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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kalorimeter

Menurut Nurfauziawati, Nova ( 2010)  kalor adalah energi mekanik akibat 

gerakan partikel materi dan dapat dipindah dari satu tempat ke tempat lain.

Pengukuran jumlah kalor reaksi yang diserap atau dilepaskan pada suatu reaksi

kimia dengan eksperimen disebut kalorimetri. Sedangkan alat yang digunakan 

untuk mengukur jumlah kalor (nilai kalori) yang dibebaskan adalah kalorimeter. 

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 0C pada 

air dengan massa 1 gram disebut tetapan kalorimetri. Dalam proses ini berlaku 

azas Black yaitu:

Keterangan: 

m1 = massa air panas 

m2 = massa air dingin
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c = kalor jenis air

C = kapasitas kalorimeter

Tp = suhu air panas

Tc= suhu air campuran

Td= suhu air dingin  (Nurfauziawati, Nova , 2010)  

Hubungan kuantitatif antara kalor dan bentuk lain energi disebut

termodinamika. Termodinamika dapat didefinisikan sebagai cabang kimia yang 

menangani hubungan kalor, kerja, dan bentuk lain energi dengan kesetimbangan 

dalam reaksi kimia dan dalam perubahan keadaan. (Sukardjo, 2004)

Hukum pertama termodinamika disebut juga hukum kekekalan tenaga. Isi 

hukum tersebut ialah: “Tenaga tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, dengan 

kata lain bila suatu tenaga hilang akan timbul tenaga dalam bentuk lain, yang 

jumlahnya sama. Hukum kedua termodinamika dapat berisi tentang  proses –

proses reversibel, selalu berjalan sangat lama. Ini berarti bahwa proses – proses 

yang terjadi pada waktu yang pendek, berupa proses irevesibel dan tentu saja 

diikuti dengan kenaikan entropi dari sistemnya sendiri atau sistem dan 

sekitarnya. 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 00K, entropi 

meningkat. Entropi mutlak selalu mempunyai nilai positif. (Sukardjo, 2004)

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

zat (c) dan perubahan suhu (ΔT), yang dinyatakan dengan persamaan berikut:
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2.2 Jenis Kalorimeter

Berdasarkan jenisnya, kalorimeter dibedakan menjadi:

1. Kalorimeter bom

Menurut Mahmud (2010) 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. Kalorimeter ini terdiri dari sebuah 

sebuah bom ( tempat berlangsungnya reaksi pembakaran, terbuat dari bahan 
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stainless steel dan diisi dengan gas oksigen pada tekanan tinggi) dan sejumlah 

air yang dibatasi dengan wadah yang kedap panas. Sejumlah sampel 

ditempatkan pada tabung beroksigen yang tercelup dalam medim penyerap kalor 

(kalorimeter) , dan sampel akan terbakar oleh api listrik dari kawat logam 

terpasang dalam tabung. Reaksi pembakaran yang terjadi di dalam bom, akan 

menghasilkan kalor dan diserap oleh air dan bom. Oleh karena tidak ada kalor 

yang terbuang ke lingkungan, maka:

dengan :

m = massa air dalam kalorimeter ( g )

c = kalor jenis air dalam kalorimeter (J / g.oC ) atau ( J / g. K )

Menurut Mahmud (2010) ,contoh kalorimeter bom adalah kalorimeter 

makanan. Kalorimeter makanan adalah alat untuk menentukan nilai klaor 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. 
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Penyungkup ini disumbat dengan sebuah sumbat karet yang berlubang di bagian 

tengah. Bagian atas tabung kaca ini ditutup dengan lempeng ebonit yang bndar. 

Di dalam tabung kaca itu terdpat 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 kaping 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 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

Menurut Mahmud (2010) , Kalorimeter larutan adalah alat yang digunakan 

untuk mengukur jumlah kalor yang terlibat pada reaksi kimia dalam sistem 

larutan misalnya reaksi netralisasi asam – basa / netralisasi, pelarutan dan 

pengendapan. 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. 

