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LAPORAN PRAKTIKUM FISIKA DASAR 

KALOR JENIS 

 

 

1. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

 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 satuan derajat panas. 

Kalor merupakan suatu kuantitas atau jumlah panas baik yang diserap maupun 

dilepaskan oleh suatu benda. Dari sisi sejarah kalor merupakan asal kata caloric 

ditemukan oleh ahli kimia perancis yang bernama Antonnie laurent lavoiser (1743 

– 1794). Kalor memiliki satuan Kalori (kal) dan Kilokalori (Kkal). 1 Kal sama 

dengan jumlah panas yang dibutuhkan untuk memanaskan 1 gram air naik 1 

derajat celcius (Akbar, 2010). 

 Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh suatu zat. 

Secara umum untuk mendeteksi adanya kalor yang dimiliki oleh suatu benda 

yaitu dengan mengukur suhu benda tersebut. Jika suhunya tinggi maka kalor 

yang dikandung oleh benda sangat besar, begitu juga sebaliknya jika suhunya 

rendah maka kalor yang dikandung sedikit. Dari hasil percobaan yang sering 

dilakukan besar kecilnya kalor yang dibutuhkan suatu benda(zat) bergantung 

pada 3 faktor yaitu massa zat, jenis zat (kalor jenis), perubahan suhu (Purnomo, 

2008). 

1.2 Maksud dan Tujuan 

 Maksud dari praktikum Fisika Dasar tentang kalor jenis yaitu agar 

praktikan lebih memahami tentang kalor jenis yang terkandung di dalam benda – 

benda sekitar beserta perhitungannya.  

Tujuan dari praktikum Fisika Dasar tentang kalor jenis adalah untuk 

menentukan panas jenis mata bahan kalorimeter. 
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1.3 Waktu dan Tempat 

 Praktikum Fisika Dasar tentang kalor jenis ini dilaksanakan pada Rabu, 

08 Desember 2010 pukul 13.00-14.00 WIB dan bertempat di laboratorium IIP 

(Ilmu-ilmu Perairan), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas 

Brawijaya, Malang. 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Pengertian Kalor Jenis 

 Menurut Halliday (1985), perbandingan banyaknya tenaga kalor (∆Q) 

yang dibekalkan kepada sebuah benda untuk menaikkan temperaturnya 

sebanyak ∆T dinamakan kapasitas kalor (C) dari benda tersebut yakni: 

 

Kapasitas kalor per satuan massa sebuah benda yang dinamakan kalor jenis (c) 

adalah ciri (karakteristik) dari bahan yang membentuk benda tersebut: 

 

 Kalor jenis adalah jumlah energi yang dipindahkan dari suatu benda atau 

tubuh ke benda lain akibat dari suatu perbedaan suhu diantara benda atau tubuh 

tersebut. Kalor dinyatakan dalam satuan energi joule (J) menurut satuan SI. 

Kalor umunya dinyatakan dalam satuan kalori (kkal), yaitu satu kalori adalah 

jumlah kalor yang diperlukan untuk meningkatkan suhu 1 gram air sebanyak 1 

derajat celcius pada suhu kamar (293 K) (Metana, 2010). 

2.2 Pengertian Kalorimeter dan Gambar 

 Kalor yang dipindahkan dari atau ke sistem diukur di dalam alat yang 

dinamakan kalorimeter, yang terdiri dari sebuah wadah cuplikan kecil yang 

dibenamkan dalam sebuah bejana air yang besar. Bejana luar itu disekat dengan 

baik sekali di sebelah luar untuk menghalangi lubang kamar mencapai air, 

sedangkan wadah di dalam dibuat dari tembaga atau suatu bahan penghantar 

kalor yang lain untuk mengizinkan kalor acara mudah dipertukarkan antara 

wadah itu dan air (Cromer, 1994). 

 Pengukuran jumlah kalor reaksi yang diserap atau dilepaskan pada suatu 

reaksi kimia dengan eksperimen disebut kalorimetri. Dengan menggunakan 
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hukum Hess, kalor reaksi suatu reaksi kimia dapat ditentukan berdasarkan data 

perubahan entalpi pembentukan standar, energi ikatan dan secara eksperimen. 

