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SOAL-SOAL EVALUASI TERMODINAMIKA  
MARET 2009 (Mesin Kalor dan Mesin Pendingin)  
 

1. Hitung kecepatan metabolisme sesoerang yang tidur 8 jam, duduk selama 8 
jam, melakukan kegiatan ringan 2,5 jam, menonton televisi 6 jam, main 
tenis 1 jam, dan berlari setiap hari selama 0,5 jam.  

 
2. Sebuah mesin kalor menghasilkan kalor 8200 joule sementara melakuka 

kerja 3200 joule. Hitunglah efisiensi mesin ini.  
 

3. Berapa efisiensi maksimum mesin kalor yang bekerja pada suhu antara 5800C 
dan 3200C ?  

 
4. Sebuah mesin carnot melakukan kerja rata-rata 440 kW menggunakan kalor 

680 kkal per detik. Jika temperatur sumber kalor sebesar 5700C. tentukan 
besar temperatur kalor pembuangan mesin ini.  

 
5. Sebuah mesin kalor menggunakan sumber kalor bersuhu 5500C dengan 

efisiensi mesin 30%. Agar efisiensi mesin ditingkatkan menjadi 40%, tentukan 
temperatur sumber kalor.  

 
6. Mesin Kalor membuang kalornya pada suhu 3500C dengan efisiensi 39 persen. 

Berapa temperatur pembuangan yang memungkinkan efisiensi mesin 
menjadi 50 persen ?  

 
7. temperatur rendah dari kumparan pendingin sebuah alat pembeku adalah    

-150C dan temperatur pembuangannya pada suhu 300C. Tentukan koefisien 
kinerja teoritis mesin pendingin ini.  

 
8. Lemari es di sebuah restoran, memiliki koefisien kinerja sebesar 5. Jika 

temperatur di dapur resto tersebut 290C. Tentukan temperatur terendah 
yang bisa diperoleh di dalam lemari pendingin tersebut.  

 
Hukum Termodinamika  
 

1. Sebuah gas ideal memuai pada tekanan konstan 5 atm dari volume 400 ml 
menjadi 660 ml. Kalor mengalir keluar sehingga parameter kembali ke 
keadaan awal. Tentukan : kerja total gas pada proses ini dan aliran kalor 
total ke dalam sistem.  

2. Suatu gas ideal memuai secara isotermal melakukan kerja sebesar 4,4 kJ 
pada proses dimaksud. Hitunglah perubahan energi dalam gas dan kalor yang 
diserap dalam pemuaian ini.  

3. Tekanan udara gas ideal diturunkan menjadi setengah tekanan semula dan 
disimpan dalam bejana berdinding tegar. Selama proses ini sebanyak 265 kJ 
gas terlepas. Hitunglah : besar kerja yang dilakukan selama proses dan 
berapa besar perubahan energi dalam gas selama proses.  


