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ABSTRAK

ANALISIS KELISTRIKAN AKIBAT PERBEDAAN TEMPERATUR

SAMBUNGAN PELAT ALUMUNIUM DAN BESI

UNTUK PERAGA TERMOELEKTRIK

Oleh

Maghfira Alimatussaumi

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh temperatur pada sambungan

pelat alumunium dan besi terhadap tegangan yang dihasilkan dan untuk

mengetahui bagaimana besar tegangan Seebeck, hambatan dalam, tegangan jepit,

dan koefisien Seebeck yang dihasilkan alat peraga. Metode penelitian yang

digunakan yaitu research experimental atau penelitian eksperimen. Sambungan

pelat yang digunakan yaitu menggunakan alumunium dan besi yang mudah

ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu alat yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu termometer, multitester digital, dan potensiometer. Telah

dilakukan penelitian besaran kelistrikan berupa tegangan dan hambatan dalam

yang selanjutnya dari data tegangan Seebeck diperoleh besar koefisien Seebeck.

Temperatur referensi yang digunakan dalam penelitian ini 0 oC atau sesuai dengan

titik lebur es dan temperatur pemanasan yang digunakan yaitu dimulai dari 20 oC

– 80 oC dengan perubahan kenaikan per 2 oC. Tegangan yang dihasilkan yaitu

berkisar antara 0,1 mV – 1,6 mV dengan kesalahan relatif tiap pengukuran di

bawah 10 % dan rata-rata hambatan dalam yang dihasilkan yaitu sebesar
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4999,972 Ω dengan standar deviasi sebesar 0,013. Data tegangan Seebeck

dianalisis menggunakan analisis regresi linier, yakni = + untuk

mengetahui besar koefisien Seebeck. Adapun hasil analisisnya, yaitu =0,026 − 0,55206, dengan besar koefisien Seebeck yakni sebesar 0,026 mV/oC.

Alat ini dapat digunakan untuk menunjukkan fenomena perubahan energi panas

menjadi energi listrik.

Kata Kunci: Besaran Kelistrikan, Koefisien Seebeck, Pelat Alumunium dan Besi,

Termoelektrik

Maghfira Alimatussaumi
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena-fenomena

fisik yang ada di alam. Ruang lingkupnya meliputi gejala alam, struktur benda,

dan interaksi benda. Menurut Brockhaus dalam Druxes dkk (2000:3) “Fisika

adalah pelajaran tentang kejadian alam yang memungkinkan penelitian dengan

percobaan pengukuran apa yang didapat, penyajian secara sistematis, dan

berdasarkan peraturan-peraturan umum.” Menggunakan penjelasan tersebut,

maka seharusnya pembelajaran fisika dilakukan dengan pengamatan secara

langsung. Namun saat ini masih terdapat beberapa materi yang disampaikan

secara tekstual. Salah satu cara untuk membuat materi pembelajaran menjadi

lebih konkret yaitu dengan menggunakan alat peraga.

Alat peraga juga sangat penting untuk menunjang kegiatan praktikum. Menurut

Prasetyani dkk (2013:7) “Alat peraga dapat memperjelas bahan pengajaran

yang diberikan guru kepada siswa sehingga siswa lebih mudah memahami

materi atau soal yang disajikan guru.” Jadi, alat peraga dapat digunakan untuk

memudahkan pendekatan materi dengan fakta yang sebenarnya dan juga dapat

memudahkan visualisasi konsep pada suatu materi pembelajaran fisika.

Sehingga konsep lebih mudah disampaikan kepada peserta didik. Salah satu

materi dalam mata pelajaran fisika yaitu konversi energi. Materi konversi
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energi di dalam buku-buku ajar yang beredar saat ini tidak dijelaskan secara

rinci mengenai konversi energi panas menjadi energi listrik. Begitupun dengan

alat peraganya yang masih minim ditemukan. Oleh karena itu, pengadaan alat

peraga pada materi ini sangat diperlukan.

