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Energi

• Apa itu energi?

• Darimana energi yang dipergunakan untuk
memberikan penerangan ?

• Apakah mobil memerlukan lebih banyak
energi saat terparkir di garasi atau saat
berjalan di jalan raya dengan kecepatan 60 
km/jam?



Prinsip Energi

• Energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan

• Energi berasal dari berbagai sumber

• Beberpa jenis energi memiliki kemampuan konversi
dari satu jenis menjadi jenis yang lain

• Energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, namun
dapat dilestarikan (konservasi)

• Jumlah energi di aam semesta selalu konstan

• Tugas seorang engineer adalah memahami prinsip
energi dan dapat membangun sistem untuk memantau
aliran energi



Tugas Engineer (Insinyur)

• Engineer membuat model untuk berbagai
aplikasi, seperti :
– memutuskan jenis bahan bakar untuk sebuah mobil, 
– mendesain metode pengaman gedung dari gempa

bumi dan sambaran petir, 
– memberikan saran kepada warga untuk menggunakan

energi baru dan terbarukan (matahari, angin, air, 
biomasa) untuk menggantikan bahan bakar fosil, 

– atau barangkali penggunaan bahan bakar nuklir.

• Engineer harus memahami konsep energi dengan
baik



Konsep Energi

• Energi memiliki kapabilitas untuk melakukan
Kerja (Work).

• Konsep Kerja secara sempit didefinisikan melalui
Hukum Newton II tentang gerak

• Kerja = Work = W =F x d
• F adalah gaya yang bergerak sepanjang jarak d. 
• Energi, E, sama dengan unit Kerja = Work, W,

dalam sistem imajiner kita kan mengubah energi
menjadi Kerja. Jumlah kerja yang dihasilkan
setara dengan energi yang ada.



Konservasi Energi



Konservasi Energi

• Berdasarkan Gb., tugas seorang engineer adalah
membangun sistem.

• Sistem dapat berupa sebuah mesin, berupa perahu
layar, pemotong rumput, ketel listrik, crane, dll.

• Sebuah sistem memiliki garis batas yang terhubung ke
alam semesta (universe).

• Anda harus menggunakan ketrampilan dan
pengetahuan sebagai seorang engineer untuk
membangun batasan sistem (control boundary) 
sehingga aliran energi dapat dipantau dan
mengendalikan keseimbangannya



Konservasi Energi

• Konservasi energi tidak berarti harus
mematikan lampu atau menentang
penggunaan mobil sport canggih.

• Konservasi energi akan mengaplikasikan
prinsip-prinsip ilmiah yang berlaku sesuai
dengan kebijakan yang diberlakukan di sebuah
negara. 

• Ada tiga kata yang selalu diingat, Energi
adalah kekal.



Energi adalah Kemampuan untuk
melakukan Kerja

• Konsep Gaya dan Kerja
• Gaya (Force) adalah variabel yang dapat diartikan sebagai

dorongan atau tarikan yang diukur dengan neraca pegas
atau suatu benda dalam grafitasi

• Satuan gaya (SI) dinyatakan dalam Newton
• Kerja didefinisikan sebagai perkalian antara Gaya dan jarak

dimana gaya diterapkan.
• Jarak diukur dalam arah yang sama dengan arah gaya.
• Satuan Kerja adalah Joule (SI) = kg.m2/s2.

• Energi disimpan untuk melakukan kerja (bensin 
menjalankan kendaraan; energi yang tersimpan dalam
tubuh  dilepaskan untuk bekerja, dll)



Daya (Power)

• Daya (Power) adalah seberapa cepat sebuah
pekerjaan dapat diselesaikan atau seberapa
banyak Energi yang dibutuhkan untuk
melakukan Kerja.

• Daya = laju perubahan energi

• Satuan (SI) = Watt, 1 Watt = 1 Joule/s



Jenis-Jenis Energi

• Energy Kinetik = energi akibat gerakan
• Translational Energi Kineti (TEK) = energi massa

dalam gerakan garis lurus ; 

• Energy Thermal = panas
• Energi potensial = energi akibat posisi
• Gravitational Potensial Energi (GPE) = Energi

potensial grafitasi
• Energi Kimia
• Energi elektromagnetik



Contoh TKE

• Berapakan TKE dari sebuah mobil dengan
massa 1.0 x 103 kg yang berjalan kecepatan 65 
miles/hour atau 29 m/s ?

• Need : TKE mobil

• Know : massa 1.0 x 103 kg, kecepatan 29 m/s

• How :  TKE = 1/2mv2

• Solve : TKE = ½ x 1.0 x 103 kg x 29 m/s = 
4.2050 x 105 J



Contoh Thermal Energy
• Jika jumlah atom dalam 1 mol gas adalah 6.022 x 

1026, berapa banyak atom gas yang menempati ruang
1.00 cm3, pada tekanan 1,00 x 105 N/m2, pada suhu
0oC (273oK) ?

