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 ABSTRACT 

 

The investigation of limestone heat characterization and utilization as a source of 

electrical energy has been conducted using an experimental method. The experiment 

was conducted using series of a voltage cell where the measurement of voltage, current, 

power, electrical energy, thermal energy, and temperature can be done.  In the 

experiment solution of CaCO3 (limestone) mixed with H2O were used as samples. The 

first sample was a mixture of CaCO3 with the mass 200 g, 300 g, 400 g, 500 g, and 600 

g with H2O whose volume 800 ml. The second sample was the mixture of CaCO3 with 

H2O whose mass of 400 g with  volume of 300 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml, and 700 ml. 

The results of mixture reaction of CaCO3 with H2O indicated that the maximum 

temperature of 100 
0
C need two minutes reachit and decline back to the temperature 30 

0
C with needed time about 145 minutes. The maximum temperature resulted voltage 

39,78 mV for limestone mass 400 g at water volume 300 ml. The highest peak current 

was 20,26 mA, related to the electrical power 625,63 mW, and thermal energy 0,09  

Joules using limestone mass with 400 g and 300 ml water that occurred in 2 minutes. 

The maximum values showed that amount of limestone mass and water volume should 

be balanced in order to produce maximum power and electrical energy.  

 

Keywords: limestone, electric power, volta cell. 

 

ABSTRAK 

 

Telah dilakukan penelitian tentang pengujian dan pemanfaatan panas batu kapur sebagai 

sumber energi listrik dengan metode eksperimen. Eksperimen dilakukan dengan 

menggunakan rangkaian sel volta, dimana dapat dilakukan pengukuran tegangan, arus, 

daya, energi listrik, kalor, dan suhu. Sampel pertama yaitu CaCO3 dengan massa 200 g, 

300 g, 400 g, 500 g, dan 600 g dicampur H2O dengan volume tetap 800 ml. Sampel 

kedua adalah campuran CaCO3 dengan massa tetap 400 g terhadap H2O dengan volume 

300 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml dan 700 ml. Hasil reaksi campuran CaCO3 dengan H2O 

menunjukkan suhu maksimum  sebesar 100 
0
C dengan memerlukan waktu 2 menit, dan 

penurunan kembali ke suhu semula (30 
0
C) memerlukan waktu selama 145 menit. 

Pengukuran tegangan menghasilkan puncak tegangan yang tertinggi sebesar 39.78 mV 

dengan massa batu kapur 400 g dan volume air 300 ml. Puncak tertinggi arus sebesar 
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20,26 mA, daya sebesar 625,63 mW, energi sebesar 0,09 Joule dengan massa batu kapur 

400 g dan 300 ml air terjadi pada waktu 2 menit. Puncak-puncak tersebut menunjukkan 

bahwa banyaknya massa batu kapur dan volume air harus berimbang, untuk 

menghasilkan daya dan energi listrik yang tinggi. 

 

Kata kunci: Batu kapur, Energi listrik, sel volta. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Provinsi Riau mampu menghasilkan 

daya sekitar 104 MW listrik pertahunnya. Energi listrik yang digunakan dan  

dibutuhkan sangat tinggi, dengan beban puncak mencapai 237,27 MW pertahunnya 

(PLN, 2012). Energi listrik yang digunakan saat ini perlu diperhatikan, karena tingginya 

energi lisrtik yang dipakai membuat semakin tingginya biaya yang akan dikeluarkan 

dan semakin tingginya  konsumsi akan energi listrik.  

Masyarakat Riau hampir semuanya bergantung kepada energi lisrik  yang 

merupakan salah satu kebutuhan penting bagi kehidupanya, karena tanpa energi listrik 

hampir semua aktivitas kehidupan manusia terhenti, seperti penggunaan komputer 

dikantor-kantor pelayanan umum tidak akan berfungsi, mesin industri terhenti 

produknya, bahkan kegiatan dunia pendidikan juga ikut terganggu. 

 Energi listrik merupakan energi yang selalu dibutuhkan selama kehidupan 

berlansung, maka perlu direncanakan bagaimana cara agar kebutuhan akan energi listrik 

selalu terpenuhi dan tentu saja bergantung dengan persediaan sumber energi listrik. 

Sumber energi listrik perlu diperhatikan dan dikembangkan untuk mencegah 

kekurangan akan kebutuhan energi listrik, salah satunya menggunakan  sumber energi 

alternatif yang mudah dan sederhana dengan memanfaatkan panas dari batu kapur. 