Saeful dan Sunardi (2006:17) menyebutkan “Pada tahun 1822, Thomas

Seebeck melakukan percobaan dengan menghubungkan plat bismuth di antara

kawat-kawat tembaga. Hubungan (sambungan) tersebut diberi temperatur yang

berbeda. Ternyata pada rangkaian tersebut muncul arus listrik. Munculnya arus

listrik tersebut mengindikasikan adanya beda potensial antara ujung-ujung

kedua sambungan.” Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan

bahwa alat ini dapat digunakan untuk menjelaskan konversi energi panas

menjadi energi listrik. Alat yang ditemukan oleh Thomas Seebeck merupakan

suatu alat berbasis termoelektrik. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang

dikemukakan oleh Soedjo (2004:66), termoeletrik adalah didasarkan atas

mengalirnya arus listrik sekeliling untai yang terdiri atas dua kawat dari bahan

lain jenis yang dipersambungkan kedua ujungnya apabila temperatur di kedua

persambungan itu berbeda. Mengacu pada pecobaan yang telah dilakukan oleh

Thomas Seebeck, peneliti ingin melakukan penelitian terhadap fenomena

tersebut. Namun karena logam bismuth sulit ditemukan saat ini, maka peneliti

memanfaatkan pelat-pelat logam yang mudah ditemukan dalam kehidupan

sehari-hari.

Peneliti telah melakukan penelitian pendahuluan menggunakan beberapa

sambungan pelat logam, yaitu sambungan pelat Tembaga (Cu) dengan
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Alumunium (Al), Tembaga (Cu) dengan Timbal (Pb), dan Alumunium (Al)

dengan Besi (Fe) (lihat lampiran). Panjang sambungan pelat yang digunakan

dalam percobaan ini yaitu sebesar 5 cm. Berdasarkan percobaan, tegangan

yang diperoleh dari sambungan pelat Tembaga dengan Alumunium (Cu-Al)

pada selisih temperatur 10 oC, 20 oC, dan 30 oC adalah sebesar 0 V, pada selisih

temperatur 40 oC dan 50 oC yaitu sebesar 0,01 V, pada selisih temperatur 60 oC

dan 70 oC yaitu sebesar 0,02 V, dan pada selisih temperatur 80 oC yaitu sebesar

0,03 V.

Adapun tegangan yang dihasilkan pada sambungan pelat Tembaga dan Timbal

pada selisih temperatur 10 oC, 20 oC, dan 30 oC adalah sebesar 0,01 V, pada

selisih temperatur 40 oC dan 50 oC adalah sebesar 0,01 V, pada selisih

temperatur 60 oC adalah sebesar 0,02 V, pada selisih temperatur 70 oC adalah

sebesar 0,01 V, dan pada selisih temperatur 80 oC adalah sebesar 0,02 V.

Sedangkan hasil tegangan pada sambungan pelat Alumunium dan Besi pada

temperatur 10 oC adalah sebesar 0 V, pada selisih temperatur 20 oC adalah

sebesar 0,4 V, pada selisih temperatur 30 oC adalah sebesar 0,5 V, pada selisih

temperatur 40 oC adalah sebesar 0,6 V, pada selisih temperatur 50 oC adalah

sebesar 0,6 V, pada selisih temperatur 60 oC adalah sebesar 0,7 V, pada selisih

temperatur 70 oC adalah sebesar 0,9 V, dan pada selisih temperatur 80 oC

adalah sebesar 1,0 V.

Berdasarkan analisis grafis terhadap percobaan pendahuluan yang telah

dilakukan oleh peneliti (Lampiran 1), dapat disimpulkan bahwa sambungan

pelat Alumunium dan Besi menunjukkan hasil tegangan yang lebih teratur
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terhadap perubahan temperatur daripada sambungan pelat logam lainnya. Hal

ini menunjukkan bahwa sambungan pelat Alumunium dan Besi dapat

menjelaskan gejala efek Seebeck secara empirik. Oleh karena itu, peneliti telah

melakukan penelitian lebih lanjut terhadap sambungan pelat logam Alumunium

dan Besi untuk melihat fenomena perubahan temperatur terhadap besaran-

besaran kelistrikan yang dihasilkan sebagai alat peraga konversi energi panas

menjadi listrik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh perubahan temperatur terhadap besar tegangan yang

dihasilkan alat peraga?

2. Bagaimana besar tegangan Seebeck, hambatan dalam, dan koefisien

Seebeck yang dihasilkan oleh alat peraga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh perubahan temperatur terhadap besar tegangan yang

dihasilkan alat peraga.

2. Mengetahui besar tegangan Seebeck, hambatan dalam, dan koefisien

Seebeck yang dihasilkan oleh alat peraga.
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai referensi

pembuatan alat peraga termoelektrik meliputi pengetahuan mengenai teori

termoelektrik, efek seebek, dan koefisien Seebeck.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini dibatasi dalam ruang lingkup berikut:

1. Penelitian yang dilakukan untuk menganalisis besaran-besaran kelistrikan

yang dihasilkan oleh perubahan temperatur pada sambungan pelat logam.

2. Sambungan pelat logam yang digunakan yaitu Alumunium dan Besi yang

ditemukan di lingkungan sekitar.

