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KATA PENGANTAR 

 

 

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah kasih 

sayang, nikmat sehat, dan nikmat fikir yang dianugerahkan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan Buku Petunjuk Praktikum Termodinamika ini dengan 

lancar dan baik. 

 

Diktat ini disusun sebagai buku panduan atau pegangan Praktikum 

Termodinamika di lingkungan Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang dengan materi yang telah disesuaikan 

dengan materi mata kuliah Termodinamika. Sebagian materi di dalam diktat ini 

merupakan hasil penyempurnaan dari materi yang terdapat dalam buku petunjuk 

Praktikum Termodinamika yang sebelumnya ditambah dengan beberapa hal yang baru. 

 

Tujuan penyusunan diktat ini adalah dapat membantu para asisten dan 

mahasiswa dalam mengikuti kegiatan praktikum dengan baik dan benar sekaligus untuk 

menambah wawasan terhadap teori yang telah didapatkan dalam perkuliahan serta 

membantu menambah ketrampilan mahasiswa dalam melakukan kerja di laboratorium. 

 

Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh tenaga Laboran dan Kepala 

Laboratorium, dan Dosen di Jurusan Fisika beserta seluruh pihak yang telah membantu 

penyusunan diktat ini. Akhirnya, penulis menyadari bahwa diktat ini masih banyak 

kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk 

penyempurnaan diktat berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malang, Agustus 2018 
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TATA TERTIB PRAKTIKUM 

 

Setiap praktikan yang melakukan praktikum Termodinamika di Laboratorium 

Jurusan Fisika, diwajibkan mematuhi tata tertib berikut :  

1. Praktikan harus sudah siap menjalankan praktikum lima menit sebelum kegiatan 

praktikum dimulai. 
2. Pada saat melakukan praktikum diharuskan memakai jas praktikum.  

3. Setiap praktikan diharuskan membaca dengan teliti petunjuk praktikum yang akan 

dilakukan dan membuat ringkasan cara kerja praktikum (password masuk: Tujuan 

praktikum, dasar teori, metode eksperimen dan daftar pustaka) yang akan 

dilaksanakan pada saat itu.  

4. Sebelum praktikum dimulai pada setiap awal praktikum akan diadakan pre-tes. 

5. Dilarang makan dan minum pada saat kegiatan praktikum. 

6. Laporan sementara dibuat pada saat praktikum dan pada saat praktikum akan usai 

dimintakan persetujuan Asisten praktikum. 

7. Setiap selesai praktikum akan diadakan post-test. 

8. Laporan resmi praktikum dikumpulkan pada setiap awal praktikum berikutnya.  

9. Setelah usai praktikum setiap kelompok bertanggung jawab terhadap keutuhan dan 

kebersihan alat-alat dan fasilitas kemudian mengisi buku log penggunaan alat-alat 

praktikum. 

10. Bagi praktikan yang berhalangan hadir diharuskan membuat surat ijin dan apabila 

sakit harus dilampiri surat keterangan dokter.  

11. Ketentuan yang belum tercantum dalam tata tertib ini apabila perlu akan ditentukan 

kemudian. 
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Nurun Nayiroh, M.Si 
NIP. 19850312 201101 2 018 
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TD-1 

TERMOGENERATOR SEMIKONDUKTOR 

 

I. TUJUAN PERCOBAAN 

Tujuan dari percobaan ini adalah: 

1. Mengukur tegangan U0 dan arus Is  untuk rangkaian pendek pada perbedaan 

temperatur yang tidak konstan dan menentukan koefisien Seebeck. 

2. Mengukur arus dan tegangan pada perbedaan temperatur yang konstan tetapi 

beban resistor berbeda, dan menentukan hambatan dalam (internal resisitance) Rl 

dari nilai-nilai yang diperoleh dari pengukuran. 

3. Untuk menentukan efisiensi dari konversi energi, dari kuantitas panas yang 

digunakan dan energi listrik yang dihasilkan persatuan waktu. 

 

II. DASAR TEORI 

Jika temperatur rendah dibuat di sepanjang percabangan arus pada konduktor 

yang terbuat dari material yang berbeda, maka panas mengalir dari daerah yang 

lebih panas ke daerah yang lebih dingin. Pembawa muatan yang mana mengambil 

bagian dalam transfer panas ini  didistribusikan sama rata di sepanjang konduktor. 

Kuat medan internal diatur, yang ditunjukkan sebagai U0 e.m.f.  pada bagian akhir 

yang terbuka dari konduktor (efek Seebeck). 

Basar tegangan bergantung pada perbedaan temperatur dan jenis material 

yang digunakan. Untuk pendekatan pertama, besarnya tegangan dapat dituliskan 

sebagai: 

Uo = α1,2 (Th – Tc) = α1,2 T      (1) 

Dimana α1,2 adalah koefisien Seebeck dari  kombinasi material yang digunakan. Th 

adalah temperatur pada sisi panas dan Tc adalah temperatur pada sisi dingin. 

Bila kita gunakan regresi linear yang ditunjukkan sebagai: 

    Uo = a + b T        (2) 

Dari nilai-nilai pengukuran pada Gambar 1 kita peroleh: 

    b = 0.0587 V/K 

Dengan standar kesalahan 

  sb = 0.0006 V/K 
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Gambar 1. Beban tegangan sebagai fungsi perbedaan temperatur. 

 

Termogenerator terdiri dari 142 elemen yang terhubung secara seri. 

Koefisien Seebeck dari kombinasi semikonduktor yang digunakan adalah:  

α1,2 = 4.13 · 10-4 V/K     

Dengan standar kesalahan adalah: 

     S α1,2  = 4.04 · 10-4 V/K 

Pada rangkaian pendek juga terjadi hubungan secara linear dengan 

bertambahnya temperatur, dimana tahanan dalam (internal resistance) dari 

termogenerator adalah konstan pada rentang temperatur  tertentu. 

 

 
Gambar 2. Arus rangkaian pendek sebagai fungsi perbedaan temperatur. 
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Gambar 3. Tegangan terminal sebagai fungsi kuat arus  

      pada perbedaan temperatur tetap. 

 

Dengan menggunakan regresi U = a + b I , dan dengan mengacu pada nilai-

nilai pengukuran yang diperoleh pada Gambar 3 diperoleh: 

a = Uo = 2.34 V 

sa = sUo = 0.01 V 

 dan    | b | = Ri = 2.80 Ω 

     sb = sRi = 0.02 Ω. 

      Dan arus rangkaian pendek 

     Is = = 0.84 A 

      Dengan sIs = 0.01 A 

Dengan mengacu pada Gambar 4, kita dapat menentukan slope (kemiringan 

garis) kurva pada satu titik dengan menentukan tangent dari regresi linear. 

