
KALORIMETER 

PF. 8 

A. Tujuan Percobaan 

1. Mempelajari cara kerja kalorimeter 

2. Menentukan kalor lebur es 

3. Menentukan panas jenis berbagai logam 

B. Alat dan Bahan 

1. Kalorimeter 

2. Termometer 

3. Gelas ukur 

4.  Keping-keping es 

5. Air 

6. Timbangan 

C. Teori 

 Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah 

kalor yang terlibat dalam suatu perubahan atau reaksi kimia. Pengukuran 

jumlah kalor reaksi yang diserap atau dilepaskan pada suatu reaksi kimia 

dengan eksperimen disebut kalorimetri. Dengan menggunakan 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.  

 Kalor yang dibutuhkan untuk menaikan suhu kalorimeter sebesar 1 

0
C pada air dengan massa 1 gram disebut tetapan kalorimetri. Dalam 

proses ini berlaku Azas Black yaitu: 

Q lepas = Q terima 

Q air panas = Q air dingin + Q kalorimeter 

m1 c (Tp – Tc) = m2 c (Tc – Td) + C(Tc – Td) 

Keterangan: 

m1 = massa air panas  

m2 = massa air dingin 



 c = kalor jenis air  

C = kapasitas kalorimeter 

Tp = suhu air panas  

Tc = suhu air campuran  

Td = suhu air dingin  

 Sedang hubungan kuantitatif antara kalor dan bentuk lain energi 

disebut termodinamika. Termodinamika kimia dapat didefinisikan sebagai 

cabang kimia yang menangani hubungan kalor, kerja, dan bentuk lain 

energi dengan kesetimbangan dalam reaksi kimia dan dalam perubahan 

keadaan. 

 Hukum pertama termodinamika menghubungkan perubahan energi 

dalam suatu proses termodinamika dengan jumlah kerja yang dilakukan 

pada sistem dan jumlah kalor yang dipindahkan kesistem. 

 Hukum kedua termodinamika yaitu membahas tentang reaksi 

spontan dan tidak spontan. Proses spontan yaitu reaksi yang berlangsung 

tanpa pengaruh luar. Sedangakan reaksi tidak spontan tidak terjadi tanpa 

bantuan luar. 

 Hukum ketiga termodinamika menyatakan bahwa entropi dari 

kristal sempurna murni pada suhu nol mutlak ialah nol. Kristal sempurna 

murni pada suhu nol mutlak menunjukkan keteraturan tertinggi yang 

dimungkinkan dalam sistem termodinamika. Jika suhu ditingkatkan sedikit 

diatas 0 K, entropi meningkat. Entropi mutlak selalu mempunyai nilai 

positif. 

 Kalor reaksi dapat diperoleh dari hubungan massa zat (m), kalor 

jenis zat (c) dan perubahan suhu (∆T), yang dinyatakan dengan persamaan 

berikut: 

Q = m . c . ∆T 

Ada dua jenis kalorimeter yaitu: 

1.  Kalorimeter bom 

 Kalorimeter bom adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

jumlah kalor (nilai kalori) yang dibebaskan pada pembakaran 



sempurna (dalam O2 berlebih) suatu senyawa, bahan makanan, bahan 

bakar. Sejumlah sampel ditempatkan pada tabung beroksigen yang 

tercelup dalam medium penyerap kalor (kalorimeter), dan sampel akan 

terbakar oleh api listrik dari kawat logam terpasang dalam tabung. 

Contoh kalorimeter bom adalah kalorimeter makanan. 

 Kalorimeter makanan adalah alat untuk 

menentukan nilai kalor zat makanan 

karbohidrat, protein, atau lemak. Alat ini 

terdiri dari sebuah tabung kaca yang tingginya 

kurang lebih 19 cm dan garis menengahnya 

kurang lebih 7,5 cm. Bagian dasarnya 

melengkung ke atas membentuk sebuah 

penyungkup. Penyungkup ini disumbat 

dengan sebuah sumbat karet yang yang berlubang di bagian tengah. 