3. Analisis yang dilakukan untuk mengetahui efek Seebeck yang dihasilkan

dan besaran-besaran kelistrikan yaitu, selisih perubahan temperatur (∆T),

tegangan Seebeck (VSeebeck), dan hambatan dalam (rd).
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Media Pembelajaran

Arsyad (2007: 5) menjelasakan, media adalah komponen sumber belajar yang

mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat

merangsang siswa untuk belajar dan Arsyad  (2011: 4) mengatakan bahwa

media yaitu alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan dalam

proses pembelajaran.

Sementara Djamarah dan Aswan (2010: 120) menyatakan bahwa:

Media adalah sumber belajar, maka secara luas media dapat diartikan
dengan manusia, benda, ataupun peristiwa yang memungkinkan anak didik
memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Serta media adalah alat bantu
apa saja yang dapat dijadikan alat sebagai penyalur pesan guna mencapai
tujuan pengajaran.

Sukiman (2012: 29) mengemukakan bahwa:

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk
menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga merangsang
pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta kemaun peserta didik
sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi dalam rangka mencapai
tujuan pembelajaran secara efektif.

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai media dan media pembelajaran di

atas, maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat yang

digunakan untuk menyalurkan pesan dari guru kepada peserta didik dalam
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suatu kegiatan pembelajaran agar peserta didik memperoleh pengetahuan dan

keterampilan sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif.

Fungsi penggunaan media pembelajaran di sekolah menurut Rohman dan

Amri (2013: 156), yaitu:

(1) Memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk lebih memahami
konsep, prinsip, dan keterampilan tertentu dengan menggunakan media
yang paling tepat menurut sifat bahan ajar; (2) Memberikan pengalaman
belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga lebih merangsang minat dan
motivasi peserta didik untuk belajar; (3) Menumbuhkan sikap dan
keterampilan tertentu dalam teknologi karena peserta didik tertarik untuk
menggunakan atau mengoperasikan media tertentu; (4) Menciptakan
situasi belajar yang tidak dapat dilupakan peserta didik; (5) Memperjelas
informasi atau pesan pembelajaran; dan (6) Meningkatkan kualitas belajar-
mengajar.

Selain memiliki fungsi yang sangat penting, media pembelajaran juga

memiliki manfaat yang tidak kalah pentingnya. Manfaat media pembelajaran

yang diidentifikasi secara rinci oleh Aristo Rahadi (2003: 15) yaitu:

1) Penyampaian materi dapat diseragamkan
2) Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik
3) Proses pembelajaran menjadi efektif
4) Efisiensi dalam waktu dan tenaga
5) Meningkatkan kulitas hasil belajar
6) Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan

kapan saja
7) Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan

proses belajar
8) Merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif

Berdasarkan pemaparan mengenai manfaat dan fungsinya, media

pembelajaran sebagai alat bantu proses pembelajaran dapat memberikan

pengalaman bagi peserta didik dan mendorong motivasi belajar peserta didik

serta memperjelas dan mempermudah konsep yang dipelajari sehingga dapat
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membuat proses pembelajaran menjadi jelas dan menarik. Oleh sebab itu

pengadaan media pembelajaran guna meningkatkan kualitas hasil belajar

B. Alat Peraga

Indah dan Prabowo (2013:71) menjelaskan, alat peraga pendidikan disusun

berdasarkan prinsip bahwa pengetahuan yang ada pada setiap manusia itu

diterima atau ditangkap melalui panca indera. Semakin banyak indera yang

digunakan untuk menerima sesuatu maka semakin banyak dan semakin jelas

pula pengertian atau pengetahuan yang diperoleh. Dengan perkataan lain, alat

peraga ini dimaksudkan untuk mengerahkan indera sebanyak mungkin

kepada suatu objek sehingga mempermudah persepsi.

Camalia (2016: 68) menjelaskan alat peraga pendidikan bertujuan agar proses

pendidikan lebih efektif dengan jalan meningkatkan semangat belajar siswa,

alat peraga pendidikan memungkinkan lebih sesuai dengan perorangan,

dimana para siswa belajar dengan banyak kemungkinan, sehingga belajar

berlangsung sangat menyenangkan bagi masing-masing individu.

Widiyatmoko (2013:77) mejelaskan, alat peraga merupakan perantara atau

pengantar pesan pembelajaran. Pembelajaran menggunakan alat peraga

berarti mengoptimalkan fungsi seluruh panca indra siswa untuk

meningkatkan efektivitas siswa belajar dengan cara mendengar, melihat,

meraba, dan menggunakan pikirannya secara logis dan realistis.
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Menggunakan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

alat peraga memiliki peranan penting sebagai media pembelajaran yang dapat

menjelaskan konsep materi kepada peserta didik secara visual dan empirik

sehingga pemahaman konsep dapat lebih mudah diterima oleh peserta didik.