 

 
Gambar 4. Perbedaan temperatur sebagai fungsi waktu. 
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Gambar 5. Daya listrik sebagai fungsi perbedaan temperatur. 

 

Bila perbedaan temperatur T = 40 K  , maka dari nilai-nilai pengukuran 

dengan menggunakan regresi linear  T = a + b t , diperoleh: 

� =
� �

��
= 0,0361

�

�
 

Oleh karena itu, kita peroleh energi yang dihasilkan yaitu kuantitas dari 

panas Q yang mengalir melalui generator persatuan waktu sesuai dengan: 

 
��

��
= ��� = �.

� �

��
 

Bila massa air mw = 0.194 kg dan kapasitas panas jenis air adalah: 

cw = 4182 J/K 

kita peroleh: 

C = mw · cw = 811 J/Kg.K 

Sehingga, 

Pth. = 29.3 J/s 

Daya listrik Pel diukur pada beban konstan, dapat diperoleh dari Gambar 1.5 . 

Untuk perbedaan temperatur T = 40 K  kita dapatkan Pel= 0.25 W , sehingga 

efisiensinya adalah: 

� =
���
���

= 0,009	����	0,9% 
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III. METODE PERCOBAAN 

A. Alat dan Bahan 

1. Termogenerator     04366.00 1 buah 

2. Flow-through Heat exchanger     04366.01 2 buah 

3. Pasta konduktiv panas, 50 g     03747.00 1 buah 

4. Kotak penghubung    06030.23 1 buah 

5. Rheostat, 33 Ohm, 3.1 A   06112.02 1 buah 

6. Voltmeter, 0.3-300 VDC, 10-300 VAC   07035.00 1 buah 

7. Ammeter 1/5 A DC     07038.00 1 buah 

8. Stopwatch, digital, 1/100 sec.    03071.01 1 buah 

9. Immersion thermostat TC10    08492.93 1 buah 

10. Set assesoris untuk  TC10    08492.01 1 buah 

11. Bak untuk thermostat, Makrolon   08487.02 1 buah 

12. Termometer, -10...+100°C    38056.00 1 buah 

13. Termometer, -10...+ 50°C    38033.00 1 buah 

14. Resistor 2 Ohm      06055.20 1 buah 

15. Pipa karet, i.d. 6 mm     39282.00 4 buah 

16. Kabel penghubung, l = 500 mm, merah  07361.01 3 buah 

17. Kabel penghubung, l = 500 mm, biru   07361.04 2 buah 

 

 

 
 

Gambar 6.  Rangkaian alat percobaan Termogenerator Semikonduktor. 
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B. Langkah Percobaan 

1. Rangkailah alat percobaan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.  

2. Dapatkan  aliran pertukaran panas pada setiap sisi dari termogenerator.  

3. Isi sisi panas dengan air keran dan atur temperatur sisi panas pada 

thermostat. Kedua temperatur yang akan diukur gunakan lubang yang 

tersedia pada thermogenerator.  

4. Ukurlah secara langsung arus rangkaian pendek dan beban tegangan, 

sementara hambatan dalam dari alat yang diukur dapat diabaikan. 

 

 
Gambar 7.  Konstruksi semikonduktor elemen Seebeck. Beberapa elemen     

pada dasarnya terhubung listrik secara seri dan panas terhubung secara paralel. 

 

5. Hubungkan rheostat Rext ke termogenerator pada perbedaan temperatur  

rata-ratanya konstan.  

6. Ukur arus dan tegangan pada pengaturan yang berbeda dan plot hasil 

dalam bentuk grafik. 

7. Lepaskan heat exchanger yang telah terhubung ke thermostat dan isi 

dengan air mendidih sampai penuh pada tempat ini.  

8. Ukur temperatur pada sisi panas Th = f(t) dan temperatur pada sisi dingin 

Tc = f(t) sebagai fungsi waktu.  

9. Ukur arus dan tegangan yang melewati sebuah resistansi luar dengan 

memperkirakan nilainya sama seperti resistansi dalam. 

 

C. Tabel Data Percobaan 

 

R (Ω) t (sekon) Th (°C) Tc (°C) I (A) U0 (V) 
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R (Ω) t 

(s) 

Th 

(K) 

Tc 

(K ) 

I 

(A) 

U0 

(V) 

C 

(J) 

α  

(V/K) 

P 

(Watt) 

Ri (Ω) 

          

         

         

         

         

 

 

IV. TUGAS 

Lakukan langkah-langkah pengukuran sesuai dengan langkah percobaan di atas 

untuk tahanan misalnya 4 Ohm, 6 Ohm, dan seterusnya. Lakukan analisa dengan 

mengikuti beberapa tahapan evaluasi di atas. Apa kesimpulan dari percobaan ini?. 
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TD-2 

KOLEKTOR SINAR MATAHARI 

 

I. TUJUAN PERCOBAAN 

Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menentukan efisiensi kolektor sinar matahari 

dengan variasi kondisi percobaan. 

1. Absorpsi energi dari lingkungan (20°C) tanpa cahaya matahari atau lampu 

halogen, temperatue air pada absorber inlet Te = 5°C. 

(a) Menggunakan absorber dengan isolasi dan pelat kaca (kolektor lengkap) 

(b) Menggunakan absorber saja (batas energi tertinggi). 

2. Menggunakan cahaya lampu halogen. Temperatur air 20°C 

(a) Kolektor lengkap 

(b) Kolektor tanpa pelat kaca 

3. Menggunakan lampu halogen. Temperatur air Te = 50°C. 

(a)  Kolektor lengkap 

(b) Kolektor lengkap, menggunakan blower udara dingin yang menimpa 

permukaan  kolektor 

(c)  Kolektor tanpa menggunakan pelat kaca 

(d) Kolektor tanpa menggunakan pelat kaca, menggunakan blower udara dingin 

yang menimpa permukaan kolektor. 

 

II. DASAR TEORI 

Sebuah kolektor sinar matahari dapat digunakan untuk memanaskan air 

dengan menggunakan rata-rata energi radian. Kita dapat menyatakan efisiensi 

kolektor yang tidak hanya dipengaruhi oleh konstruksinya, akan tetapi juga kondisi 

cuaca (panas atau dingin), sudut kemiringan relatif matahari dan operasi lain 

kondisi ion-ion seperti temperatur dari penyerap. 