Pada kalorimeter ini, kalor reaksi sama dengan jumlah kalor yang diserap / 

dilepaskan larutan sedangkan kalor yang diserap oleh gelas dan lingkungan 

diabaikan.
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2.3 Nilai Kalor

Nilai kalor atau heating value adalah jumlah energi yang dilepaskan pada 

proses pembakaran persatuan volume atau persatuan massanya. Nilai kalor 

bahan bakar menentukan jumlah konsumsi bahan tiap satuan waktu. Makin 

tinggi nilai kalor bahan bakar menunjukkan bahan bakartrsebut semakin sedikit 

pemakaian bahan bakar. Nilai kalor bahan bakar ditentukan berdasarkan hasil 

pengukuran dengan kalorimeter dilakukan dengan membakar bahan bakar dan 

udara pada temperatur normal, sementara itu dilakukan pengukuran jumlah

kaloryang terjadi sampai temperatur dari gas hasil pembakaran turun kembali ke 

temperatur normal.( Wijarnarko , Utut,  2013).

Di tahun 1850, untuk pertama kalinya Joule menggunakan sebuah alat 

yang di dalamnya terdapat bebanbeban yang jatuh yang merotasikan

sekumpulan pengaduk di dalam sebuah wadah air yang diisolasi. Di dalalm satu 

siklus, beban-beban yang jatuh tersebut melakukan sejumlah kerja yang 

diketahui pada air tersebut, yang masanya m, dan kita memperhatikan bahwa 

suhu naik sebanyak ΔT. Kita dapat menghasilkan kenaikan suhu yang sama ini 

dengan memindahkan energi kalor Q kepada system tersebut. Jadi, kita 

mengukur W, mengamati ΔT, dan menghitung Q. Hasilnya setelah

disempurnakan dan di konversikan adalah 1 kalori = 4,184 joule. ( Wijarnarko , 

Utut,  2013).

2.4  Azas Black

Menurut Sukardjo (2004), sebagaimana diketahui, kalor adalah energi yang 

pindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Oleh 
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karena itu, pengukuran kalor menyangkut perpindahan energi. Energi adalah

kekal, sehingga benda yang suhunya tinggi akan melepas energi Qlepas dan 

benda yang suhunya rendah akan menerima energi Qterima dengan besar yang 

sama. Apabila dinyatakan dalam bentuk persamaan, maka :

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 ( Sukardjo, 2004)

1.5 Panas Jenis dan Kapasitas Panas Gas

Panas jenis suatu zat ialah jumlah panas dalam kalori, yang diperlukan 

untuk menaikkan suhu 1 gr zat tersebut setinggi 1oC. Dalam perhitungan kimia, 

digunakan istilah kapasitas panas, yaitu panas jenis per mole.(Sukardjo, 2004)
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2.6 Pengadukan

Menurut Mc. Cabe, W. L (1993), pengadukan adalah operasi yang 

menciptakan terjadinya gerakan dari bahan yang diaduk seperti molekul-

molekul, zat-zat yang bergerak atau komponennya menyebar (terdispersi).

Tujuan Pengadukan :

∑ Mencampur dua cairan yang saling melarut

∑ Melarutkan padatan dalam cairan

∑ Mendispersikan gas dalam cairan dalam bentuk gelembung

∑ untuk mempercepat perpindahan panas antara fluida dengan koil 

pemanas dan jacket pada dinding bejana.

Pemilihan pengaduk yang tepat menjadi salah satu faktor penting dalam 

menghasilkan proses dan pencampuran yang efektif. Pengaduk jenis baling-

baling (propeller) dengan aliran aksial dan pengaduk jenis turbin dengan aliran 

radial menjadi pilihan yang lazim dalam pengadukan dan pencampuran.

2.6.1 Posisi Sumbu Pengaduk

Gambar 2. Posisi Center dari sebuah Pengaduk yang menghasilkan Vortex

Menurut Mc. Cabe, W. L (1993), pada umumnya proses pengadukan dan 

pencampuran dilakukan dengan menempatkan pengaduk pada pusat diameter 

tangki (Center). Posisi ini memiliki pola aliran yang khas. Pada tangki tidak 
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bersekat dengan pengaduk yang berputar ditengah, energi sentrifugal yang 

bekerja pada fluida meningkatkan ketinggian fluidapada dinding dan 

memperendah ketinggian fluida pada pusat putaran. Pola ini biasa disebut 

dengan pusaran (vortex) dengan pusat pada sumbu pengaduk. Pusaran ini akan 

menjadi semakin besar seiring dengan peningkatan kecepatan putaran yang juga 

meningkatkan turbulensi dari fluida yang diaduk. Pada sebuah proses dispersi 

gas-cair, terbentuknya pusaran tidak diinginkan. Hal ini disebabkan pusaran 

tersebut bisa menghasilkan dispersi udara yang menghambat dispersi gas ke 

cairan dan sebaliknya.

