
FISIKA TERMAL
PENGENALAN ENTROPI DAN HUKUM KE 

DUA TERMODINAMIKA



TERMODINAMIKA

 Istilah ini berarti aliran panas yang selalu mengalir dari benda 

bertemperatur tinggi ke benda bertemperatur rendah. Aliran ini 

berhenti ketika temperatur benda sama, ini dinamakan 

kesetimbangan termal



Hukum Pertama Termodinamika

Model mekanika untuk 

menjelaskan aliran panas 

dikembangkan pada abad ke 19 

di Inggris dibangun atas jasa 

James Watt pembuat mesin uap 

asal Skotlandia.

Disusul kemudian oleh James 

Prescott Joule Ilmuwan asal 

Skotlandia, menunjukkan bahwa 

kuantitas panas bisa disetarakan 

dengan kerja mekanik tertentu

Kesetaraan Mekanik Panas ini 

adalah cikal bakal studi 

termodinamika

James Watt

James P. Joule



Hukum Pertama Termodinamika

Kemudian seseorang berkata 

“Karena bisa diubah menjadi kerja 

makan panas diduga sebagai 

suatu bentuk energi (kata energi 

dalam bahasa Yunani berarti 

mengandung kerja)

Dugaan belum terbukti hingga 

pada 1847, Hermann von 

Helmholtz mengeluarkan hukum 

kekekalan energi (Setiap 

kehilangan energi di suatu tempat 

pasti digantikan energi yang sama 

di tempat yang lain dalam sistem 

yang sama)

Hermann von Helmholtz

Named U as Internal Energy 



Dua Hukum Rudolf Clasius

Pada 1850 fisikawan Jerman, 

Rudolf Clausius menerbitkan 

sebuah tulisan, Ia menamai 

hukum kekekalan energi 

Helmholtz sebagai hukum pertama 

Termodinamika, dan kemudian 

merumuskan hukum kedua.

Rudolf Clausius 



Dua Hukum Rudolf Clasius

Hukum kedua yang dirumuskan 

Clausius adalah: Energi total suatu 

sistem selalu menurun karena 

adanya panas yang hilang dalam 

proses termodinamika

Clausius mengenalkan konsep baru 

yakni entropi yang berkaitan 

dengan aliran panas

Entropi suatu sistem tertutup selalu 

naik dan mencapa maksimum pada 

kesetimbangan termal (ketika 

semua benda dalam sistem 

memiliki temperatur sama)



Apa yang dunia berikan sebagai arah untuk 

waktu?



Proses Irreversibel dan Entropi

• Waktu memiliki arah dimana usia kita 

bertambah.

• Kita biasa dengan proses satu jalan yaitu 

yang hanya dapat terjadi dalam suatu urutan 

tertentu dan tidak terjadi dalam urutan 

sebaliknya.

• Sebutir telur jatuh ke lantai

• Sepotong daging yang dipanggang

• Mobil yang ditabrakkan ke tiang lampu

• Proses ini disebut proses yang irreversibel 

(tidak dapat dibalik hanya dengan perubahan 

kecil yang terjadi di lingkungannya)

• Kunci untuk dapat mengerti mengapa proses 

satu jalan tidak dapat dibalik meliputi suatu 

kuantitas yang disebut entropi.



Proses Irreversibel dan Entropi

• Proses irreversibel sudah biasa kita temui dalam kehidupan 

sehari-hari.

• Jika proses ini dimulai secara spontan pada jalan yang salah 

kita akan tercengan. Namun tidak ada kejadian yang salah ini 

yang bertentangan dengan hukum konservasi energi.

• Contoh:



Proses Irreversibel dan Entropi

• Perubahan energi pada sistem tertutup tidak mengatur arah perubahan 

proses irreversibel.

• Arah diatur oleh sifat lain yakni perubahan entropi (∆S) dari sistem.

• Postulat entropi: : “Jika suatu proses ireversibel terjadi pada sistem 

tertutup, entropi S pada sistem selalu meningkat dan tidak akan pernah 

menurun”



Proses Irreversibel dan Entropi

• Entropi berbeda dengan energi, karena itu entropi tidak mematuhi 

hukum konservasi energi. Energi dalam sistem tertutup bersifat 

terkonservasi, hal itu selalu konstan.

• Untuk proses ireversibel, entropi pada sistem tertutup selalu 

meningkat. Karena sifat ini, perubahan entropi kadang-kadang disebut 

“the arrow of time” dengan arah majunya waktu dan peningkatan 

entropi



Perubahan pada entropi

Empat proses khusus



Contoh soal:

Misalkan 1 mol gas nitrogen dimasukkan pada bagian kiri kontainer Gambar 

dibawah. Kemudian anda membuka stopcock dan volume gas menjadi dua kali 

lipat. Berapa perubahan entropi gas untuk proses irreversibel? Anggap gas 

ideal



Hukum ke dua

∆S >= 0 Hukum kedua termodinamika

Tanda lebih besar untuk proses ireversibel

Tanda samadengan untuk proses reversibel



Entropi pada dunia nyata: Mesin Carnot



Contoh soal:

Seorang penemu menyatakan telah

membangun sebuah mesin yang

mempunyai efisiensi 75% ketika

beroperasi diantara titik didih dan titik

beku air. Apakah ini mungkin?



Entropi pada dunia nyata: Refrijerasi

SIKLUS DAYA SIKLUS REFRIJERASI



Contoh soal:

Diketahui suatu sistem refrigerasi

dengan temperatur evaporasi -5 oC dan

temperatur kondensasi sebesar 45 oC.

Tentukanlah kinerja (COP) maksimum

yang mungkin dicapai oleh sistem

tersebut.



TERIMAKASIH