Pada percobaan ini lampu halogen dan aliran udara dingin dihasilkan melalui 

simulasi cuaca. Kolektor secara optimal diluruskan dengan lampu halogen di setiap 

seri pengukuran. Rata-rata temperatur  absorber dapat dipreset kira-kira dengan 

cara  memilih  temperatur reservoir. Kaca penutup  kolektor menyerap atau 

merefleksikan energi radian pada luasan kecil. Ada bagian yang lewat sampai 

mengenai absorber dengan luas permukaan absorber yang sangat besar, sehingga 

didapatkan : 

qa = α · τ · qi        (1) 

Dimana: 

qa = Energi radian yang dikonversi ke dalam panas pada absorber persatuan waktu 

dan luas 

qi = Intensitas cahaya pada tempat kolektor 

α = Faktor absorpsi dari absorber 

τ = Faktor transmisi pada kaca penutup 
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Konversi energi radian ke dalam panas tidak semua dimanfaatkan. Beberapa 

diantaranya hilang melalui radiasi panas, konduksi panas atau aliran panas. 

Selanjutnya berperan penting untuk menaikkan temperatur dari penyerap, yaitu 

bagian yang menyimpan panas di dalam kolektor. Penggunaan energi  qN yang 

dihasilkan persatuan waktu dan luas adalah: 

qN = qa – qi – qst       (2) 

Dimana: 

qN =  energi yang hilang/s.m2 

qst = energi yang tersimpan/s.m2 di bawah kondisi pada percobaan ini. 

Di bawah kondisi pada percobaan ini 

qst ≈ 0,        (3) 

ketika perbedaan temperatur yang diukur pada keadaan tetap dengan temperatur 

inlet hampir konstan. 

Panas yang hilang pada absorber akan lebih besar pada temperatur yang lebih 

tinggi. Isolasi pada bagian belakang menentukan konduksi panas yang hilang; 

kehilangan yang terjadi pada bagian depan dikarenakan oleh radiasi dan konveksi. 

Semua kehilangan dapat digambarkan dengan menggunakan rumus berikut: 

 qi = k · (θAb – θAm)       (4) 

Dimana : 

k =  koefisien transmisi panas 

θAb = temperatur absorber 

θAm = temperatur ambient 

Efisiensi dari kolektor sinar matahari dinyatakan sebagai rasio dari energi 

yang digunakan terhadap energi irradiasi : 

 

� =
��

��
= ��

�.(�������)

��
     (5) 

 

Temperatur absorber tidak diketahui, sementara itu temperatur inlet Tin dan 

outlet Tout dari air terukur. Persamaan (5) tidak dapat digunakan untuk menentukan 

transfer panas dari absorber ke air, untuk faktor efisiensi absorber f diperkenalkan 

sebagai berikut: 

 

� = �. ���
�.(�������)

��
�     (6) 

 

dimana θw adalah temperatur rata-rata air. 

 

�� =
��������

�
       (7) 

 

Daya yang digunakan PU dapat ditentukan dari aliran volume air dalam keadaan 

tetap 

� = 100�/��� 
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Dan pada perbedaan temperatur inlet dan outlet, 

 

�∪ = �	.�(��� ���� )       (8) 

 

c = kapasitas panas jenis air. 

Bila intensitas sinar pada tempat kolektor adalah, 

qi = 1 kW/m2 

Dan luas absorber adalah, 

A = 0.12 m2 

Maka efisiensi kolektor yang terukur pada beberapa  kondisi percobaan adalah: 

 

� =
�∪

��.�
         (9) 

 

Berdasarkan pada persamaan (6), efesiensi kolektor dengan faktor transmisi 

kaca penutup dapat ditentukan sebagai berikut: 

Dengan kaca  η = f . α . τ 

Tanpa kaca  η = f . α   

     τ = mendekati 88% 

 

III. METODE PERCOBAAN 

A. Alat dan Bahan 

1. Kolektor sinar matahari    06735.00 1 buah 

2. Thermometer Lab.     38056.00 2 buah 

3. Thermometer Lab, -10…+110 °C   38060.00 2 buah 

4. Pompa sirkulasi, flowmeter   06754.01 1 buah 

5. Power supply 0-12 V DC/6V-12 V AC  13505.93 1 buah 

6. Pengalir panas (heat exchanger)  06755.00 1 buah 

7. Solar collector     06757.00 1 buah 

8. Pemanas celup, 1000 W, 220-250 V  04020.93 1 buah 

9. Blower pemanas/pendingin udara, 1700 W 04030.93 1 buah 

10. Lampu halogen     08125.93 1 buah 

11. Penyangga kaki tiga    02002.55 2 buah 

12. Tiang sandaran     02025.55 2 buah 

13. Klem sudut     02040.55 2 buah 

14. Klem universal      37715.00 1 buah 

15. Gelas beaker panjang 2000 ml   36010.00 1 buah 

16. Gelas beaker pendek 5000 ml    36272.00 1 buah 

17. Pengaman pipa gas, DVGW, 1 m   39281.10 3 buah 

18. Tape pengukur     09936.00 1 buah 

19. Kabel penghubung, l = 750 mm, merah 07362.01 1 buah 

20. Kabel penghubung, l = 750 mm, biru   07362.04 1 buah 
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Gambar 1.  Rangkaian alat percobaan Solar Collector. 

 

B. Langkah Percobaan 

Seri Pertama 

1. Rangkailah alat percobaan seperti pada Gambar 1.  

2. Ukurlah temperatur air dalam gelas beaker dengan cara mencelupkan tangkai 

termometer.  

3. Temperatur dalam kolektor disambungkan dengan dua termometer. Periksa 

kedua termometer pada saat mulai percobaan  menunjukkan nilai yang sama saat 

pengambilan data. 

4. Untuk mengisi sistem sirkulasi kolektor sinar matahari, pertama hubungkan heat 

exchanger dengan pompa panas (pada bagian bawah) melalui selang karet. 

Hubungkan selang karet juga dengan saluran keluar (pada bagian atas).  

5. Pada saat katup flowmeter terbuka, isi sistem dengan air pelan-pelan selanjutnya 

tutup dengan pincock. 

6. Setelah kolektor sinar matahari diisi melalui selang pengisi pada bagian sisi 

bawah (sumbat termometer ke dalam ruang pengukur). Selang pendek 

penghubung antara outlet dan inlet dari absorber dapat dibuka dan diganti dengan 

menghubungkan pompa dan heat exchanger (lihat Gambar 1). 

7. Pompa membutuhkan tegangan kira-kira 3-6 V DC pada percobaan ini.  

8. Keluarkan udara sisa dari rangkaian dengan  memencet pipa dan tambahkan air, 

bila diperlukan. 

9. Pastikan lampu halogen 1000 W menghasilkan cahaya uniform. Pada jarak 70 cm 

dari filamen lampu, intensitas cahaya kira-kira 1 kW/m2.  