Proses dalam kalorimeter berlangsung secara adiabatik, yaitu tidak ada energi 

yang lepas atau masuk dari luar ke dalam kalorimeter (Petrucci,1987). 

(Google, images, 2010) 

2.3 Pengertian Termometer dan Gambar 

 Termometer adalah alat untuk mengukur suhu. Termometer Merkuri 

adalah jenis termometer yang sering digunakan oleh masyarakat awam. Merkuri 

digunakan pada alat ukur suhu termometer karena koefisien muainya bisa 

terbilang konstan sehingga perubahan volume akibat kenaikan atau penurunan 

suhu hampir selalu sama. Alat ini terdiri dari pipa kapiler yang menggunakan 

material kaca dengan kandungan Merkuri di ujung bawah. Untuk tujuan 

pengukuran, pipa ini dibuat sedemikian rupa sehingga hampa udara. Jika 

temperatur meningkat, Merkuri akan mengembang naik ke arah atas pipa dan 

memberikan petunjuk tentang suhu di sekitar alat ukur sesuai dengan skala yang 

telah ditentukan. Skala suhu yang paling banyak dipakai di seluruh dunia adalah 

Skala Celcius dengan poin 0 untuk titik beku dan poin 100 untuk titik didih 

(Skuler, 2007). 

 Termometer umum yaitu termometer zat cair dalam gelas yang terdiri dari 

bola gelas yang berdinding tipis. Bagian atas dari bola ini dihubungkan dengan 

pipa kapiler panjang. Zat cair, misalnya air raksa atau alkohol berwarna mengisi 

sebagian bola dan pipa tersebut. Bagian atas dari pipa tersebut tertutup dan 

biasanya ruang diatas zat cair dihilangkan  udaranya. Untuk mengukur tinggi 

permukaan air raksa didalamnya itu diadakan pembagian skala yang digoreskan 

pada pipa tersebut (Sears, 1970). 
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     (Google, images, 2010) 

2.4 Prinsip Kerja Kalorimeter  

 Panas jenis air jauh lebih besar dari pada panas jenis zat lain. Sebagai 

contoh, panas jenis air sepuluh kali lebih besar dari pada panas jenis aluminium. 

Karena kapasitas panasnya yang sangat besar, air adalah bahan yang baik 

sekali untuk menyimpan energi termis, seperti misalnya dalam sistem 

pemanasan solar/matahari. Air juga merupakan pendingin yang baik. Air dalam 

jumlah banyak, seperti danau atau lautan, cenderung membuat variasi 

temperatur tidak berlebihan didekatnya karena air dapat menyerap atau melepas 

energi termis dalam jumlah yang besar sementara mengalami perubahan 

tenperatur sangat kecil. Karena panas jenis air praktis konstan meliputi 

jangkauan temperatur yang lebar, panas jenis sebuah benda dengan mudah 

dapat diukur dengan memanaskan benda sampai suatu temperatur tertentu yang 

mudah diukur, dengan menempatkanya dalam bejana air yang massa dan 

temperaturnya diketahui, dan dengan mengukur temperatur kesetimbangan 

akhir. Jika seluruh sistem terisolasi dari sekitarnya maka panas yang keluar dari 

benda sama dengan panas yang masuk ke ai dan wadahnya. Prosedur ini 

dinamakan kalorimetri, dan wadah air yang terisolasi dinamakan kalorimeter 

(Tipler, 1998). 

