laboratorium

T1

T2

(a) (c)

T

(b)

Peristiwa (a):benda pada suhu T1 dalam kontak
dengan reservoir panas T2, disini T2 > T1.

Peristiwa (b):Kerja masuk ke dalam sistem
menjadi panas

Peristiwa (c):ekspansi bebas



Apa kesamaan peristiwa-peristiwa
ini??? Dapatkah dibalik???

Peristiwa-peristiwa tersebut tidak bisa dibalik
meskipun pada proses pembalikan ini bisa
terpenuhi kaidah kekekalan energi.

Apakah ada yang salah dengan hukum
termodinamika I (hukum kekekalan energi)?

Tampak bahwa ada preferensi “arah”
peristiwa. 



Muncul formulasi hukum termodinamika II. 

Apakah ada yang salah dengan hukum
termodinamika I (hukum kekekalan energi)?

Tentu saja tidak!

Hukum termodinamika I tetap benar, 
namun perlu penjelasan lebih lanjut
mengapa proses-proses tersebut tidak bisa
dibalik.



Ada berbagai versi hukum Thmd II:

Versi yang paling sederhana (Clasius):
“Panas secara alamiah akan mengalir dari suhu
tinggi ke rendah; panas tidak akan mengalir
secara spontan dari suhu rendah ke tinggi”

Sudah kita lihat dari siklus Carnot:
“Tidak mungkin dalam satu siklus terdapat
efisiensi 100%”

Versi filosofis



Versi filosofis (lihat peristiwa sehari-hari):

“Dalam suatu sistem tertutup, tanpa campur
tangan dari luar ketidakteraturan akan selalu
bertambah.”

(Secara alamiah, proses akan cenderung ke arah
tidak teratur)



Bagaimana formulasi umum pada
termodinamika?

Kita cari saja besaran yang 
menunjukkan ukuran ketidakteraturan, 
kita beri nama besaran ini “entropi”, 
tetapi bagaimana kaitannya dengan
termodinamika?



Entropi?? Besaran fisis yang bagaimana??

Besaran ini harus menjadi sifat sistem
menjadi variabel keadaan.

Nilai besaran ini cenderung bertambah pada
suatu proses, jadi besaran ini tidak terkonsevasi

Jelas bahwa besaran ini pasti bukan bentuk
energi, karena energi terkonservasi.



Pada kesempatan pertama, sebagaimana
energi dalam, nilai absolut besaran ini
belum begitu penting. Kita cari terlebih
dahulu perbedaan atau perubahan besaran
ini pada suatu proses, ΔS.

Besaran ini diberi simbol S.



Relasi entropi dan Panas

T
rQd

S
'

≡Δ



Statemen hukum termodinamika II:
ΔS ≥ 0

Pada suatu sistem tertutup nilai entropi
akan tetap atau bertambah.

Catatan:
Berbeda dengan hukum termodinamika I yang 
menunjukkan konservasi energi: 

“energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat
dimusnahkan”, 

hukum termodinamika II menyatakan bahwa “entropi
dapat diciptakan tetapi tidak dapat dimusnahkan”.



Konsekuensi filosofis: ketidakteraturan
dalam suatu alam tertentu akan selalu
bertambah. 

Apakah hal ini tidak bertentangan dengan, 
misalnya, teori evolusi Darwin? (Jawaban
diserahkan kepada pembaca, think about it!!!)



Contoh-contoh latihan:
1. Satu kilogram air pada suhu 0oC dibawa dalam kontak

dengan reservoir panas besar pada suhu 100oC.
(a) Ketika air sudah mencapai suhu 100oC berapa

perubahan entropi air, reservoir dan universe 
(air+reservoir)?

(b) Jika air terlebih dahulu dibawa ke suhu 50oC (dengan
kontak reservoir 50oC) lalu dikontakkan dengan
reservoir 100oC, berapa perubahan entropi universe?

(c) Bagaimana caranya untuk untuk menaikkan suhu air 
dari 0oC ke 100oC tanpa kenaikan entropi universe?

Panas jenis air 1 kal/(gr oC)



4.6. Relasi Termodinamika

Kembali ke hukum termodinamika I:
d’Q = dU + d’W

Hukum termodinamika II mengungkapkan
pada proses reversibel antara dua kedaan
seimbang:

d'Qr = TdS



Pada proses reversibel untuk sistem PVT:
d'W = P dV

Sehingga dapat disimpulkan
T dS = dU + P dV

kombinasi hukum termodinamika I dan II.

Untuk sistem lain, ekspresi P dV diganti
dengan yang sesuai.



Contoh-contoh soal

1. Satu mole gas ideal diproses dari tekanan 1 atm  dan 
suhu 300 K menjadi 0,75 atm dan suhu 400 K dengan 
proses-proses isotermal reversibel lalu isobaris 
reversibel. Sistem lalu dikembalikan ke semula dengan 
proses isokhoris lalu proses adiabatis. Anggap cv=(5/2) R
dan gas ideal cP − cv = R. 
(a). Gambarkan siklus ini dengan diagram P-V!
(b). Cari nilai-nilai T, V, P pada setiap titik pergantian 
proses, serta hitunglah W dan Q yang berkaitan dengan 
proses-proses tersebut. 



1. Satu mole gas ideal monatomik mula-mula pada suhu To
berekspansi dari volume Vo ke 2Vo. (a) pada suhu konstan (b) 
pada tekanan konstan (c) secara adiabatis
Pada ketiga kasus ini hitunglah kerja dan panas yang diabsorbsi.
Nyatakan jawaban dalam R dan To.
Catatan: Untuk gas ideal monatomik  dU = Cv dT;   Cv = 3/2 R; 
Cp = Cv + R;

2. Air bermassa 10 kg pada suhu 20oC dicampur dengan 2 kg es 
pada suhu –5oC pada tekanan tetap 1 atm sampai keseimbangan 
tercapai. Hitung perubahan entropi sistem.
Cp air = 4,18x103 Joule kg-1 K-1;  Cp es = 2,09x103 Joule kg-1 K-1; 
Les-air = 3,34x105 Joule kg-1