10. Tempatkan heat exchanger dalam  reservoir air (gelas beaker). Bukalah  katup 

flowmeter sampai air penuh setiap sebelum seri pengukuran dilakukan, begitu 

juga dengan aliran volume maksimum, temperatur pada semua titik dari sistem 

sirkulasi dapat diasumsikan secara kasar sama dengan temperatur reservoir air. 

11. Aturlah aliran volume pada katup  dengan katup pada V = 100 cm2/menit. Dalam 

setiap kasus untuk mencatat setiap seri pengukuran. 
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12. Ukurlah temperatur pada inlet dan outlet absorber. Sebagai contoh, setiap menit; 

sisanya diperkirakan tetap (konstan) setelah  mendekati 10 mm. 

13. Durasi setiap seri pengukuran adalah 15 menit. 

 

Seri kedua: 

1. Letakkanlah heat exchanger di dalam  gelas beaker 2 liter yang telah diisi dengan 

air-es. 

2. Catatlah kedua seri pengukuran  tanpa cahaya penyinaran pada permukaan 

kolektor.  

3. Seri pengukuran pertama, kondisi kolektor lengkap. Sedangkan pada seri 

pengukuran yang kedua, pelat  kaca dan isolasi pada bagian belakang ditiadakan. 

Selama seri pengukuran, gelas beaker harus selalu berisi cukup air es dimana 

temperatur inlet pada absorber tidak lebih 5°C sama secara subtansial. 

 

C. Data dan Analisis 

 

No. Pelat Kaca Cahaya Udara dingin θin 

(°C) 

θout - θin 
(K) 

η 
(%) 

1.1 +* - -    

1.2 -* - -    

2.1 + + -    

2.2 - + -    

3.1 + + -    

3.2 - + +    

3.3 + + -    

3.4 - + -    

* seri pengukuran tanpa isolasi bagian belakang 

 

IV. TUGAS 
Lakukan percobaan untuk  m = 50 g/menit, qi = 1 kW/m2, dan A = 0.12 m2. 

Lakukan pengukuran sesuai tabel di atas dan tentukan efisiensi kolektor. Lakukan 

analisa data. Apa kesimpulan dari percobaan ini? 
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TD-3 

KETERGANTUNGAN RESISTOR DAN DIODA  
TERHADAP TEMPERATUR 

 

I. TUJUAN PERCOBAAN 

Tujuan dari percobaan ini adalah: 

1. Mengukur resistansi pada komponen listrik yang berbeda yang bergantung pada 

temperatur. 

2. Mengukur tegangan konduksi pada dioda semikonduktor yang bergantung pada 

temperatur. 

3. Mengukur tegangan dalam efek zener dan avalans yang bergantung pada 

temperatur. 

 

II. DASAR TEORI 

Pada rentang temperatur terbatas, perubahan resistensi pada komponen listrik 

dapat diasumsikan menjadi linear. Dalam hal ini, rumus umum untuk 

ketergantungan resistansi terhadap temperatur adalah valid. 

R(T) = R30 + R10 ·α· (T – 20°C) 

Dimana R(T) = resistansi pada temperatur T 

     R20   = resistansi pada temperatur 20˚C 

     α      = koefisien temperatur 

     T      = temperatur pada waktu pengukuran 

Dengan menyusun kembali dan mensubstitusi nilai-nilai yang terukur 

koefisien temperatur dapat ditentukan dengan menggunakan rumus. 

1. Pada kawat tembaga bagian elektron bebas dalam uap elektron, yang mana 

berkontribusi untuk transportasi muatan, menjadi lebih pendek dengan 

meningkatnya temperatur. Perubahan resistansi dapat terlihat secara jelas: 

resistansi meningkat. Hasilnya adalah koefisien temperatur bernilai positif. 

      αCu = 5.3 . 10-3/K 

Resistansi kawat CuNi mendekati konstan diatas range yang terukur. Hal ini 

sesuai dengan aturan Mathies, yang mana menyatakan bahwa Rtot =R20 + R(T). 

Perubahan resistansi terhadap temperatur sangat kecil pada range temperatur 

yang terukur. Akibatnya, resistansi mutlak (R20) adalah dominan. Eksperimen 

ini memberikan koefisien temperatur bernilai negatif yaitu 

αCuNi = -1.4 . 10-4/K 

Pada resistor lapisan karbon, resistansi mutlak sangat tinggi pada awalnya. 

Perubahan terhadap temperatur, seperti halnya dengan CuNi, kecil dan secara 

praktis tidak berpengaruh. Hasil koefisien temperaturnya negatif 

αC  = -2.3 . 10-3/K 

Resistor lapisan logam juga memiliki resistansi mutlak yang relatif tinggi pada 

temtemperatur 20˚C. Dan perubahan pada range temperatur yang terukur lebih 

rendah daripada karbon. Oleh karena itu, koefisien temperaturnya mendekati 

nol. 
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αmetal  =  0 

Dua resistor NTC dan PTC mengandung alloy. Berdasarkan pada komposisinya, 

perubahan resistansinya besar dapat terealisasikan pada range temperatur yang 

kecil. Kurva yang tercatat pada eksperimen ini tidak bisa lagi dianggap linear. 

Mereka hanya berfungsi untuk menggambarkan perilaku resistor NTC dan PTC.   

Nilai-nilai literatur: 

αCu = 4.3 . 10-3/K 

αCuNi = -3.0 . 10-3/K 

αC = -2.4 . 10-4/K 

αmetal = ± 0....50 . 10-6/K 

αNTC = -6.15% /K 

αPTC = 20% /K 

Nilai untuk PTC ini berlaku di wilayah curam dari garis karakteristik. 

2. Pada semikonduktor jumlah pembawa muatan dan densitas pembawa muatan 

meningkat dengan meningkatnya temperatur (penghasil pembawa muatan, 

bentuk pasangan elektron-hole). Dari hukum 

 = e . n . µ 

Dimana  = konduktivitas intrinsik 

   e = muatan elementer 

   n = densitas pembawa muatan 

   µ = mobilitas 

 

 
 

Gambar 1.   Diagram resistansi 
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Gambar 2.   Diagram untuk semikonduktor Si dan Ge 

 

Kita dapat melihat konduktivitas intrinsik dari semikonduktor demikian 

meningkat. mobilitas memang menurun dengan meningkatnya temperatur, tetapi 

peningkatan densitas pembawa muatan mengkompensasi efek ini. Penurunan 

yang pasti pada resistansi dapat teramati, hal ini memungkinkan kita untuk 

menyimpulkan bahwa ada koefisien temperatur yang negatif. Melalui 

perhitungan dengan rumus tersebut di atas untuk ketergantungan temperatur, 

disusun kembali untuk tegangan Up, berikut ini nilai-nilai yang diperoleh. 