C. Kalor

Jewwet dan Serway (2010:38-39) menjelaskan bahwa kalor adalah energi

yang ditransfer dari suatu benda ke benda lain karena beda temperatur.

Satuannya yaitu kalori, yang didefinisikan sebagai jumlah energi panas yang

dibutuhkan untuk menaikkan temperatur satu gram air per 1o C.

Sedangkan Bueche (2006:143) menjelaskan:

Energi termal atau kalor adalah energi yang mengalir dari benda yang satu
ke benda yang lain karena perbedaan suhu. Kalor selalu berpindah dari
benda yang panas ke benda yang dingin. Agar kedua benda yang saling
bersentuhan tersebut berada dalam keadaan termal yang seimbang (yakni
ada perpindahan kalor antara kedua benda), suhu kedua benda haruslah
sama. Jika benda pertama dan benda kedua berada dalam keadaan
setimbang termal dengan benda ketiga, maka kedua benda pertama berada
dalam keadaan seimbang termal. (pernyataan ini sering disebut hukum ke-
nol termodinamika).

Selanjutnya Giancoli (2001:491) menjelaskan bahwa energi panas atau energi

termal adalah jumlah total dari semua energi pada semua molekul di sebuah

benda. Energi ini mengacu pada energi total dari semua molekul pada benda.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan kalor atau energi

panas adalah suatu bentuk energi yang mengalir dari suatu benda ke benda

lain akibat perbedaan temperatur di antara kedua benda tersebut.
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D. Energi Listrik

Menurut Pujianto, dkk (2016:197), energi listrik merupakan energi yang

paling banyak dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Energi listrik dapat

diubah menjadi berbagai macam energi misalnya, seperti penggunaan lampu

pijar yang mengubah energi kinetik menjadi energi cahaya dan energi kalor,

penggunaan kipas angin yang mengubah energi listrik menjadi energi angin,

dan penggunaan setrika yang mengubah energi listrik menjadi energi panas.

Culp (1996: 4) menjelaskan,

Energi listrik adalah jenis energi yang berkaitan dengan arus dan
akumulasi elektron. Energi jenis ini umumnya dinyatakan dalam satuan
daya dan waktu, misalnya watt-jam atau kilowatt-jam. Bentuk transisional
dari energi listrik adalah aliran elektron, biasanya melaui konduktor dari
jenis tertentu. Energi listrik dapat disimpan sebagai energi medan
elektrostatik atau sebagai energi medan induksi. Energi medan
elektrostatik adalah energi yang berkaitan dengan medan listrik yang
dihasilkan oleh terakumulasinya muatan (elektron) pada pelat-pelat
kapasitor. Energi medan induksi, yang kadang-kadang disebut energi
medan elektromagnetik, adalah energi yang berkaitan dengan medan
magnet yang timbul akibat aliran elektron yang melaui kumparan induksi.
Energi listrik adalah entuk energi yang sangat terpakai Karena ia dapat
dengan mudah dan efisien dikonversi menjadi bentuk energi yang lain.

Sedangkan Bueche (2006: 191) menjelaskan, daya Listrik P (satuan watt)

yang dihasilkan sumber energi dalam membawa muatan q (dalam satuan

coulomb) melintasi potensial yang naik V (dalam satuan volt) dalam waktu t

(dalam satuan detik) sebagai berikut:

( ) = ℎ =
Karena = , rumus ini dapat pula dituliskan sebagai berikut:( ) = . (2.2)

(2.1)
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dengan I dalam satuan ampere.

Berdasarkan pemaparan mengenai energi listri, maka dapat disimpulkan

bahwa energi listrik adalah suatu energi yang muncul ketika adanya arus yang

mengalir yang disebabkan adanya akumulasi elektron. Energi listrik

merupakan energi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia.

E. Temperatur

Menurut Giancoli (2001:449) temperatur merupakan ukuran mengenai panas

atau dinginnya benda. Banyak sifat zat yang berubah terhadap temperatur,

misalnya hambatan suatu benda dapat berubah akibat temperatur.