Salah satu upaya untuk menghilangkan pusaran ini adalah dengan 

merubah posisi sumbu pengaduk. Posisi tersebut berupa posisi sumbu pengaduk 

tetap tegak lurus namun berjarak dekat dengan dinding tangki (off center) dan 

posisi sumbu berada pada arah diagonal (incline). Perubahan posisi ini menjadi 

salah satu variasi dalam penelitian yang dilakukan.( Mc. Cabe, W. L ,1993)

2.6.2 Jenis-jenis Pengaduk

Gambar 3. Jenis impeler (a) baling (b) turbin (c) disk turbin



12

Menurut Mc. Cabe, W. L (1993), berdasarkan bentuknya, pengaduk dapat 

dibagi menjadi 3 , yaitu pengaduk baling – baling), pengaduk turbin, pengaduk 

dayung dan pengaduk.

a. Pengaduk jenis baling-baling (propeller)

Ada beberapa jenis pengaduk yang biasa digunakan. Salah satunya 

adalah baling-baling berdaun tiga. Baling-baling ini digunakan pada 

kecepatan berkisar antara 400 hingga 1750 rpm (revolutions per minute) 

dan digunakan untuk cairan dengan viskositas rendah.

b. Pengaduk Dayung (Paddle)

Berbagai jenis pengaduk dayung biasanya digunakan pada kesepatan 

rendah diantaranya 20 hingga 200 rpm. Dayung datar berdaun dua atau 

empat biasa digunakan dalam sebuah proses pengadukan. Panjang total 

dari pengadukan dayung biasanya 60 - 80% dari diameter tangki dan 

lebar dari daunnya 1/6 - 1/10 dari panjangnya.Pengaduk dayung menjadi 

tidak efektif untuk suspensi padatan, karena aliran radial bisa terbentuk 

namun aliran aksial dan vertikal menjadi kecil. Sebuah dayung jangkar 

atau pagar, yang terlihat pada gambar 6 biasa digunakan dalam 

pengadukan. Jenis ini menyapu dan mengeruk dinding tangki dan 

kadang-kadang bagian bawah tangki. Jenis ini digunakan pada cairan 

kental dimana endapan pada dinding dapat terbentuk dan juga digunakan 

untuk meningkatkan transfer panas dari dan ke dinding tangki. 

Bagaimanapun jenis ini adalah pencampuran yang buruk. Pengaduk 

dayung sering digunakan untuk proses pembuatan pasn kanji, cat, bahan 

perekat dan kosmetik.
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c. Pengaduk Turbin

Pengaduk turbin adalah pengaduk dayung yang memiliki banyak daun 

pengaduk dan berukuran lebih pendek, digunakan pada kecepatan tinggi 

untuk cairan dengan rentang kekentalan yang sangat luas. Diameter dari 

sebuah turbin biasanya antara 30 - 50% dari diamter tangki. Turbin 

biasanya memiliki empat atau enam daun pengaduk. Turbin dengan daun 

yang datar memberikan aliran yang radial. Jenis ini juga berguna untuk 

dispersi gas yang baik, gas akan dialirkan dari bagian bawah 

pengadukdan akan menuju ke bagian daun pengaduk lalu tepotong-

potong menjadi gelembung gas. Pada turbin dengan daun yang dibuat 

miring sebesar 45o, beberapa aliran aksial akan terbentuk sehingga 

sebuah kombinasi dari aliran aksial dan radial akan terbentuk. Jenis ini 

berguna dalam suspensi padatan kerena aliran langsung ke bawah dan 

akan menyapu padatan ke atas. Terkadang sebuah turbin dengan hanya 

empat daun miring digunakan dalam suspensi padat. Pengaduk dengan 

aliran aksial menghasilkan pergerakan fluida yang lebih besar dan 

pencampuran per satuan daya dan sangat berguna dalam suspensi 

padatan.

d. Pengaduk Helical-Ribbon

Jenis pengaduk ini digunakan pada larutan pada kekentalan yang tinggi 

dan beroperasi pada rpm yang rendah pada bagian laminer. Ribbon 

(bentuk seperti pita) dibentuk dalam sebuah bagian helical (bentuknya 

seperti baling-balling helicopter dan ditempelkan ke pusat sumbu 
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pengaduk). Cairan bergerak dalam sebuah bagian aliran berliku-liku pada 

bagiam bawah dan naik ke bagian atas pengaduk.