αSi = -3.4 . 10-3/K 

αGe = -4.6 . 10-3/K 

3. Pada tegangan rendah, sekitar 3 V, gangguan Zener terjadi pada dioda Z. 

Sebagai hasil dari medan listrik yang kuat, pasangan elektron-hole secara 

spontan dihasilakan dalam shell elektron inner pada zona lapisan penghalang. Di 

bawah pengaruh medan pembawa muatan, mereka menyeberangi lapisan 

penghalang. Temperatur yang tinggi meningkatkan energi pada ikatan pembawa 

muatan. Akibatnya, efek Zener dapat terjadi pada tegangan yang lebih rendah. 

Pada efek avalanche (longsoran), pembawa muatan dipercepat oleh medan 

listrik hingga ke tingkat yang besar dimana mereka pada akhirnya melepaskan 

pembawa muatan yang lain bertabrakan dengan atom-atom yang lain, yang pada 

akhirnya akan dipercepat. Semakin tinggi temperatur maka akan semakin 

pendek jalur bebasnya, sehingga tegangan menjadi meningkat dengan kenaikan 

temperatur untuk terus melepaskan pembawa muatan. Dari perhitungan, 

diperoleh hasil nilai-nilai sebagai berikut: 

αZPD2.7 = -7.3 . 10-4/K 

αZPD2.8 = -4.6 . 10-3/K 

Nilai-nilai literatur: 

αZPD2.7 = -9....-4 . 10-4/K 

αZPD6.8 = +2....+7 . 10-3/K 
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Gambar 3.   Diagram resistansi 

 

III. METODE PERCOBAAN 

A. Alat dan Bahan 

1. Immersion probe untuk temperatur Tc  07163.00 1 buah 

2. Immersion thermostat TC   08492.93 1 buah  

3. Wadah untuk thermostat, Makrolon  08487.02 1 buah 

4. Satu set asesoris untuk TC   08492.01 1 buah 

5. Multimeter digital     07134.00 1 buah 

6. Power supply 0-12 V DC/6 V, 12 V AC 13505.93 1 buah 

7. Resistor carbon PEK 1 W 5% 4.7 kΩ  39104.27 1 buah 

8. Kotak penghubung    06030.23 1 buah 

9. Kabel penghubung, l = 500 mm, biru  07361.04 1 buah 

10. Kabel penghubung, l = 750 mm, merah 07362.01 2 buah 

11. Kabel penghubung, l = 750 mm, biru  07362.04 2 buah 
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Gambar 4.  Rangkaian alat percobaan. 

 

B. Langkah Percobaan 

1. Rangkailah alat percobaan seperti pada Gambar 4. 

2. Letakkan rangkaian immersion probe yang terbungkus oleh plastik kedap 

air ke dalam wadah air.  

3. Ukurlah secara langsung nilai resistansi dari PTC, NTC, lapisan tipis 

(film) logam dan resistor film karbon, dan juga resistor kabel Cu dan CuNi 

dengan multimeter digital (diagram rangkaian, Gambar 5). Untuk 

melakukan langkah ini, sambungkan multimeter ke colokan ground, yang 

mana telah tersambungkan ke semua komponen, dan colokan ditempatkan 

di bawah tanda yang sesui dengan komponen masing-masing.  

4. Catat nilai resistansi yang berbeda dan plot sebagai fungsi temperatur. 

 

 
 

                      Gambar 5.   Diagram rangkaian 

 

5. Untuk mengukur tegangan dioda semikonduktor, hubungkan dioda 

tersebut pada tegangan 10 V. Hubungkan resistor 4.7  dengan komponen 

secara seri.  

6. Atur tegangan 10 V pada power supply universal, dan sesuaikan pembatas 

arus ke nilai maksimumnya. Ukur tegangan paralel untuk komponen. Catat 

tegangan konduksi sesuai dengan temperatur tegangan masing-masing. 
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7. Ukurlah juga tegangan blok pada efek Zener dan efek avalanche 

(longsoran) dengan susunan rangkaian seperti yang diilustrasikan pada 

Gambar 6. 

 

 
 

Gambar 6.   Diagram rangkaian untuk mengukur tegangan blok pada 

efek Zener dan efek avalanche 

 

C. Tabel Data Percobaan 

 

No. T 

(K) 
R (Ohm) 

PTC NTC Metal C Cu CuNi 

        

        

        

        

        

        

        

 

No. T  

(K) 

V (volt) 
Z(2,7) Z (6,8) Si Ge 

      

      

      

      

      

      

 

 

IV. TUGAS 

Lakukan langkah-langkah pengukuran sesuai dengan langkah percobaan di atas 

dengan menggunakan variasi temperatur dan variasi resistor yang lain. Selanjutnya 

lakukan analisis dengan mengikuti beberapa tahapan evaluasi di atas. Apa 

kesimpulan dari percobaan ini?  
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TD-4 

TEGANGAN PERMUKAAN 
MENGGUNAKAN METODE CINCIN (METODE DU NOUY) 

 

I. TUJUAN PERCOBAAN 

Tujuan dari percobaan ini adalah: 

1. Menentukan tegangan permukaan dari minyak zaitun sebagai fungsi dari 

temperatur. 

2. Menentukan tegangan permukaan dari campuran air/methanol sebagai fungsi dari 

rasio campuran. 

 

II. DASAR TEORI 

Sebuah molekul di dalam liquid merupakan subyek gaya yang dapat 

menekan semua molekul di sekitarnya pada tekanan isotropic p. Resultan gaya 

yang dihasilkan oleh sebuah molekul pada bidang batas lapisan pada permukaan 

liquid adalah nol mengarah ke bagian dalam liquid. Dengan memperluas 

permukaan liquid sebesar  A, maka kerja E  yang dihasilkan adalah: 

�=
�

�
        (4) 

ε adalah energy spesifik permukaan. 

Persamaan (4.1) identik dengan tegangan permukaan: 

  � =
�

�
         (2) 

Dimana gaya F terjadi disepanjang permukaan tangensial dengan panjang lintasan 

l, yang terbentuk oleh lapisan tipis liquid. 

Bila jari-jari cincin adalah r, maka panjang lintasan permukaan selaput yang 

dihasilkan adalah: 

l = 2 x 2 πr (3) 

Diameter pengukuran cincin yang digunakan adalah 2r = 19,65 mm. Disini tidak 

membutuhkan hasil pengukuran gaya yang tepat untuk mengimbangi berat dari 

daya angkat liquid karena permukaan selaput yang agak runcing. 
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Gambar 1.  Hubungan temperatur terhadap tegangan permukaan mintyak zaitun. 