Ishaq (2007:222-223) menjelaskan

Temperatur yaitu besaran yang menyatakan derajat panas atau dingin
sebuah benda secara eksak. Temperatur sebuah dapat diukur menggunakan
termometer. Temperatur secara mikroskopik (ditinjuau dari skala yang
lebih kecil) sesungguhnya berkaitan dengan energi kinetik rata-rata
translasi gabungan dari partikel penyusun zat. Makin tinggi energi
translasinya maka temperatur benda makin tinggi juga. Ini berarti jika
partikel penyusunn zat bergerak (transalasi) makin cepat maka
temperaturnya makin tinggi.

Sedangkan menurut Halliday (1985:696-697) temperatur merupakan derajat

panas suatu benda. Temperatur juga didefiniskan sebagai sebuah kuantitas

skalar yang merupakan sifat semua sistem termodinamika (di dalam keadaan-

keadaan kesetimbangan), sehingga apabila dua benda memiliki keadaan

temperatur yang sama maka kedua benda tersebut dikatakan berada dalam

kesetimbangan termal.
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Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan, temperatur

adalah suatu besaran yang menyatakan derajat panas atau dinginya suatu

benda yang dapat diukur dengan termometer.

F. Besaran-Besaran Kelistrikan

1. Beda Potensial

Halliday (1994:95-96) menjelaskan, untuk mencari selisih potensial di

antara titik A dan B di dalam sebuah medan listrik, maka kita menggerakan

sebuah muatan ini dari A ke B dan selalu mempertahankannya di dalam

kesetimbangan dan kita mengukur kerja yang harus dilakukan oleh

alat yang menggerakkan muatan tersebut. Selisih potensial listrik

didefinisikan dari

− =
Satuan SI dari selisih potensial yang didapatkan dari persamaan di atas

adalah joule/coulomb. Kombinasi (gabungan) ini terjadi begitu sering

sehingga digunakan sebuah satuan khusus, volt (disingkat V), untuk

menyatakan satuan tersebut, yakni

1 volt = 1 joule/coulomb

Sedangkan Tipler (2001:74-75) menjelaskan,

Beda potensial adalah perubahan energi potensial per satuan
muatan. Beda potensial − adalah negatif dari kerja per satuan
muatan yang dilakukan oleh medan listrik pada muatan uji positif
jika muatan pindah dari titik a ke titik b. Satuan SI untuk beda
potensial adalah joule per coulomb atau sama dengan volt (V).
Karena diukur dalam volt, beda potensial kadang-kadang disebut
voltase atau tegangan.

2.3
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Selanjutnya Jewett dan Serway (2010:265) mengatakan, beda potensial

∆V = V − V di antara dua titik A dan B dalam medan listrik

didefinisikan sebagai perubahan energi potensial sistem saat muatan uji

dipindahkan di antara titik-titik dibagi dengan muatan uji .

∆ ≡ ∆U = − .
Beda potensial tidak boleh dianggap sama dengan selisih energi potensial.

Beda potensial di antara A dan B hanya begantung pada distribusi muatan

sumbernya, sementara selisih energi potensial ada hanya jika terjadi

pemindahan muatan uji di antara dua titik.

Menggunakan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

beda potensial adalah perubahan energi potensial per satuan muatan yang

bergantung pada distribusi muatannya dan memiliki satuan SI yaitu volt

(V).

2. Hambatan Dalam

Jewwet dan Serway (2010:398-399) menjelaskan, kutub positif baterai

yang nyata terbuat dari materi, maka terdapat hambatan terhadap aliran

mauatan di dalamnya. Hambatan ini disebut hambatan dalam (r).

Berdasarkan penjelasan di atas, sumber energi listrik memiliki hambatan

dalam. Alat peraga yang akan dikembangkan merupakan salah satu

sumber energi listrik, maka dalam alat peraga tersebut terdapat hambatan

dalam.

2.4
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Menurut Suyanto (2017) pengukuran hambatan dalam dapat dilakukan

dengan cara berikut.

Gambar 2.1. Tegangan Seebeck dalam Keadaan Terbuka

Elemen seebeck dalam keadaan terbuka memiliki ggl seperti pada

gambar 1. Ketika elemen seebeck diberi maka tegangan ≠ ,

seperti digambarkn pada gambar 2 berikut,

Gambar 2.2. Elemen Seebeck diberi Hambatan Luar

Secara teori tegangan yang besarnya tidak sama dengan

disebabkan karena elemen seebeck sendiri memiliki hambatan dalam yaitu

. Mengukur besar dapat dilakukan dengan diganti dengan
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hambatan geser kemudian mengatur hingga menjadi , seperti

gambar berikut,

Gambar 2.3. Skema Hambatan Dalam Alat Peraga

Selanjutnya melepas hambatan geser atau potensiometer dan mengukur

hambatan pada kaki-kakinya. Hambatan dalam diperoleh dengan

mengurangkan dari nilai hambatan luar dengan hambatan yang terukur.

