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TERMODINAMIKA

BAGIAN I

TERM TERMODINAMIKA

ISTILAH PENGERTIAN

SISTEM :

LINGKUNGAN :

BATAS :

RIGID WALL :

IMPERMEABLE WALL :

PERMEABLE WALL :

ADIABATIC WALL :

JENIS SISTEM

ISTILAH PENGERTIAN

SISTEM TERBUKA :

SISTEM TERTUTUP :

SISTEM TERISOLASI :

VARIABEL TERMODINAMIKA/KEADAAN

• SUHU (T)

• TEKANAN (P)

• VOLUME (V)

• JUMLAH MOL (n)

• TAMBAHAN: w DAN q (WORK AND 
HEAT) [BUKAN FUNGSI KEADAAN]

SIFAT INTENSIF DAN EKSTENSIF
ISTILAH PENGERTIAN

SIFAT INTENSIF :

SIFAT EKSTENSIF :
SIFAT INTENSIF SIFAT EKSTENSIF

TEKANAN VOLUME

DENSITAS JUMLAH MOL

SUHU MASSA

VOLUME MOLAR ENERGI

POTENSIAL KIMIA ENERGI BEBAS

TITIK DIDIH EMTROPI

TITIK BEKU ENTALPI

KAPASITAS PANAS MOLAR KAPASITAS PANAS

ENTROPI MOLAR

ENTALPI MOLAR

ENERGI BEBAS MOLAR

PROSES TERMODINAMIKA
ISTILAH PENGERTIAN

PROSES ISOTERMIS : dT = 0

PROSES ADIABATIS : dq =0

PROSES ISOBARIS : dP = 0

PROSES ISOKORIS : dV = 0

PROSES SIKLIS :

PROSES REVERSIBLE :

PROSES IRREVERSIBLE :
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FUNGSI KEADAAN DAN BUKAN FUNGSI KEADAAN (PROSES)
ISTILAH PENGERTIAN

FUNGSI KEADAAN :

BUKAN FUNGSI KEADAAN 
(FUNGSI PROSES)

:

, maka diferensial total diberikan sebagai

dengan dan

Jika adalah diferensial eksak, maka

Soal:
Jika tekanan, volume dan suhu satu mol gas 
memenuhi hubungan

tunjukkan bahwa P adalah fungsi keadaan, dan 
dP adalah diferensial eksak.

a)

b)

tunjukkan bahwa P, T, dan V adalah fungsi 
keadaan.

HUKUM KE-0 TERMODINAMIKA

TA TB
TC

T A = TB

T B = TC

T A = TC

KAPASITAS PANAS

Kapasitas panas adalah besarnya kalor yang diperlukan 
untuk menaikkan suhu benda sebesar 1 K.
Kapasitas panas bukan suatu fungsi keadaan. Harganya 
bergantung pada proses atau jalannya proses.

• Proses pada volume tetap

• Proses Pada Tekanan tetap 

HUKUM KE I TERMODINAMIKA

Jika kita hanya melibatkan kerja tekanan-volune (PdV):

dU

q

w

Proses Pada Volume Tetap (dV = 0):
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Proses Pada Tekanan Tetap (dP = 0):

HUBUNGAN  CV DAN CP

Kapasitas Panas terkait dengan persoalan temperatur. 
Untuk gas ideal: PV = RT

Dengan cara yang  sama/mirip, silahkan cari
hubungan CP dan Cv persamaan gas van der Waals

Soal:

KERJA KOMPRESI DAN EKSPANSI GAS 
PADA SUHU TETAP (ISOTERMAL)

Terhadap tekanan (luar) tertentu:

Jika dilakukan terdap tekanan tertentu,
Pex

Pex

EKSPANSI ISOTERMAL REVESIBLE GAS

Untuk gas ideal:

Soal:
1. Satu mol gas di ekspansi dari 5 ke 1 bar pada 298 K. Hitung w:
(a) untuk ekspansi reversible, dan 
(b) untuk ekspansi terhadap tekanan luar 1 atm.

2. Pandang seuatu gas ideal yang menempati volume 1,00 dm3

pada tekanan 2,00 bar. Hitunglah kerja yang diperlukan untuk
menekan gas secara isothermal ke volume 0,667 dm3 pada suatu
tekanan tetap 3,00 bar dilanjutkan dengan kompresi isothermal 
berikutnya ke 0,500 dm3 pada tekanan tetap 4.00 bar.  
Bandingkan hasilnya dengan kerja kompresi gas tersebut secara
isothermal dan reversible dari 1,00 dm3 ke 0,500 dm3.

