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Segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan energi. Untuk 

bertahan hidup kita membutuhkan energi yang diperoleh dari makanan. Setiap kendaraan 

membutuhkan energi untuk bergerak dan energi itu diperoleh dari bahan bakar. Hewan juga 

membutuhkan energi untuk hidup, sebagaimana manusia dan tumbuhan. 

Energi merupakan salah satu konsep yang paling penting dalam fisika. Konsep yang sangat 

erat kaitannya dengan usaha adalah konsep energi. Secara sederhana, energi merupakan 

kemampuan melakukan usaha. Definisi yang sederhana ini sebenarnya kurang tepat atau 

kurang valid untuk beberapa jenis energi (misalnya energi panas atau energi cahaya tidak 

dapat melakukan kerja). Definisi tersebut hanya bersifat umum. Secara umum, tanpa energi 

kita tidak dapat melakukan kerja.  

Sebagai contoh, jika kita mendorong sepeda motor yang mogok, usaha alias kerja yang kita 

lakukan menggerakan sepeda motor tersebut. Pada saat yang sama, energi kimia dalam tubuh 

kita menjadi berkurang, karena sebagian energi kimia dalam tubuh berubah menjadi energi 

kinetik sepeda motor. Usaha dilakukan ketika energi dipindahkan dari satu benda ke benda 

lain. Contoh ini juga menjelaskan salah satu konsep penting dalam sains, yakni kekekalan 

energi. Jumlah total energi pada sistem dan lingkungan bersifat kekal alias tetap. Energi tidak 

pernah hilang, tetapi hanya dapat berubah bentuk dari satu bentuk energi menjadi bentuk 

energi lain. 

Dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak jenis energi. Energi kimia pada bahan bakar 

membantu kita menggerakan kendaraan, demikian juga energi kimia pada makanan 

membantu makhluk hidup bertahan hidup dan melakukan kerja. Dengan adanya energi listrik, 

kita bisa menonton TV atau menyalakan komputer sehingga bisa bermain game sepuasnya. 

Ini hanya beberapa contoh dari sekian banyak jenis energi dalam kehidupan kita. Misalnya 

ketika kita menyalakan lampu neon, energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Energi 

listrik juga bisa berubah menjadi energi panas (setrika listrik), energi gerak (kipas angin) dan 

sebagainya. Banyak sekali contoh dalam kehidupan kita, dirimu bisa memikirkan contoh 

lainnya. Secara umum, energi bermanfaat bagi kita ketika energi mengalami perubahan 

bentuk, misalnya energi listrik berubah menjadi energi gerak (kipas angin), atau energi kimia 

berubah menjadi energi gerak (mesin kendaraan). 

1. Energi dan Perubahannya 

Seseorang akan siap melakukan aktivitasnya setelah ia makan. Makan merupakan 

suatu aktivitas untuk mengisi energi dalam tubuh manusia. Setelah kita melakukan 

beberapa aktivitas, tubuh kita akan terasa lemas, dan tidak bertenaga. Namun, setelah 

makan, kita akan kembali siap untuk beraktivitas.  

Contoh lain yang berhubungan dengan energy adalah pengisian aki. Aki yang telah 

diisi siap digunakan untuk  melakukan kerja (menyalakan radio, mobil, motor, dan 



lain-lain). Dari contoh diatas, dapat disimpulkan bahwa benda yang memiliki energy 

dapat melakukan kerja. Dengan kata lain, energy adalah kemampuan benda untuk 

melakukan kerja. 

Satuan energy menurut SI adalah Joule (J). 

1 kJ = 1 kilojoule = 1.000 joule 

Tubuh kita memerlukan energi. Energi digunakan untuk menjaga tubuh agar tetap 

hangat dan dapat beraktivitas dengan baik. Manusia memperoleh energi dari makanan 

yang dimakan.  Energi total yang diperlukan manusia setiap hari rata-rata 10 MJ.  

Satuan energi yang lain adalah erg, kalori, dan kWh (kilowatthours). Satuan kWh 

biasanya digunakan untuk menyatakan besar  energy listrik. Satuan kalori biasanya 

digunakan untuk menyatakan energi kimia. 

1 kalori = 4,2 joule 

1 joule = 0,24 kalori 

1 joule = 1 wattsekon 

 

2. Bentuk-bentuk Energi 

Energi dalam tubuh kita berasal dari makanan yang kita makan, energi itu disebut 

energi kimia. Energi yang digunakan pada pengisian aki berasal dari listrik sehingga 

disebut energi listrik. Selain energi kimia dan energi listrik masih  banyak bentuk 

energi yang lain. Antara lain energi kalor, energi cahaya, dan energi bunyi. 

• Energi kimia  

Selain terdapat dalam makanan, energi kimia juga terdapat dalam bahan bakar, 

seperti bensin, minyak tanah, dan kayu bakar. Energi kimia diperoleh dari hasil 

pembakaran makanan atau bahan bakar. Pembakaran makanan dalam tubuh 

kita menghasilkan energi yang dapat kita gunakan untuk melakukan aktivitas. 

Pembakaran bensin menghasilkan energi  yang  dapat digunakan untuk 

menjalankan mesin kendaraan. 

• Energi listrik 

Energi listrik merupakan energi yang dimiliki benda karena adanya arus listrik. 

Contoh energi listrik dapat kita temui pada berbagai peralatan yang digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, untuk menyalakan lampu, 

memanaskan setrika, televisi, radio, dan berbagai benda elektronik lainnya. 

Pada umumnya, listrik kita gunakan di rumah berasal dari pembangkit tenaga 

listrik. Arus yang dihasilkan oleh pembangkit tenaga listrik kemudian 

disalurkan ke berbagai pemukiman penduduk, daerah perkantoran, dan industri 

melalui jaringan listrik. 

• Energi cahaya 

Energi cahaya berasal dari benda yang memancarkan cahaaya, misalnya lampu 

listrik, api, atau matahari. Intensitas cahaya yang semakin tinggi menandakan 

energi cahaya yang dipancarkan semakin banyak.  



• Energi kalor 

Energi kalor merupakan energi yang dihasilkan oleh getaran partikel-partikel 

dalam suatu benda. Apabila getaran atom-atom benda tersebut semakin cepat, 

maka energi kalor yang dimiliki benda semakin besar. 

• Energi Bunyi 

Energi bunyi berasal dari suatu benda yang bergetar. Jika suatu benda bergetar, 

partikel udara yang bersentuhan dengan benda tersebut akan bergetar. Getaran 

benda diteruskan ke seluruh ruangan lewat partikel udara. 

http://www.gurumuda.com/usaha-energi 

 