G. Termoeletrik

Soedjo (2004:66) menjelaskan, termoeletrik adalah didasarkan atas

mengalirnya arus listrik sekeliling untai yang terdiri atas dua kawat dari

bahan lain jenis yang dipersambungkan kedua ujungnya apabila suhu di

kedua persambungan itu berbeda.

Daryanto (2002:20) menjelaskan, timbulnya daya elektromotoris thermo

penting sekali terhadap dua titik kontak yang terbuat dari dua bahan yang

berlainan, karena pada rangkaian arus akan terbangkit daya elektromotoris
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thermo sendiri bila ada perbedaan suhu, karena daya elektromotoris ini dapat

tinggi sehingga dapat meyimpangkan pengukuran arus atau tegangan listrik

yang sangat kecil. Besarnya perbedaan tegangan listrik yang terbangkit

tergantung dari sifat-sifat kedua bahan tersebut dan sebanding dengan

perbedaan suhu ini dinamakan daya elektromotoris termo.

Diasyari, dkk (2015:2) menjelaskan elektromotansi termal adalah sifat

termometrik dari termokopel. Sifat termometrik merupakan sifat suatu bahan

yang mudah berubah karena pengaruh suhu, contohnya yaitu pemuaian

logam.

Menurut Sugiyanto (2013:102) termoelektrik adalah peristiwa pengkonversi-

an secara langsung dari energi panas menjadi energi listrik atau sebaliknya

karena beda suhu suatu material.

Percobaan yang telah dilakukan oleh Krisanto dan Wiyatmo (2015:5)

tegangan termoelektrik tertinggi yang dihasilkan adalah junction dengan

ukuran terpendek, yaitu yang berukuran panjang 10 cm dan lebar 1 cm. Usaha

berbanding lurus dengan panjang dan lebar plat yang digunakan, jika kita

menggunakan plat yang lebih pendek, maka usaha yang dibutuhkan muatan

(q) untuk dapat bergerak sepanjang logam (l) sangat kecil, begitu pula jika

kita menggunakan plat yang panjang, maka usaha yang diperlukan muatan q

untuk dapat bergerak pada plat sepanjang (l) juga besar. Semakin panjang dan

lebar pelat yang digunakan maka tegangan termoelektrik yang dihasilkan juga

semakin kecil. Semakin tinggi ∆T maka tegangan termoelektrik yang

dihasilkan juga semakin tinggi.



17

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa termoeletrik adalah

perangkat yang terdiri dari sambungan dua jenis logam yang berbeda yang

jika masing-masing kedua ujungnya diberikan suhu yang berbeda maka akan

menghasilkan gaya gerak listrik (GGL). Gaya gerak listrik yang dihasilkan

juga dipengaruhi oleh ukuran panjang maupun lebar sambungan. Semakin

panjang ataupun lebar sambungan maka GGL yang dihasilkan semakin kecil,

begitupun sebaliknya jika semakin pendek atau kecil sambungan maka

semakin besar GGL yang dihasilkan.

H. Efek Seebeck

Soedojo (2004:273) menjelaskan bahwa efek seebeck adalah gejala

mengalirnya arus listrik sepanjang untai yang terdiri atas 2 kawat konduktor

dari bahan yang berbeda, yang kedua ujungnya dipersambungkan, apabila

suhu di kedua persambungan itu dibuat berbeda.

Sugianto (2014:102) menjelaskan, termoelektrik adalah peristiwa

pengkonversian secara langsung dari energi panas menjadi energi listrik atau

sebaliknya karena beda suhu suatu material. Ketika material tersebut

diberikan beda suhu, maka elektron akan bergerak dari sisi bersuhu panas ke

sisi yang bersuhu lebih dingin. Pengkonversian energi karena beda suhu

menjadi energi listrik disebut sebagai efek Seebeck.

Karim dan Sunardi (2006:20) menjelaskan, dua buah kawat logam yang

berbeda (A dan B) yang ujung-ujungnya disambungkan satu sama lain

membentuk suatu rangkaian tertutup, bila kedua sambungan itu diberi suhu
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yang berbeda (T1 dan T2) dan kita pasangkan ampermeter (galvanometer)

pada rangkaian tersebut akan timbul arus listrik (I), yang ditunjukan oleh

penyimpangan jarum galvanometer. Arus tersebut akan terus mengalir selama

suhu kedua sambungan berbeda. Gejala perubahan energi termal menjadi

energi listrik tersebut disebut dengan efek Seebeck (gejala Seebeck). Dan

gaya gerak listrik yang membangkitkan arus listrik (I) tersebut dinamakan

gaya gerak listrik termo (ggl termo) atau Seebeck Thermal emf .