 

 
Gambar 2. Tegangan permukaan dari campuran air/etanol sebagai 

     fungsi dari konsentrasi etanol. 

 

Tegangan permukaan dari hampir seluruh liquid turun secara linear dengan 

meningkatnya temperatur, 

γ = γ’. (Tk’-T)         (4) 

Dimana  Tk’ adalah temperatur di sekitar temperatur kritis Tk. Tegangan permukaan 

molar (γm) dapat didefinisikan dalam referensi volume molar Vm : 

�� = �′. ��
�/�

        (5) 

Dengan menggabungkan persamaan (4.5) dan (4.4) diperoleh : 

�� = �. ��
�/�
	(��

′ �)       (6) 

Koefisien temperatur 

�� = �′��
�/�

        (7) 

Adalah sama hampir di seluruh zat cair (persamaan Eotvos) : 

Kγ = 2.1 x 10-7 J/K          (8) 
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Nilai di bawah ini menunjukkan asosiasi molekul-molekul dalam liquid. 

Dengan nilai yang lebih besar mengindikasikan disosiasi (peruraian atau pemisahan 

diri). Hasil pengukuran untuk minyak zaitun memiliki hubungan linear yang 

berbanding terbalik terhadap kenaikan temperatur. 

Dari gambar 4.1 diperoleh : 

(20°C) = 41.3 x 10-3 Nm-1       (9) 

(120°C) = 34.3 x 10-3 Nm-1 

Dan, 
�

�
= 6.7�10���������              (10) 

 

Saat dua buah liquid bercampur, maka liquid yang mempunyai tegangan 

permukaan lebih rendah menjadi lebih tinggi dalam area permukaan liquid. 

Tegangan permukaan γ yang merupakan solusi dari konsentrasi c didefinisikan 

menurut Szyskowski dengan: 

γ0 – γ = α’. Log (1 + b’c)      (11) 

Dimana γ0 adalah tegangan permukaan dari pelarut (solvent) air. Kontanta α’ 

berubah sangat kecil dari subtansi ke subtansi yang lain, oleh karena itu b dapat 

berubah-ubah. Tegangan permukaan dari campuran seperti ini adalah tidak linear 

sebagai fungsi dari rasio campuran. Hasil pengukuran yang dilakukan dengan 

etanol/air dan campuran air/etanol ditunjukkan oleh Gambar 2. 

Berikut ini adalah hasil perbandingan data dan hasil percobaan: 

Nilai literatur: 

γair = 72.8 mNm-1 

γetanol = 21.97 mNm-1 

Nilai percobaan: 

γair = 82 mNm-1 

γetanol = 33 mNm-1 

γzaitun = 40 mNm-1 

 

III. METODE PERCOBAAN 

A. Alat dan Bahan 

1. Dinamometer Torsi, 0.01 N    02416.00 1 buah 

2. Cincin pengukur tegangan permukaan   17547.00 1 buah 

3. tabung kimia, h = 500 mm    37692.00 1 buah 

4. Pengaduk panas magnetic, temperature air 35720.93 1 buah 

5. Tangkai penyangga, l = 500 mm/M10  02022.20 1 buah 

6. Batang pengaduk magnetic silinder, 15 mm  46299.01 1 buah 

7. Klem universal      37715.00 2 buah 

8. Klem sudut      02040.55 2 buah 

9. Klem sudut -PASS-     46245.00 1 buah 

10. Piring Kristal, boro 3.3, 1000 ml   46244.00 2 buah 

11. Priring Kristal, boro, 3.3, 560 ml    38065.00 2 buah 

12. Benang sutera, l = 200 m    02412.00 1 buah 
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13. Pipa gelas, l = 150 mm, 10 pcs    36701.64 1 buah 

14. Keran penyotop, 1 jalan, panjang, dari kaca   36705.00 1 buah 

15. Selang karet, i.d. 6 mm     39282.00 2 buah 

16. Pipet volumetric, 10 ml     36578.00 1 buah 

17. Pipet volumetric, 20 ml    36579.00 1 buah 

18. Pipetor       36592.00 1 buah 

19. Piring pipet       36589.00 1 buah 

20. Silinder yang memakai tanda ukuran, 100 ml  36629.00 1 buah 

21. Pompa filter       02728.00 1 buah 

22. Alkohol etil, absolute, 500 ml     30008.50 1 botol 

23. Minyak zitun, asli, 100 ml     30177.10 5 botol 

24. Air, destilasi, 5 litert      31246.81 1 botol 

 

 

 
 

Gambar 3.  Rangkaian alat percobaan Tegangan Permukaan. 
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B. Langkah Percobaan 

1. Rangkailah alat percobaan seperti pada Gambar 3. 

2. Bersihkan cincin pengukur dengan hati-hati menggunakan alkohol. Bilas 

dengan air suling dan keringkan.  

3. Ikat cincin pada lengan kiri puntiran dynamometer menggunakan benang 

sutera.  

4. Aturlah puntiran dynamometer  hingga menunjuk angka nol, dan untuk 

mengimbangi berat gunakan dengan menyetel bagian belakang tombol 

lengan pengungkit.  

5. Tuangkan liquid yang akan diteliti ke dalam piring kristal 900 ml dan 

cincin pengukur sebagai satu kesatuan.  

6. Dalam percobaan ini liquid dipanaskan menggunakan unit pemanas dan 

diaduk dengan menggunakan pengaduk magnetic.  

7. Segera setelah mendapatkan temperatur yang hampir dicapai, matikan 

pemanas dan pada temperatur yang dikehendaki, stabilkan (sisa panas 

pada pelat pemanas). 

8. Lalu  matikan pengaduk dan biarkan liquid tenang. Biarkan liquid 

perlahan-lahan mengalir melewati pipa celup (lihat Gambar 3) dari piring 

di atas pengaduk magnetic ke piring yang berada didekat pengaduk. 

Setelah sukses, buka 1 jalan dengan mematikan keran yang terhubung ke 

pipa celup melalui selang kater.  

9. Isi pipa celup (siphon) dengan liquid sebelum memulai pengukuran secara 

cepat menggunakan pengisap dengan pompa filter. Selanjutnya, atur 

kembali puntiran dynamometer saat liquid mengalir ke luar ke bagian atas 

lengan pengungkit pada area putih di antara dua tanda sasaran (pada 

jepitan).  

10. Hentikan pengukuran pada momen ketika liquid membentuk lapisan tipis 

(selaput) pada cincin, dan baca nilai akhir pada set puntiran dynamometer. 