 Tidak ada usaha dikerjakan oleh sistem atau lingkungan. Sebagai 

akibatnya perubahan suhu lingkungan (air) hanyalah karena kalor yang 

dipertukarkan antara air dan sistem. Perubahan suhu ini diukur dengan sebuah 

termometer, dan kalor yang dipertukarkan dihitung dari massa dan kalor jenis air 

yang diketahui. Dari kekekalan tenaga, kalor yang diperoleh oleh sistem adalah 

harga negatif dari kalor yang hilang dari lingkungan dan sebaliknya. Dengan 

demikian kalorimeter mengukur kalor yang dipertukarkan oleh sistem dibawah 

syarat-syarat tertentu (Cromer, 1994). 
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2.5 Timbangan Digital dan Gambar 

 Kita mengenal Timbangan Digital sebagai alat ukur untuk satuan 

berat.Dibandingkan dengan jaman dulu yang masih meggunakan Timbangan 

Analog atau Manual , Timbangan Digital dinilai memiliki fungsi lebih sebagai alat 

ukur, diantaranya Timbangan Digital lebih akurat, presisi, akuntable (bisa 

menyimpan hasil dari setiap penimbangan) (PT Digi Indonesia, 2010). 

 Mungkin sebelumnya timbangan digital untuk orang awam tidak seberapa 

mengerti dan di butuhkan, namun fungsi timbangan digital ini untuk membantu 

mengukur berat serta secara kalkulasi secara otomatis harganya dengan harga 

dasar satuan. Banyak kurang lebihnya cara kerja timbangan digital hanya bisa 

mengeluakan label, ada juga yang hanya timbul ditampilan layar LCD nya. Untuk 

harga tidak terlalu mahal cocok untuk usaha kecil hingga menengah. Serta untuk 

timbangan digital tentunya merk bizerba ini cocok untuk mengembangkan usaha. 

Untuk merk bizerba masing-masing punya kelebihan diatas merk lain, tentunya 

dengan keunggulan di fasilitas yang sangat banyak, maka kita tidak perlu pusing-

pusing untuk menghitung karena di tampilan LCD nya akan keluar jumlah total 

untuk setiap penimbangan barang baik penimbangan untuk buah sampai untuk 

keperluan dapur. Bahkan untuk pelanggan mudah untuk membaca angkanya, 

dengan layar LCD yang sangat bagus. Untuk sampai level yang sangat tinggi 

timbangan merk bizerba bisa integrasi dengan mesin kasir sehingga bisa 

mengeluarkan label harga. Bizerba adalah merk timbangan digital yang lumayan 

terkenal di beberapa minimarket seperti indomaret dan alfamart. Untuk setingan 

timbangan digital merk bizerba ini tidak semua software kasir yang bisa dukung 

karena ada pola baca yang membedakan barcodenya (Mansur, 2010). 

 

      (Google, images, 2010) 
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2.6 Manfaat di Bidang Perikanan 

 Menurut Metana (2010), kalor mempunyai manfaat diantarnya: 

1. Teknik refigrasi adalah teknik pendinginan untuk produk hasil perikanan 

2. Untuk pengasapan ikan 

3. Pemilihan logam untuk pembuatan kapal. 
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3. METODOLOGI 
 
 

3.1 Alat dan Fungsinya 
 Alat yang digunakan pada praktikum Fisika Dasar tentang kalor jenis 

adalah 

 Kalorimeter  : untuk mengukur besar kecilnya kalor jenis benda 

 Termometer  : untuk mengukur tinggi rendahnya suhu benda 

 Stopwatch  : untuk menghitung waktu 

 Ketel uap  : untuk memanaskan air 

 Timbangan digital : untuk menimbang massa benda dengan ketelitian  

  10-2 

 Pinset   : untuk mengambil serta memindahkan aluminium  

  dan kaca dari ketel uap ke kalorimeter 

 Penggaris  : untuk menentukan 1/5 bagian dari kalorimeter 

 Nampan  : sebagai wadah alat dan bahan 

 

3.2 Bahan dan Fungsinya 
 Bahan yang digunakan dalam praktikum Fisika Dasar tentang kalor jenis 

adalah 

 Aluminium : sebagai bahan yang diukur kalor jenisnya 

 Kaca  : sebagai bahan yang diukur kalor jenisnya 

 Air  : sebagai media perambatan kalor 

 Tissue  : untuk membersihkan alat-alat praktikum yang telah  

  digunakan 
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3.3 Skema Kerja 
3.3.1 Aluminium 