Batu kapur pada umumnya digunakan sebagai salah satu bahan bangunan 

diataranya adalah bahan campuran pembuatan semen, keramik, campuran cat dan lain 

sebagainya (Fenat, 1993). Kapur merupakan sumber  ion hidroksida yang paling murah 

bagi  industri, Ca(OH)2  yang  terbentuk  dari reaksi  kapur  dengan  air, karena  

afinitasnya  yang  luar  biasa besar  terhadap  air. Kalsium  oksida  digunakan  untuk  

mendehidritasi (menghilangkan air) cairan seperti etil alkohol dan untuk mengeringkan 

gas. Batu kapur merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik (Haryono, 2009). Batu kapur  dimafaatkan 

sebagai sumber energi listrik dengan cara yang sederhana dan dapat dilakukan oleh 

masyarakat, untuk mengatasi tingginya  biaya pengeluaran rumah tangga dalam 

pemakaian listrik. 

Energi listrik yang dibutuhkan pada saat ini sangat tinggi dan perlu diatasi, yaitu 

memanfaatkan energi panas yang dihasilkan oleh batu kapur dengan melakukan 

pencampuran batu kapur dan air. Batu kapur dan air yang dicampur kemudian 

menghasilkan energi panas dan diubah menjadi energi listrik  secara kimia (sel volta). 

Berdasarkan uraian ini maka perlu dilakukan penelitian. 
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METODE PENELITIAN 

 

a. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan untuk mengetahui energi  dan daya pada batu kapur ialah 2 

(dua) buah multimeter digital yang digunakan secara bersamaan dengan tujuan untuk 

memperoleh hasil yang lebih akurat. Multimeter digital yang pertama digunakan untuk 

pengukuran arus dan multimeter digital yang kedua untuk pengukuran tegangan. Pelat 

seng dan pelat tembaga difungsikan sebagai katoda dan anoda untuk penghantar energi 

panas, dimana ujung katoda dan anoda dihubungkan dengan dua buah multimeter 

digital. Thermometer digunakan untuk mengetahui suhu yang dihasilkan dari batu kapur 

sebelum diberi air dan setelah diberi air. Wadah bambu yang digunakan berbentuk 

selinder dengan fungsi sebagai penempatan batu kapur yang dicampur dengan air dan 

menghasilkan energi lisrtik. Bahan batu kapur (CaCO3) merupakan unsur alkali tanah 

yang digunakan sebagai bahan utama pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan 

air sebagai larutan yang akan dicampur dengan batu kapur. 

 

b. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, dengan dua bagian utama yaitu 

massa batu kapur tetap dengan memvariasikan volume air dan volume air tetap dengan 

mamvariasikan massa batu kapur. Massa batu kapur tetap dengan berat 400 g 

divariasikan dengan volume air yaitu, 300 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml, dan 700 ml 

volume air. Sedangkan volume air tetap dengan kadar 800 ml divariasikan dengan 200 

g, 300 g, 400 g, 500 g, dan 600 g massa batu kapur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan alat konversi batu kapur menjadi energi listrik 

 

Berdasarkan Gambar 1. menjelaskan bahawa eksperimen dilakukan untuk 

mengukur suatu tegangan, arus, dan suhu yang dihasilkan dari pencampuran batu kapur 

dan air. Tegangan, arus, dan suhu diukur menggunakan dua buah multimeter digital dan 

dua buah pelat (seng dan tembaga) sebagai elektroda, serta thermometer sebagai 

pengukur suhu. Pelat seng berukuran panjang 20 cm, lebar 25 cm, tebal 1 mm dan 

tembaga dengan panjang 20 cm, lebar 25 cm, tebal 3 mm. Multimeter digital dan pelat 

dirangkai secara seri, dimana kedua ujung-ujung elektroda serta thermometer 

dimasukkan kedalam wadah yang berisikan campuran batu kapur dan air. 
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Batu kapur dan air dicampur, sehingga menghasilkan suhu  panas  T  yang dapat 

diukur dengan menggunakan thermometer. Panas atau kalor  menghasilkan elektron-

elektron yang bertumbukan sehingga menghasilkan energi listrik, dimana energi kalor 

tersebut dapat dihitung nilainya melalui persamaan: 

Q = m. c. (T2 – T1)                                         (1) 

Energi listrik yang dihasilkan dapat diukur dengan menggunakan multitester. 