Catat nilai ini bersamaan dengan temperatur dari liquid.  

11. Selama langkah pengukuran, pastikan bahwa peralatan yang digunakan 

tidak mengalami vibrasi.  

12. Liquid yang terkumpul dalam piring kristal kedua, tuangkan kembali ke 

dalam piring yang ada di atas pemanas dan ukur berulang-ulang untuk 

temperatur lain dengan cara yang sama.  

13. Lakukan percobaan ini dalam rentang temperatur 20°C sampai 130°C 

pada interval 5°C.  

14. Lakukan percobaan seri yang lain untuk menentukan tegangan permukaan 

terhadap variasi campuran etanol dan air (gunakan metode yang sama 

dengan di atas) pada temperatur ruang.  

15. Mulai dengan etanol murni, lalu tambahkan air berturut-turut untuk 

membuat campuran mengikuti tabel berikut : 
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Etanol/ml Air/ml Etanol/% 

90 - 100 

90 +10 90 

90 +20 75 

90 +20 64.3 

90 +20 56.3 

90 +20 50 

 

Pada seri kedua, lakukan dengan mengulangi percobaan di atas tetapi 

dimulai dari air murni. 

 

Etanol/ml Air/ml Etanol/% 

90 - 0 

90 +10 10 

90 +20 25 

90 +20 35.7 

90 +20 43.7 

90 +20 50 

 

C. Tabel Data Percobaan 

Minyak zaitun 

No. Suhu (°C) Gaya F (mN) Tagangan permukaan γ (Nm) 
1 Suhu kamar   
2 30   
3 40   
4 50   
5 60   
6 70   
7 80   

 

Etanol+air 

No. Konsentrasi (%) Gaya F (mN) Tagangan permukaan γ (Nm) 

1 100   

2 90   

3 75   

4 64,3   

5 56,3   

6 50   
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Air+Ethanol 

No. Konsentrasi (%) Gaya F (mN) Tagangan permukaan γ (Nm) 

1 0   

2 10   

3 25   

4 35,7   

5 43,7   

6 50   

 

IV. TUGAS 

 
Lakukan percobaan dalam range temperature 20 sampai 13°C pada interval 5°C, 

dengan mengikuti langkah-langkah pada kedua table di atas. Tentukan tegangan 

permukaan terhadap variasi campuran etanol dan air pada temperature ruang. Mulai 

dengan etanol murni, lalu tambahkan air berturut-turut untuk membuat campuran, 

dan keadaan sebaliknya, mulai dengan air murni lalu tambahkan alkohol 

sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas. Lakukan analisa data, dan apa 

kesimpulan anda dari percobaan ini ?. 
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TD-5 

PENENTUAN VISKOSITAS  
MENGGUNAKAN VISKOMETER DIGITAL 

 

I. TUJUAN PERCOBAAN 

Tujuan dari percobaan ini adalah: 

1. Untuk mengamati ketergantungan suhu dari viskositas Newtonian dan non 

Newtonian. 

 

II. DASAR TEORI 

Viskositas adalah suatu pernyataan tahanan dari suatu cairan untuk mengalir, 

makin tinggi viskositas, akan makin besar tahanannya. 

Penggolongan bahan menurut tipe aliran dan deformasi adalah sebagai berikut: 

Sistem Newton dan Sistem non-Newton. Pemilihan bergantung pada  sifat-sifat 

alirannya apakah sesuai dengan hukum aliran Newton atau tidak. Sistem Newton 

menggambarkan bahwa makin besar viskositas suatu cairan, akan makin besar pula 

gaya persatuan luas (shearing stress) yang diperlukan untuk menghasilkan suatu rate 

of shear tertentu. Oleh karena itu rate of shear harus berbanding langsung 

dengan shearing stress atau 

 τ = F/A 

Atau 

 � = 	�
��

��
 

Dimana η adalah koefisien viskositas, biasanya dinyatakan hanya sebagai 

viskositas saja. Bila viskositas gas meningkat dengan naiknya temperatur, maka 

viskositas cairan justru menurun jika temperatur dinaikkan. Fluiditas dari suatu 

cairan yang merupakan kebalikan dari viskositas gas akan meningkat dengan makin 

tingginya temperatur. Ketergantungan viskositas terhadap temperatur untuk sebagian 

besar zat dinyatakan oleh persamaan yang analog dengan persamaan kinetika kimia 

Arrhenius. 

 

Penggolongan zat/bahan menurut tipe alir 

1. Sistem Newtonian 

Hukum alir dari Newton diilustrasikan sebagai berikut : 

Diasumsikan bahwa ada sebuah balok cairan yang terdiri dari lapisan-lapisan 

molekul paralel, bagaikan setumpuk kartu. Jika bidang cairan paling atas bergerak 

dengan suatu kecepatan konstan, setiap lapisan di bawahnya akan bergerak 

dengan suatu kecepatan yang berbanding lurus dengan jarak dari lapisan dasar 

yang tetap diam. 

2. Non – Newtonian bodies adalah zat – zat yang tidak mengikuti persamaan 

aliran  Newton; disperse heterogen cairan dan padatn seperti larutan koloid, 

emulsi, suspense cair, salep dan produk – produk serupa masuk dalam kelas ini.  
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Istilah Viskositas merupakan pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah 

baik dengan tekanan maupun tegangan. Pada masalah sehari-hari (dan hanya untuk 

fluida), viskositas adalah “Ketebalan” atau “pergesekan internal”. Oleh karena itu, 

air yang “tipis”, memiliki viskositas lebih rendah, sedangkan madu yang “tebal”, 

memiliki viskositas yang lebih tinggi. Sederhananya, semakin rendah viskositas 

suatu fluida, semakin besar juga pergerakan dari fluida tersebut.  

Aliran viskos adalah aliran zat cair yang mempunyai kekentalan (viskositas). 

Kekentalan adalah sifat zat cair untuk melawan tegangan geser pada waktu 

bergerak/mengalir. Kekentalan disebabkan karena kohesi antara partikel zat cair. Zat 

cair ideal tidak mempunyai kekentalan. Aliran viskos dapat dibedakan menjadi dua 

macam. Apabila pengaruh kekentalan (viskositas) adalah cukup dominan sehingga 

partikel-partikel zat cair bergerak secara teratur menurut lintasan lurus maka aliran 

disebut laminer. Aliran laminer terjadi apabila kekentalan besar dan kecepatan aliran 

kecil. Dengan berkurangnya pengaruh kekentalan atau bertambahnya kecepatan 

maka aliran akan berubah dari laminer manjadi turbulen. Pada aliran turbulen 

partikel-partikel zat cair bergerak secara tidak teratur. 