Ogungbe, dkk (2016:50) menjelaskan bahwa dalam termoelektrik terdapat

sesuatu yang disebut koefisien Sebeeck. Koefisien Seebeck adalah

sensitivitas termoelektrik dari masing-masing logam. Ionisasi energi secara

langsung terkait dengan koefisien Seebeck. Semakin besar perbedaan antara

koefisien Seebeck dari logam dipasangkan, semakin tinggi tegangan. Hasil ini

konsisten dengan apa yang diprediksi oleh teori Seebeck.

Menggunakan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa efek

Seebeck adalah fenomena mengalirnya aliran listrik akibat perbedaan

temperatur pada pada masing-masing ujung dua logam berbeda yang

disambungkan. Adapun koefisien Seebeck adalah koefisien yang

menunjukkan tingkat sensitivitas alat termoelektrik terhadap perubahan

temperatur.
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III. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Pembelajaran Fisika, Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dari bulan Maret 2017

hingga bulan Mei 2017.

B. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah penelitian eksperimental (experimental research)

dengan membuat rancangan alat peraga berbasis termoelektrik untuk meneliti

besaran kelistrikan yang dihasilkan. Besaran kelistrikan yang diteliti meliputi

tegangan Seebeck, hambatan dalam, dan koefisien Seebeck. Adapun desain

rancangan alat disajikan sebagai berikut:
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Gambar 3.1. Desain Alat Peraga Konversi Energi Panas menjadi Energi
Listrik

C. Alat dan Bahan Penelitian

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Alat yang Digunakan dalam Penelitian

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi alat yang

digunakan untuk pembuatan sampel alat peraga dan untuk pengukuran.

a. Alat untuk Pembuatan Sampel Alat Peraga

1) Gunting atau cutter digunakan untuk memotong lempengan atau

pelat logam

2) Tang digunakan untuk menjepit pelat logam

3) Amplas digunakan untuk membersihkan pelat logam

4) Jangka sorong untuk mengukur lebar pelat logam
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b. Alat untuk Pengukuran

1) Multitester digital digunakan untuk mengukur arus, tegangan, dan

hambatan dalam yang dihasilkan sampel alat peraga

2) Kabel konektor digunakan untuk menghubungkan rangkaian

3) Jepit buaya digunakan untuk menjepit pelat logam pada sampel alat

peraga

4) Termos es digunakan untuk menyimpan es agat tidak mudah

meleleh/melebur

5) Heater atau pemanas air digunakan untuk memanaskankan air

6) Termometer air raksa untuk mengukur temperatur air dingin

7) Potensiometer linear atau hambatan geser digunakan untuk

mengukur hambatan dalam

2. Bahan yang Digunakan dalam Penelitian

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan untuk

pembuatan sampel alat peraga dan untuk pengukuran.

a. Bahan untuk Pembuatan Sampel Alat Peraga

1) Pelat alumunium, besi, tembaga, dan seng digunakan sebagai

bahan dasar pembuatan sampel alat peraga

2) Silver glue paint dan carbon digunakan untuk merekatkan dua

pelat logam menjadi sebuah sambungan

b. Bahan untuk Pengukuran

1) Es batu digunakan sebagai media pendingin sambungan pelat

2) Air sebagai media pemanas sambungan pelat
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D. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan adalah:

1. Mengkaji secara teoritis mengenai termoelektrik dan efek Seebeck.

2. Membuat sampel alat peraga berbasis termoeletkrik menggunakan

beberapa pelat yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar.

3. Melakukan penelitian pendahuluan terhadap beberapa pasangan pelat

logam untuk menjinjau keteraturan tegangan yang dihasilkan sebagai

tinjauan dasar penelitian lebih lanjut.

4. Melakukan pengukuran terhadap besaran-besaran kelistrikan yang

dihasilkan sampel alat peraga.

5. Melakukan analisis data yang telah diperoleh berdasarkan pengukuran

secara langsung terhadap sampel alat peraga.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengukur tegangan Seebeck, hambatan

dalam, dan koefisien yang dihasilkan sampel alat peraga. Data yang diperoleh

adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dengan penelitian secara

langsung.

1. Pengumpulan data tegangan

a. Menyiapkan satu set alat peraga berbasis termoelektrik yang terdiri

dari sambungan pelat Alumunium dan Besi, es dalam bejana, air dalam

heater, dan probe.
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b. Menyiapkan alat ukur yang diperlukan dan telah terkalibrasi, yaitu

multiteser digital dan termometer air raksa.

c. Merangkai alat sesuai skema berikut.