Menurut aliran yang dihasilkan, pengaduk dapat dibagi menjadi tiga 

golongan, yaitu

∑ Pengaduk aliran aksial yang akan menimbulkan aliran yang sejajar 

dengan sumbu putaran

∑ Pengaduk aliran radial yang akan menimbulkan aliran yang berarah 

tangensial danradial terhadap bidang rotasi pengaduk. Komponen aliran 

tangensial menyebabkan timbulnya vortex dan terjadinya pusaran, dan 

dapat dihilangkan dengan pemasangan baffle atau cruciform baffle

∑ Pengaduk aliran campuran yang merupakan gabungan dari kedua jenis 

pengaduk diatas.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 

Gambar 4. Pola aliran yang dihasilkan oleh jenis-jenis pengaduk yang berbeda,

(a) Impeller, (b) Propeller, (c) Paddle dan (d) Helical ribbon
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2.6.3 Kecepatan Pengaduk

Menurut Mc. Cabe, W. L (1993), Salah satu variasi dasar dalam proses 

pengadukan dan pencampuran adalah kecepatan putaran pengaduk yang 

digunakan. Variasi kecepatan putaran pengaduk bisa memberikan gambaran 

mengenai pola aliran yang dihasilkan dan daya listrik yang dibutuhkan dalam 

proses pengadukan dan pencampuran. Secara umum klasifikasi kecepatan 

putaran pengaduk dibagi tiga, yaitu : kecepatan putaran rendah, sedang dan 

tinggi.

∑ Kecepatan putaran rendah

Kecepatan rendan yang digunakan berkisar pada kecepatan 400 rpm. 

Pengadukan dengan kecepatan ini umumnya digunakan untuk minyak 

kental, lumpur dimana terdapat serat atau pada cairan yang dapat 

menimbulkan busa.Jenis pengaduk ini meghasilkan pergerakan batch yang 

sempurna dengan sebuah permukaan fluida yang datar untuk menjaga 

temperatur atau mencampur larutan dengan viskositas dan gravitasi 

spesifik yang sama.

∑ Kecepatan putaran sedang

Kecepatan sedang yang digunakan berkisar pada kecepatan 1150 rpm. 

Pengaduk dengan kecepatan ini umumnya digunakan untuk larutan sirup 

kental dan minyak pernis. Jenis ini paling sering digunakan untuk 

meriakkan permukaan pada viskositas yang rendah, mengurangi waktu 

pencampuan, mencampuran larutan dengan viskositas yang berbeda dan 

bertujuan untuk memanaskan atau mendinginkan.
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∑ Kecepatan putaran tinggi

Kecepatan tinggi yang digunakan berkisar pada kecepatan 1750 rpm. 

Pengaduk dengan kecepatan ini umumnya digunakan untuk fluida dengan 

viskositas rendah misalnya air. Tingkat pengadukan ini menghasilkan 

permukaan yang cekung pada viskositas yang rendah dan dibutuhkan 

ketika waktu pencampuran sangat lama atau perbedaan viskositas sangat 

besar.

2.6.4 Jumlah Pengaduk

Menurut Mc. Cabe, W. L (1993), penambahan jumlah pengaduk yang 

digunakan pada dasarnya untuk tetap menjaga efektifitas pengadukan pada 

kondisi yang berubah. Ketinggian fluida yang lebih besar dari diameter tangki, 

disertai dengan viskositas fluida yang lebih besar dann diameter pengaduk yang 

lebih kecil dari dimensi yang biasa digunakan, merupakan kondisi dimana 

pengaduk yang digunakan lebih dari satu buah, dengan jarak antar pengaduk 

sama dengan jarak pengaduk paling bawah ke dasar tangki. Penjelasan 

mengenai kondisi pengadukan dimana lebih dari satu pengaduk yang digunakan 

dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1. Kondisi untuk Pemilihan Pengaduk