• Need : n = …… atom dalam 1 kg gas, pada  = 1,00 x 
105 N/m2, T = 273oK, R=8314 J/(kgmol.K)

• Know : 1 kg mol gas berisi 6.022 x 1026 molekul

• How : Gunakan V=NRT (jumlah mol) konversikan
N ke n (jumlah atom)

• Solve :N= 
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• Solve = 4.41 x 10-8 kg mol dalam 1.00 cm3



Energi Elektromagnetik



Contoh

• Sebuah baterai menopang penurunan tegangan
3,0 V di sebuah bola lampu kecil dan
menghasilkan arus 0,1 A yang melewati bola 
lampu. Berapa daya yang diperlukan oleh bola 
lampu?

• Need : Daya pada bola lampu (W)
• Know : tegangan yang melewati bola lampu 3,0 V, 

Arus yang melewati bola lampu I=0,1 A
• How : P = V x I 
• Solve : P = 3,0 V x 0,1 A = 0,3 W



Konversi Energi

• Energi dapat diubah dari satu bentuk ke
bentuk yang lain

• Sebagai contoh, energi listrik dapat diubah
menjadi enrgi gerak

• Karena semua jenis energi dapat dinyatakan
dalam satuan yang sama, joule, konversi ini
dapat dinyatakan secara kuantitatif dalam
model sederhana. 



Contoh

• Satu galon bensin dapat menyediakan 1.30 x 105 kJ energi
kimia. Jika semua energi kimia tersebut dikonversikan
dalam TKE dari sebuah mobil, berapa banyak bensin yang 
dikonversikan dalam TKE jika mobil tersebut 65 mil/jam 
(mph) di jalan raya.

• Need : Bensin yang dibutuhkan untuk menggerakkan mobil
kecepatan 65 mph (29 m/2)

• Know : TKE kendaraan = 4.2 x 102 kJ pada 65 mph, energi
yang terkandung dalam bensin 1.30 x 105 kJ/galon

• How : TKE kendaraan = energi kimia bensin, misal x = 
jumlah bensin yang dibutuhkan (galon)

• Solve : � = 1.30�10� [galon][kJ/galon]  x = 0,0032 galon



Konservasi Energi

• Konservasi energi adalah penggunaan energi
dengan efisiensi dan rasional tanpa mengurangi
penggunaan energi yang memang benar-benar
diperlukan. 

• Upaya konseravasi energi diterapkan pada
seluruh tahap pemanfaatan, mulai dari
pemanfaatan sumber daya energi sampai pada
pemanfaatan terakhir, dengan menggunakan
teknologi yang efisien, dan membudayakan pola
hidup hemat energi.



Contoh



• Misalkan energi awal dengan kelas adalah 100,0 J ketika 
ruang terisolasi. Berapakah energi final kelas setelah 
pertukaran energi panas?

• Need : Energi di kelas, Q final = ..... J
• Know – How : 9,8 J energi potensial dikonversikan ketika 

buku itu jatuh ke lantai. Energi tidak bisa dimusnahkan. 
Semua energi diubah menjadi panas. Ketika buku itu di atas 
meja, total energi di ruangan itu 100,0 J.

• Solve : Setelah buku jatuh, 9,8 J energi termal diciptakan 
dari GPE aslinya. Hal ini mengakibatkan energi lingkungan 
berubah menjadi panas:
– Energi awal = energi total = 100 = Qfinal + 9.8
– Qfinal = 100.0 – 9.8 = 90 J. Energi kelas jatuh= 9.8 J



Contoh model analisa batas untuk
mobil



Contoh
• Jika bensin mengandung energi 1.3 x 105 kJ/gallon, berapa

banyak bensin yang dibutuhkan untuk mempertahankan
kecepatan kendaraan pada 65 mph pada jalan yang 
menanjak.

• Need : Jumlah bensin yang dikonsumsi per sekon (dalam
gallon)

• Know : Mobil berjalan 65 mph mentransfer energi 80 kW 
atau 80 kJ/s (10 hp) dalam bentuk energi yang bervariasi

• How : Menerapkan konservasi energi dan hukum kekekalan
energi

• Solve : Energi kimia yang dibutuhkan per detik = 80 kW (80 
kJ/s). Bensin mengandung 1.3 x 105 kJ/gallon energi
(potensial) kimia, artinya 80/ 1.3 x 105 [kJ/s][gallon/kJ] = 
6.2x10-4 gallon/s bensin dikonsumsi