Bagian atas tabung kaca ini ditutup dengan lempeng ebonit yang 

bundar. Di dalam tabung kaca itu terdapat sebuah pengaduk, yang 

tangkainya menembus tutup ebonit, juga terdapat sebuah pipa spiral 

dari tembaga. Ujung bawah pipa spiral itu menembus lubang sumbat 

karet pada penyungkup dan ujung atasnya menembus tutup ebonit 

bagian tengah. Pada tutup ebonit itu masih terdapat lagi sebuah lubang, 

tempat untuk memasukkan sebuah termometer ke dalam tabung kaca. 

Tabung kaca itu diletakkan di atas sebuah keping asbes dan ditahan 

oleh 3 buah keping. Keping itu berbentuk bujur sangkar yang sisinya 

kurang lebih 9,5 cm. Di bawah keping asbes itu terdapat kabel listrik 

yang akan dihubungkan dengan sumber listrik bila digunakan. Di atas 

keping asbes itu terdapat sebuah cawan aluminium. Di atas cawan itu 

tergantung sebuah kawat nikelin yang berhubungan dengan kabel 

listrik di bawah keping asbes. Kawat nikelin itulah yang akan 

menyalakan makanan dalam cawan bila berpijar oleh arus listrik. 

Dekat cawan terdapat pipa logam untuk mengalirkan oksigen. 



2. Kalorimeter larutan 

 Kalorimeter larutan adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

jumlah kalor yang terlibat pada reaksi kimia dalam sistem larutan. Pada 

dasarnya, kalor yang dibebaskan/diserap menyebabkan perubahan suhu 

pada kalorimeter. Berdasarkan perubahan suhu per kuantitas pereaksi 

kemudian dihitung kalor reaksi dari reaksi sistem larutan tersebut. Kini 

kalorimeter larutan dengan ketelitian cukup tinggi dapat diperoleh 

dipasaran. 

Bentuk kalorimeter 

• Beker aluminium dan gelas plastik jenis polistirin (busa) dapat 

digunakan sebagai kalorimeter sederhana dengan termometer sebagai 

pengaduk. Keuntungan menggunakan gelas plastik sebagai kalorimeter 

adalah murah harganya dan setelah dipakai dapat dibuang. 

• Kalorimeter yang biasa digunakan di laboratorium fisika sekolah 

berbentuk bejana biasanya silinder dan terbuat dari logam misalnya 

tembaga atau aluminium dengan ukuran 75 mm x 50 mm (garis tengah). 

Bejana ini dilengkapi dengan alat pengaduk dan diletakkan di dalam 

bejana yang lebih besar yang disebut mantel/jaket. Mantel/jaket tersebut 

berguna untuk mengurangi hilangnya kalor karena konveksi dan 

konduksi. 

D. Cara Kerja 

1. Menimbang kalorimeter kosong dan pengaduk 

2. Mengisi kalorimeter dengan air 
½
 bagian, kemudian timbang lagi 

3. Memasukkan kalorimeter kedalam selubung luarnya dan mencatat 

temperature mula-mula 

4. Me,asukkan potongan es kedalam kalorimeter kemudian tutup serta aduk  

5. Mencatat temperatur kesetimbangannya 

6. Menimbang kembali kalorimeter tersebut 

 



E. Tugas Pendahuluan 

1. Apa syarat bagi sebuah kalorimeter ideal? 

Jawab: Kalorimeter yang memiliki ketelitian yang cukup tinggi dan dapat 

mencegah hilangnya kalor karena konveksi dan kondusi. 

2. Apa yang dimaksud dengan harga air kalorimeter? 

 Jawab:  

3. Apa perbedaan dan persamaan dari kalor jenis, kapasitas kalor, dan kalor 

lebur? 

 Jawab: Kalor jenis (c) yaitu banyaknya kalor yang diperlukan suatu zat 

 untuk menaikkan suhunya 1ºC tiap gram massa zat tersebut. 

 Kapasitas kalor (C) banyaknya kalor yang diperlukan suatu zat 

 sebesar 1ºC tanpa memperhatikan massa zat tersebut. Kalor lebur 

 adalah kalor untuk meleburkan atau kalor untuk membeku.  

4.  Apakah yang dimaksud keadaan kesetimbangan termal? 

 Jawab: Bila dua buah zat yang berbeda suhunya disatukan maka setelah  

  beberapa saat kedua benda tersebut suhunya akan sama. Keadaan  

  ini disebut kedua benda ini mengalami kesetimbangan termal.  

  Proses ini terjadi jika pengaruh dari luar kita abaikan. 