3. Turunkan suatu ungkapan untuk kerja isothermal reversible 
ekspansi suatu gas van der Waals.
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HUKUM TERMODINAMIKA
BAGIAN 3

1. SIKLUS CARNOT
2. EFISIENSI
3. HUKUM KE 2 TERMODINAMIKA
4. HUKUK KE 3 TERMODINAMIKA

Siklus Carnot
Proses lingkar empat tahap: dua reversible isotermal
dan dua reversible adiabatis:

V

P

Th

Tc

Isotermal

Isotermal

Adiabatis

Adiabatis

A (P1, V1)

B (P2, V2)

C (P3, V3)

D (P4, V4)

Tahap 1, Reversible isotermal: 

pada temperatur lebih tinggi (Th)

Reversible, gas berkesempatan menyamakan tekanannya dengan tekanan luar: 

Tahap 2, Reversible adiabatis: 

Tahap 3, Reversible isotermal:

pada temperatur lebih rendah (Tc)

Reversible, gas berkesempatan menyamakan tekanannya dengan tekanan luar: 

Tahap 4, Reversible adiabatis: 
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EFISIENSI

Cacatan:
Kerja pada proses reversible adiabatik

Untuk gas ideal: 

Dalam siklus Carnot di atas:

atau  

atau   

Efisiensi juga merupakan kalor bersih yang diserap, qh + qc dibagi 
dengan kalor yang diserap pada suhu tinggi, qh :

Sehingga:
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Soal 1:

Suatu mesin beroperasi antara suhu 125 oC dan 40 oC. 
Berapa jumlah minimum kalor harus ditarik dari 
reservoir untuk menghasilkan kerja 1500 J.

(harus diambil dari lingkungan)

Jawab:

Siklus Umum: Kosnep Entropi

Proses a→b: Suhu, tekanan, dan volume berubah, dan 
diserap sejumlah kalor (q).
Selama proses isotermal diserap kalor (dq) pada suhu 
tertentu.
Dalam keseluruhan siklus terjadi penyerapan dan 
pelepasan kalor untuk setiap temperatur (T1, T2, ...).

Dalam siklus A→B→A:
Untuk Proses Irreversible:

Energi univers adalah konstan; entropi univers cenderung 
selalu ke arah maksimum (Hukum Kedua Termodinamika)

Setiap perubahan yang terjadi di alam adalah spontan dan oleh karenanya disertai
dengan peningkatan entropi.

Menghitung Perubahan Entropi
Entropi merupakan Fungsi Keadaan
Perubahan Entropi diberikan oleh (untuk transisi dari A ke B secara 
reversible):

Kita punya:

Sehingga

Integral 

Dapat lebih kecil atau sama 
dengan perubahan entropi:
Dia Sama dengan perubahan entropi 
bila proses adalah reversible, dan 
lebih kecil dari perubahan entropi 
bila proses adalah irreversible.

Perubahan Entropi Perubahan Agregat
Pelelehan:

Untuk air, 

dan titik lelehnya adalah 273,15 K, sehingga:
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Penguapan:

Untuk air:

Kesetimbangan antar alotrop, sebagai contoh adalah 
kesetimbangan antara timah abu-abu dan timah putih terjadi 
pada tekanan 1 atm dan suhu 286,0 K dengan ∆trsH = 2,09 
kJ/mol. Perubahan entropinya adalah:

Transisi:

Hukum ketiga Termidinamika
“Entropi semua kristal sempurna zat harus sama pada nol absolut”

“Jika entropi setiap elemen dalam keadaan kristalin diambil sebagai nol 
(zero) pada suhu absolut nol, maka setiap zat memiliki entropi positif 
tertentu; tetapi pada suhu absolut nol entropi dapat menjadi nol, dan 
memenag menjadi demikian dalam hal zat kristalin sempurna”

Meneurut hukum ketiga, S0 adalah  nol sehingga:
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HUKUM TERMODINAMIKA
BAGIAN 4

•KONDISI KESETIMBANGAN
•ENERGI GIBBS DAN KESETIMBANGAN 
KIMIA

KONDISI KESETIMBANGAN
Hukum Kedua: 
PROSES SPONTAN harus disertai dengan peningkatan ENTROPI TOTAL

Kondisi untuk Kesetimbangan:

Proses SpontanProses 
Spontan

A B

Kesetimbangan

Komposisi Sistem

Entropi Total 
(lingkungan + 
sistem)

KRITERIA KESETIMBANGAN (DARI SISTEM)

Lebih menyenangkan bila kriteria kesetimbangan 
dilihat hanya dari aspek sistem saja, tanpa secara 
eksplisit memperhatikan lingkungan.

• Perubahan energi Gibbs (∆G) untuk Proses 
pada T dan P tetap.