Disiapkan alat dan bahan 

↓ 

Ditimbang kalorimeter kosong bagian dalam dengan timbangan digital 

↓ 

Diisi kalorimeter dengan air sebanyak 1/5 bagian dan ditimbang kembali 

↓ 

Ditimbang aluminium dengan timbangan digital 

↓ 

Dimasukkan aluminium ke dalam ketel uap yang berisi air dan dipanaskan 

↓ 

Diukur suhu air dalam kalorimeter dan dicatat sebagai T1 

↓ 

Diambil aluminium dengan pinset dan dimasukkan ke dalam kalorimeter 

(sambil digojok) 

↓ 

Dihidupkan stopwatch 

↓ 

Diamati perubahan suhu air dalam kalorimeter 30 detik pertama 

sebagai T1 dan 30 detik kedua sebagai T2 

↓ 

Hasil 
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3.3.2 Kaca 

Disiapkan alat dan bahan 

↓ 

Ditimbang kalorimeter kosong bagian dalam dengan timbangan digital 

↓ 

Diisi kalorimeter dengan air sebanyak 1/5 bagian dan ditimbang kembali 

↓ 

Ditimbang kaca dengan timbangan digital 

↓ 

Dimasukkan kaca ke dalam ketel uap yang berisi air dan dipanaskan 

↓ 

Diukur suhu air dalam kalorimeter dan dicatat sebagai T1 

↓ 

Diambil kaca dengan pinset dan dimasukkan ke dalam kalorimeter 

(sambil digojok) 

↓ 

Dihidupkan stopwatch 

↓ 

Diamati perubahan suhu air dalam kalorimeter 30 detik pertama 

sebagai T1 dan 30 detik kedua sebagai T2 

↓ 

Hasil 
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4. PEMBAHASAN 

4.1 Analisa Prosedur 

 Langkah awal yang harus dilakukan pada praktikum Fisika Dasar tentang 

kalor jenis adalah disiapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah 

kalorimeter untuk mengukur besar kecilnya kalor jenis benda, termometer untuk 

mengukur tinggi rendahnya suhu benda, stopwatch untuk menghitung waktu, 

ketel uap untuk memanaskan air, timbangan digital untuk menimbang massa 

benda dengan ketelitian 10-2, Pinset untuk mengambil serta memindahkan 

aluminium dan kaca dari ketel uap ke kalorimeter, penggaris untuk menentukan 

1/5 bagian dari kalorimeter, nampan sebagai wadah alat dan bahan. Sedangkan 

bahan-bahan yang digunakan adalah aluminiumdan kaca sebagai bahan yang 

diukur kalor jenisnya, air sebagai media perambatan kalor, tissue untuk 

membersihkan alat-alat praktikum yang telah digunakan. 

 Aluminium 

 Setelah disiapkan alat dan bahan. Selanjutnya ditimbang kalorimeter 

kosong bagian dalam dengan timbangan digital. Lalu diisi kalorimeter dengan air 

sebanyak 1/5 bagian dan ditimbang kembali. Kemudian ditimbang aluminium 

dengan timbangan digital. Selesai ditimbang dimasukkan aluminium ke dalam 

ketel uap yang berisi air dan dipanaskan hingga mendidih. Diukur suhu air dalam 

kalorimeter dan dicatat sebagai T1. Lalu diambil aluminium dengan pinset dan 

dimasukkan ke dalam kalorimeter (sambil digojok). Dihidupkan stopwatch dan 

diamati perubahan suhu air dalam kalorimeter 30 detik pertama sebagai T1 dan 

30 detik kedua sebagai T2 .Hasilnya dicatat pada tabel. 