Pengukuran energi listrik tersebut yakni pengukuran suatu tegangan V, arus I, dimana 

pengukuran dilakukan setiap lima menit sekali dari mulai mencampurkan CaCO3 

dengan H2O. Pengukuran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tegangan, arus, 

dan suhu yang dihasilkan, sehingga dapat diketahui seberapa besar daya P dan energi W 

yang dihasilkan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditulis persamaan: 

P = V . I         (2) 

dengan mengetahui seberapa besar daya yang dihasilkan, maka dapat diketahui juga 

seberapa besar energi yang dihasilkan yaitu menggunakan pesamaan: 

 W = V. I . t         (3) 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 
Gambar 2. Grafik suhu terhadap waktu untuk massa batu kapur tetap dengan volume air 

bervariasi 

 

Berdasarkan Gambar 2. dapat dilihat bahwa keadaan suhu yang terjadi naik 

secara spontan dan juga naik secara perlahan. Suhu naik dengan spontan dikarenakan 

batu kapur yang memiliki porositas  besar, sehingga air sebagai pelarut dapat bereaksi 

dengan baik. Suhu naik secara perlahan dikarenakan batu memiliki struktur yang keras 

dan memiliki porositas kecil sehingga air sulit untuk bereaksi dengan baik. Suhu naik 

dengan spontan disebabkan adanya reaksi redoks, dimana elektron- elektron yang 

terdapat didalam pencampuran batu kapur dan air bergerak mencari pasangannya agar 

terbentuk kesetimbangan. Berdasarkan reaksi kimia ketika batu kapur dimasukkan 

40

50

60

70

80

90

100

0 20 40 60 80 100 120 140

S
u
h
u
 (

o
C

)

Waktu pengamatan (menit)

200 g

300 g

400 g

500 g

600 g



5 
 

kedalam air, maka akan terjadi reaksi yang berkerja dengan cepat dan menghasilkan 

suatu kalor yang naik dengan spontan. Batu kapur melepaskan kalor dimana molekul-

molekul air akan membentuk kalsium hidroksida dan menjadi zat yang lunak seperti 

pasta. Kalsium karbonat jika dipanaskan akan pecah dan menjadi serbuk remah dan 

lunak yang dinamakan kalsium oksida, ini terjadi karena pada reaksi tersebut setiap 

molekul dari kalsium akan bergabung dengan satu atom oksigen dan molekul lainya.  

Berdasarkan Gambar 2. dan dapat dilihat pada Tabel 2. bahwa suhu tertinggi 

maksimum terdapat pada variasi batu kapur 600 g dengan suhu sebesar 100 
o
C, 

sedangkan pada massa batu kapur 500 g sebesar 99 
o
C, 400 g sebesar 98 

o
C, 300 g 

sebesar 97 
o
C, dan suhu terendah maksimum sebesar 93 

o
C yaitu pada massa batu kapur 

200 g. Berdasarkan penurunan suhu yang terjadi dapat dijelaskan bahwa semakin 

banyaknya massa batu kapur yang dicampur dengan air maka akan menghasilkan panas 

yang tinggi. 

 

 

 
Gambar 3. Grafik kalor terhadap waktu untuk volume air tetap dengan massa batu kapur 

bervariasi 

 

Berdasarkan Gambar 3. menunjukkan hubungan antara kalor tehadap waktu 

pengamatan pada volume air tetap dengan variasi massa batu . Gambar 3. ini merujuk 

kepada Gambar 2. dimana suhu tertinggi dicapai pada massa batu kapur 600 g, 

sedangkan kalor tertinggi juga terdapat pada massa batu kapur 600 g yaitu sebesar 3432 

kalori pada detik 30 yang dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan grafik, perubahan 

kalor terhadap waktu dapat dilihat bahwa kalor yang dihasilkan berfluktuasi. Kalor 

berfluktuasi dikarenakan adanya pengaruhsuhu yang dihasilkan pada batu kapur, 

semakin besar rentang atau selisih suhu maka semakin tinggi kalor yang dihasilkan. 
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Gambar 4. Grafik daya terhadap waktu untuk massa batu kapur tetap dengan  volume 

air bervariasi 

 

Berdasarkan Gambar 4. dapat dilihat bahwa daya maksimum tertinggi untuk 

massa batu tetap terjadi pada variasi volume air sebesar 300 ml yaitu sebesar 625,63 

mW, dengan suhu 95 
0
C pada waktu 2,5 menit, ini terjadi karena perubahan daya 

berbanding lurus terhadap tegangan, arus yang dihasilkan batu kapur, semakin tinggi 

tegangan dan arus maka semakin tinggi daya yang dihasilkan, dan dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

 

 

Gambar 5. Grafik energi terhadap waktu untuk massa batu kapur tetap dengan volume 

air bervariasi 

 

Berdasarkan Gambar 5. menunjukkan grafik hubungan antara energi terhadap 

waktu dan dapat dilihat bahwa energi yang dihasilkan dari batu kapur berfluktuasi. 