Satu Pengaduk Dua Pengaduk
ÿ Fluida dengan viskositas rendah ÿ Fluida dengan viskositas sedang 

dan tinggi
ÿ Pengaduk menyapu dasar tangki ÿ Pengaduk pada tangki yang dalam
ÿ Kecepatan balik aliran yang tinggi ÿ Gaya gaesek aliran besar
ÿ Ketinggian permukaan cairan 

yang bervariasi
ÿ Ukuran mounting nozzle yang 

minimal
(Sumber: Mc. Cabe, W. L. “ Unit Operation of Chemical Engineering”. 3Rd 
editon)
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2.6.5 Pemilihan Pengaduk

Viskositas dari cairan adalah salah satu dari beberapa faktor yang 

mempengaruhi pemilihan jenis pengaduk. Indikasi dari rentang viskositas pada 

setiap jenis pengaduk adalah :

∑ Pengaduk jenis baling-baling digunakan untuk viskositas fluida di bawah 

3000 cp

∑ Pengaduk jenis turbin bisa digunakan untuk viskositas di bawah 100.000 

cp

∑ Pengaduk jenis dayung yang dimodifikasi seperti pengaduk jangkar bisa 

digunakan untuk viskositas 500.000 cp

∑ Pengaduk jenis pita melingkar biasa digunakan untuk viskositas di atas 

1000 cp dan telah digunakan hingga viskositas 25.000 cp. Untuk 

viskositas lebih dari 5000 cp dan diatasnya, sekat tidak diperlukan 

karena hanya terjadi pusaran kecil. (Mc. Cabe, W. L ,1993),

2.7 Minyak Tanah 

Gambar 5. Minyak tanah

Menurut Yusron , Zaenal ( 2008) , kerosine (minyak tanah) adalah fraksi 

minyak bumi yang mempunyai daerah didih sekitar 174-275oC. Minyak tanah 
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(kerosin) merupakan campuran alkana dengan rantai C12H26–C15H32. 

Penggunaan utama kerosine ialah sebagai bahan bakar lampu penerangan, 

sebagai bahan bakar kompor dalam rumah tangga. Fraksionasi minyak bumi 

dapat dilihat ditabel 2.

Tabel 2. Fraksionasi minyak bumi

Nama Rantai C Jarak Titik 
Didih

Kegunaan

1. Gas C1-C4 < 25O C Gas LPG
2. Petroleum eter C5-C6 30-90O C Pelarut
3. Gasolin C5-C12 70-140O C Bahan bakar kendaraan bermotor
4. Nafta C6-C12 140-180O

C
Bahan kimia (pembuatan karet, 
plastik,obat, dll)

5. Minyak tanah C9-C14 174-275oC Bahan bakar rumah tangga
6.Avtur Bahan bakar mesin pesawat terbang
7. Solar, minyak 

diesel
C12-C18 270-350oC Bahan bakar diesel, industri

8. Pelumas(Oli) C18-C22 >350oC PelumaS
9. Parafin/lilin C20-C30 >350oC Lilin, korek api, semir sepatu
10. Aspal > C25 >350oC Pengaspalan jalan, atap bangunan, 

pengedap suara pada lantai
(Sumber: Yusron , Zaenal ( 2008)

2.7.1 Sifat Fisik dan Kimia Minyak Tanah

2.7.1.1 Sifat Fisik Minyak Tanah

∑ Warna

Kerosin dibagi dalam berbagai kelas warna: water spirit (tidak berwarna), 

prime spirit,dan standar spirit.

∑ Memiliki bau yang cukup menyengat

∑ Bila dipegang licin, sehingga terkadang berfungsi sebagai pelicin

∑ Memiliki titik didih 174-275oC.

∑ Berat jenis : 0,7-0,83 gr/cm3.
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2.7.1.2 Sifat Kimia Minyak Tanah

∑ Memiliki rumus kimia C12H26–C15H32

∑ Mengandung parafin, naften, aromatik, dan senyawa belerang

∑ Sebagai pelarut

Tabel 3. Karakteristik Minyak Tanah (Kerosine)

Karakteristik Nilai
1. Rantai C C9-C14

2. Jarak tiitik didih 174-275oC
3. Nilai kalor 11.100 kcal/kg
4. Titik nyala >38-72 oC
5. Titik api >39-65 oC
6. Berat jenis 0,7-0,83 gr/cm3

7. Residu karbon <0,30 % massa
8. Bilangan asam total <0,3 mg- KOH/g

( Berdasarkan keputusan dirjen Migas No.3675 K/24/ DJM/2006)