Gambar 3.2. Skema Pengukuran Tegangan Seebeck Alat Peraga

d. Mendinginkan air dengan menuangkan es sampai temperatur air

mencapai 20o C yang dijadikan sebagai temperatur awal.

e. Mengatur multitester digital sebagai alat perngukur tegangan.

f. Mengukur tegangan dengan menempelkan probe pada ujung-ujung

alumunium yang tidak disambungkan.

g. Mengulangi langkah tersebut dengan perubahan temperatur per

kenaikan 2o C.

h. Mencatat hasil pengukuran ke dalam tabel 4.1

2. Pengumpulan data hambatan dalam

a. Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan.

b. Merangkai alat sesuai dengan skema berikut.
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Gambar 3.3. Skema Pengukuran Hambatan Pengganti pada
Rangakaian Sumber Tegangan atau Sampe Alat Peraga

c. Menambahkan hambatan geser yaitu potensiometer untuk mengubah

tegangan menjadi setengah dari tegangan full yang dihasilkan alat

peraga pada temperatur tertentu.

d. Melepas potensiometer dari rangkain ketika tegangan sudah

menunjukkan hasil setengah dari tegangan full.

e. Mengukur hambatan pada potensiometer dengan menggunakan

ohmmeter sesuai rangkaian berikut

Gambar 3.4. Skema Pengukuran Hambatan menggunakan Ohmmeter

f. Menghitung hambatan dalam sampel menggunakan data hambatan yang

telah diperoleh dengan persamaan berikut= − 3.1

g. Mengulangi percobaan tiap perubahan temperatur sebesar 2oC.

h. Mencatat hasil pengukuran ke dalam tabel 4.2



25

3. Mengumpulkan data koefisien Seebeck

Data koefisien Seebeck diperoleh dari persamaan berikut.

∝ = ∆
Di mana V adalah tegangan yang dihasilkan alat peraga dan ∆ adalah

selisih temperatur pada kedua ujung sambungan pelat logam. Besar

keofisien Seebeck dianalisis menggunakan analisis regresi linier dengan

persamaan berikut = +
Dengan Y = tegangan termoelektrik yang dihasilkan alat peraga

X = gradient temperatur sambungan pada alat peraga terhadap

temperatur referensi

A = koefisien Seebeck

B = konstanta, yakni

= ∑ −∑ ∑∑ − (∑ )
= ∑ − ∑

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk melihat pengaruh perubahan temperatur terhadap

besaran kelistrikan yang dihasilkan. Hal ini dapat menunjukkan apakah

perubahan temperatur akan mempengaruhi besaran-besaran kelistrikan yang

dihasilkan secara linear. Data-data yang diperoleh telah dianalisis untuk

membuktikan bahwa sampel alat peraga memenuhi spesifikasi alat peraga yang

(3.3)

(3.4)

(3.5)

(3.6)
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diharapkan. Alat peraga yang dikembangkan merupakan suatu contoh sumber

energi listrik, sehingga diharapkan alat peraga tersebut dapat menunjukkan

besaran kelistrikan berupa tegangan, hambatan dalam, dan koefisien Seebeck.

Data-data tersebut telah disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan narasi dalam

pembahasan pada Bab IV.
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BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-

hal sebagai berikut:

1. Besar nilai tegangan Seebeck yang diperoleh dipengaruhi oleh adanya

perbedaan suhu antara kedua sambungan logam termoelektrik yaitu

semakin besar perbedaan suhu, maka semakin besar pula nilai tegangan

Seebeck yang dihasilkan.

2. Tegangan Seebeck yang diperoleh pada sambungan pelat Alumunium dan

Besi yakni sebesar 0,1 mV – 1,6 mV. Hambatan dalam yang dihasilkan

alat peraga ini relatif tetap, yakni sebesar 4999,972 Ω. Koefisien Seebeck

yang dihasilkan yaitu sebesar 0,026 mV/oC.

B. Saran

Saran penelitian ini adalah:

1. Pada penelitian selanjutnya, alat ini dapat digunakan sebagai salah satu

alat peraga konversi energi panas menjadi energi listrik sehingga pada

pengembangannya diharapkan dapat menggunakan alat dan bahan yang

lebih baik agar hasil penelitian lebih maksimal.
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2. Pada pengembangannya sebagai piranti fisika, alat ini dapat digunakan

untuk pengukuran suhu tinggi sampai 657 oC, yakni titik cair logam

alumunium.
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