Kekentalan zat cair menyebabkan terbentuknya gaya-gaya geser antara dua 

elemen zat cair. Keberadaan kekentalan ini menyebabkan terjadinya kehilangan 

tenaga selama pengaliran atau diperlukannya energi untuk menjamin adanya 

pengaliran. Viskositas gas meningkat dengan suhu, tetapi viskositas cairan berkurang 

dengan naiknya suhu. Perbedaan dalam kecenderungan terhadap suhu tersebut dapat 

di terangkan dengan menyimak penyebab-penyebab viskositas. Tahanan suatu fluida 

terhadap tegangan geser tergantung pada kohesinya dan pada laju perpindahan 

momentum molekulnya. Cairan dengan molekul-molekul yang jauh lebih rapat dari 

pada gas, mempunyai gaya-gaya kohesi yang jauh lebih besar dari pada gas. Kohesi 

nampaknya merupakan penyebab utama viskositas dalam cairan dan karena kohesi 

berkurang dengan naiknya suhu, maka demikian pula viskositas. Sebaliknya gas 

mempunyai gaya-gaya kohesi yang sangat kecil. Sebagian besar dari tahanannya 

terhadap tegangan geser merupakan akibat perpindahan momentum molekuler.  

 
 

III. METODE PERCOBAAN 

A. Alat dan Bahan 

1. Rotary viscometer Digital   18221.93 1 buah 

2. Alas pendukung –PASS-   02005.55 1 buah 

3. Batang pendukung, baja stainless,1 =500mm 02032.00 1 buah 

4. Klem sudut kanan    37697.00 1 buah 

5. Magnetic heating stirrer    35720.93 1 buah 

6. Bar magnetic stirrer, 1 =30mm   46299.02 1 buah 

7. Separator untuk bar magnetik   35680.03 1 buah 

8. Glass beaker, 250ml, tinggi   36004.00 2 buah 

9. Gliserol, 250ml     30084.25 2 buah 

10. Cairan parafin, 250ml    30180.25 1 buah 

11. Castor oil, 250ml    31799.27 2 buah 
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12. Olive oil, 250 ml      1 buah 

13. Acetone, kimia, murni, 250ml   30004.25 3 buah 

14. Minyak Oli, 250 ml      1 buah 

15. Serbuk besi, 10 g      1 buah 

 

 

Gambar 3.  Alat percobaan viskositas. 

 

B. Langkah Percobaan 

1. Aturlah alat percobaan seperti yang ditunjukan pada Gambar 3. 

2. Tempatkan alat rotary viscometer digital sampai persis posisinya vertikal, 

gunakan sekrup putar yang berada pada dasar support stand untuk 

melakukan hal ini.  

3. Turunkan viskometer sampai ke permukaan cairan tepat mencapai tanda 

kalibrasi bodi rotary. 

4. Aduk cairan viskositas dengan kecepatan rendah sekaligus panaskan dengan 

suhu pengukuran yang diinginkan dengan bantuan pengaduk magnet dan 

aduk batang magnet agar cepat mencapai distribusi panas yang seragam. 

Suhu sebaiknya selalu diukur di sekitar silinder immersion.  

5. Setelah suhu percobaan telah tercapai matikan pemanas. Suhu harus tetap 

konstan selama beberapa menit sebelum pengukuran dimulai, karena 

sillinder immersion harus dalam kesetimbangan termal dengan cairan.  

6. Ketika kesetimbangan termal telah tercapai, matikan pengaduk magnetik 

dan tentukan viskositas cairan.  

7. Untuk pengoperasian alat rotary viscometer digital, amati petunjuk 

deskripsi panel pada Gambar 4. 

8. Setelah melakukan pengukuran, bersihkan selalu bar viskometer dan 

sillinder putar dengan hati-hati dengan air atau aseton. 

 

Deskripsi Panel (Gambar 4) 

MOTOR ON/OFF Tombol on/off 

SET SPEED Tombol pengaturan Rpm 
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SELECT DISPLAY Tombol pilihan %, η 

 Digunakan dengan tombol “SET SPEED” untuk 

mengubah kecepatan rotasi motor. Tekan tombol  

sekali untuk menaikkan kecepatan ke step yang 

lebih tinggi. 

 Fungsi yang sama dengan tombol , tetapi dengan 

arah yang berlawanan. 

AUTORANGE Tombol display rentang 

SELECT SPINDLE Pengaturan kode rotor 

RESET Tombol reset 

 

 

0.00 Pa.s SP:1 

OFF 20.0°C 

 

 Gambar 4. Deskripsi Panel 

 

C. Tabel Data Percobaan 

Minyak oli 

Suhu (°C) kecepatan viskositas 

30   

40   

50   

60   

70   

80   

  

 Olive oil 

Suhu (°C) kecepatan viskositas 

30   

40   

50   

60   

70   

80   

 

Gliserin 

Suhu (°C) kecepatan viskositas 

30   

40   

Display %, η 

Display  rpm 

Display kode rotor 

Display  temperatur 
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50   

60   

70   

80   

 

Parafin 

Suhu (°C) kecepatan viskositas 

30   

40   

50   

60   

70   

80   

 

Castor oil 

Suhu (°C) kecepatan viskositas 

30   

40   

50   

60   

70   

80   
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DAFTAR PUSTAKA 

 

Manual on PHYWE : Physics Laboratory Experiment. Jerman: PHYWE Systeme 

GmbH & Co. KG · D-37070 Göttingen 

1. LEP 4.1.07-00: Semiconductor Thermogenerator 

2. LEP 3.6.01-00: Solar Ray Collector 

3. LEP 4.1.04-01/15: Temperature dependence of different resistors and diodes 

4. LEP 1.4.05-00: Surface tension by the ring method (Du Nouy method) 
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Sistematika Laporan Praktikum 

 

JUDUL PRAKTIKUM 

A. TUJUAN 
B.  DASAR TEORI 
C. METODOLOGI  

1.1 Alat dan Bahan 
1.2 Gambar Percobaan 
1.3 Langkah Percobaan 

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

1.1 Data Hasil Percobaan 
1.2 Perhitungan 
1.3 Pembahasan 

E. PENUTUP 
1.1 Kesimpulan 
1.2 Saran 

F. DAFTAR PUSTAKA  

 

LAMPIRAN 
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Format lampiran laporan sementara 

LAPORAN SEMENTARA 

PRKTIKUM TERMODINAMIKA 

Judul percobaan:……………………… 

 

  

 

 

Berisi Tabel data hasil percobaan dan kesimpulan data sementara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

Asisten Praktikum 

 

 

                                                      (                             )  
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