Massa batu kapur tetap menghasilkan energi tertinggi pada volume air 300 ml sebesar 

0.09 Joule pada waktu 2 menit dan dapat dilihat pada Tabel 1. Energi berbanding lurus 
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terhadap arus, tegangan dan waktu, semakin besar arus dan teganan yang dihasilkan 

maka semakin besar energi yang didapatkan. 

 

Tabel 1. Massa batu kapur 400 g dengan volume air 300 ml menghasilkan nilai 

tegangan, arus, daya, dan energi tertinggi. 

No 
t 

(menit) 

T V I P W Q 

(
0
C) (mV) (mA) (mW) 

 
(J ) (K) 

1 0 30 0,06 0,00 0,00 0,00 968,00 

2 0,5 41 4,38 1,30 5,69 0,00 616,00 

3 1 48 10,86 4,58 49,74 0,00 2552,00 

4 1,5 77 21,28 8,42 179,18 0,01 1408,00 

5 2 93 39,78 11,20 445,54 0,05 176,00 

6 2,5 95 30,88 20,26 625,63 0,09 264,00 

7 3 98 26,48 17,20 455,46 0,08 0,00 

8 3,5 98 25,20 13,52 340,70 0,07 0,00 

9 4 98 23,07 11,16 257,46 0,06 88,00 

10 4,5 97 22,46 9,50 213,37 0,05 264,00 

11 5 94 20,48 8,46 173,26 0,05 440,00 

 

Tabel 2. Volume air 800 ml dengan massa batu kapur 600 g menghasilkan kalor 

tertinggi 

No 
t 

(menit) 

T V I P W Q 

(
0
C) (mV) (mA) (mW)  (J ) (K) 

1 0 30 0,16 0,00 0,00 0,00 1452,00 

2 0,5 41 7,74 0,94 7,28 0,00 3432,00 

3 1 67 18,82 4,74 89,21 0,00 2508,00 

4 1,5 86 36,14 5,46 197,32 0,01 792,00 

5 2 92 36,20 4,04 146,25 0,01 396,00 

6 2,5 95 30,84 3,56 109,79 0,01 660,00 

7 3 100 27,34 3,32 90,77 0,01 660,00 

8 3,5 95 25,24 3,18 80,26 0,01 132,00 

9 4 94 24,46 3,12 76,32 0,01 132,00 

10 4,5 93 19,86 2,58 51,24 0,01 132,00 

11 5 92 16,26 2,28 37,07 0,01 1003,20 

 

 

KESIMPULAN  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan dari hasil perhitungan data 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Batu kapur yang tidak keras (rapuh/serbuk) dengan memiliki porositas besar, 

merupakan batu yang baik dalam menghasilkan energi listrik. Energi yang 

dihasilkan mengalami kenaikkan dan penurunan dengan spontan, dimana energi 

tidak bisa bertahan lama meski seberapa besar atau banyaknya massa batu kapur 

dan air yang digunakan. 
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2. Massa batu kapur tetap (400 g) dengan volume air bervariasi (300 ml) 

menghasilkan energi tertinggi yaitu sebesar 9,38.10
-2

Joule.  

3. Massa batu kapur 400 g dan volume air 300 ml memiliki arus tertinggi sebesar 

20,26 mA yang terjadi pada waktu 2,5 menit pada suhu 95
0
C. Tegangan 

tertinggi sebesar 39,78 mV yang terjadi pada waktu 2 menit pada suhu 93 
o
C. 

Daya tertinggi sebesar 625,63 mW yang terjadi pada waktu 2,5 menit pada suhu 

95 
0
C.  

4. Massa batu kapur tetap (400 g) dengan variasi volume air memiliki nilai arus, 

tegangan, daya dan energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan volume air 

tetap (800 ml) dengan variasi massa batu kapur. 

5. Kalor tertinggi dihasilkan sebesar 3432 Joule yang terjadi pada keadaan volume 

air sama (800 ml) dengan massa batu bervariasi (600 g). 

6. Energi listrik yang dihasilkan dari  campuran batu kapur dengan air memiliki 

waktu bertahan secara singkat. 
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