 Kaca 

 Setelah disiapkan alat dan bahan. Selanjutnya ditimbang kalorimeter 

kosong bagian dalam dengan timbangan digital. Lalu diisi kalorimeter dengan air 

sebanyak 1/5 bagian dan ditimbang kembali. Kemudian ditimbang kaca dengan 

timbangan digital. Selesai ditimbang dimasukkan kaca ke dalam ketel uap yang 

berisi air dan dipanaskan hingga mendidih. Diukur suhu air dalam kalorimeter 

dan dicatat sebagai T1. Lalu diambil kaca dengan pinset dan dimasukkan ke 

dalam kalorimeter (sambil digojok). Dihidupkan stopwatch dan diamati perubahan 

suhu air dalam kalorimeter 30 detik pertama sebagai T1 dan 30 detik kedua 

sebagai T2 .Hasilnya dicatat pada tabel. 
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4.2 Analisa Hasil 
 Dari Praktikum Fisika Dasar tentang kalor jenis dapat dianalisa hasilnya 
sebagai berikut: 

 Aluminium 

Berat kalorimeter (K)  = 104 gram 

Berat Aluminium (B)  = 1,06 gram 

Berat air (A)               = 44 gram 

NO T1 (0C) T2 (0C) T3 (0C) 

1 27,5 29 28 

 

 

    

      

      kal/g oC 

 Kaca 

Berat kalorimeter (K)  = 101 gram 

Berat Kaca (B)  = 2,5 gram 

Berat air (A)               = 47 gram 

NO T1 (0C) T2 (0C) T3 (0C) 

1 28 29 28 

 

    

      

      kal/g oC 
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Jenis Benda Kalor Jenis (c) 
J/kg Co kkal/kg Co 

Air 4180 1,00 
Alkohol (ethyl) 2400 0,57 
Es 2100 0,50 
Kayu 1700 0,40 
Aluminium 900 0,22 
Marmer 860 0,20 
Kaca 840 0,20 
Besi / baja 450 0,11 
Tembaga 390 0,093 
Perak 230 0,056 
Raksa 140 0,034 
Timah hitam 130 0,031 
Emas 126 0,030 

                                                               (Lohat, 2009) 

 Pada percobaan yang telah dilakukan didapatkan hasil yaitu kalor jenis 
aluminium = 0,420 dan kalor jenis kaca = 0,465 dan dapat disimpulkan kalor jenis 
kaca lebih besar dari kalor jenis aluminium. Sedangkan menurut Lohat (2009), 
kalor jenis aluminium = 0,22 dan kalor jenis kaca = 0,20. sehingga kalor jenis 
aluminium lebih besar dari pada kaca. 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil percobaan berbeda dan berbanding 
terbalik dengan literatur yang ada. 
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5. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari praktikum Fisika Dasar tentang kalor jenis didapatkan kesimpulan 
yaitu 

 Kalor jenis adalah jumlah energi yang dipindahkan dari suatu benda atau 
tubuh ke benda lain akibat dari suatu perbedaan suhu diantara benda 
atau tubuh tersebut 

 Rumus kalor jenis yaitu 

 

Keterangan: 

c = kalor jenis 

∆Q = perbandingan banyaknya kalor 

m = massa 

∆T = perbandingan suhu 

 Kalor yang dipindahkan dari atau ke suatu sisttem diukur didalam alat 

yang dinamakan kalorimeter 

 Termometer adalah alat untuk mengukur suhu. Termometer yang sering 

digunakan adalah termometer merkuri 

 Timbangan digital memilik fungsi lebih sebagai alat ukur diantaranya lebih 

akurat, presisi, dan akuntable 

 Manfaat kalor dibidang perikanan yaitu untuk teknik refrigasi, pemilihan 

logam dalam pembuatan kapal, dan untuk pengasapan ikan 

 Hasil pengamatan yang diperoleh adalah 

Kalor jenis aluminium = 0,420 kal/g oC 

Kalor jenis kaca = 0,465 kal/g oC 
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Hasil ini jauh berbeda dan berbanding terbalik dengan literatur yang ada. 

Menurut literatur kalor jenis aluminium = 0,22 dan kalor jenis kaca = 0,20. 

5.2 Saran 

 Dalam praktikum Fisika Dasar tentang kalor jenis diharapkan praktikan 

berhati-hati ketika mengambil aluminium dan kaca didalam ketel uap. Agar 

tangan kita tidak terkena air panas.  
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