• Perubahan energi Helmholtz (∆A) untuk 
Proses pada T dan V tetap.

Pandang suatu sistem yang berkesetimbangan termis dengan 
lingkungannya:

dq

T sis = Tling

-dqsis +dqling

Pandang suatu proses terjadi secara spontan di dalam sistem 
dan sejumlah bahang ke luar dari sistem, masuk ke dalam 
lingkungan.

Catatan: Lingkungan harus cukup besar, bisa
diangap dia tidak mengalami perubahan 
volume saat bahang ditransfer kepadanya, 
sehingga:

Konsekuensinya, apakah bahang ditransferkan secara reversible ataupun 
irreversible adalah masih sama dengan perubahan Energi Dalam:

yang merupakan fungsi keadaan

Perubahan entropi lingkungan:

Karena 

dan 

Konsekuensinya (saat 
kesetimbangan):

Maka

Proses pada Suhu dan Tekanan Tetap: Energi Gibbs

Kondisi Kesetimbagan:

Proses spontan bila 

Dalam Proses 
Spontan pada T 
dan P tetap, sistem 
begerak ke arah 
keadaan energi 
bebas minimum.
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Proses pada Suhu dan Volume Tetap: Energi Helmholtz

Kondisi Kesetimbagan:

Proses spontan bila 

Dalam Proses 
Spontan pada T 
dan V tetap, sistem 
begerak ke arah 
keadaan energi 
bebas minimum.

INTERPRETASI MOLEKULAR ENERGI GIBBS

Pada Suhu Rendah ?
Pada Suhu Tinggi ?

KERJA

BAHANG

O2H2

∆G = -237,19 kJ

T∆S = -48,65 kJ

Hanya sebagian saja dari ∆H masih 
bebas untuk dikonversi menjadi kerja. 
Bagian tersebut adalah ∆G, inilah alasan 
diartikan sebagai bebas (energi bebas)

Pada 25 oC:
∆H = -285,84 kJ
∆S = -163,16 J/K = -0,16316 kJ/K
T∆S = -48,65 kJ

PERUBAHAN ENERGI GIBBS 
PEMBENTUKAN

EFEK T DAN P TERHADAP ENERGI GIBBS

Kebergantungan energi Gibbs terhadap tekanan:

G sebagai fungsi dari P:

Untuk gas ideal: 
Untuk keadaan standar: G1 = Go :
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Kebergantungan energi Gibbs terhadap suhu:

Untuk keadaan 
standar, G0:

atau

Efek suhu dan tekanan terhadap Konstanta Kesetimbangan:

Saat  kesetimbangan, ∆G = 0, sehingga:

ln K

1/T

Slop = -(∆H0/R)

Intercep = konstanta

Contoh Soal
Zat Formula keadaan ∆fH0 (kJ/mol) ∆f G0 (kJ/mol)

Etana C2H6 gas -84,68 -32,82

Etena C2H4 gas +52,26 68,15

Untuk reaksi:

Hitunglah:
• ∆Go, ∆Ho, dan ∆So pada 25 oC
• KP pada 25 oC
• KP pada 100 oC dengan asumsi bahwa ∆Ho, dan ∆So

tidak bergantu suhu.

Jawab

a)

b)

c)
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Soal:
Hasil studi Langmuir tentang disosiasi CO2 menjadi  CO dan O2

dengan cara membawa gas tersebut pada tekanan 1 atm kontak 
dengan kawat platinum yang dipanaskan adalah sebagai berikut:

Suhu/K 1395 1443 1498

% disosiasi 0,0140 0,0250 0,0471

Hitung  KP untuk 

pada  masing-masing temperatur, dan estimasi 

pada 139 K.
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PELARUTAN
DAN

DESKRIPSI TERMODINAMIKA 
LARUTAN IDEAL

1) Interaksi: solute-solute, solute-solvent, 
solvent-solvent
Jumlah gaya interaksi antara molekul solvent
dan solute dapat dihubungkan dengan apa 
yang disebut polaritas A dan B. 

PELALUTAN

Penyebab Pelarutan:

Solut A Solvent 
B

Interaksi Kelarutan A 
dalam BA.....A B.....B A......B

Nonpolar Nonpolar Lemah Lemah Lemah Bisa tinggi

Nonpolar Polar Lemah Kuat Lemah Mungkin rendah

Polar Nonpolar Kuat Lemah Lemah Mungkin rendah

Polar Polar Kuat Kuat Kuat Bisa tinggi

Untuk prediksi Kualitatif:

dengan 
adalah volume molar solvent 

adalah Perubahan energi dalam penguapan

adalah entalpi penguapan solvent pada tekanan nol

Kelarutan nonelektrolit dalam pelarut organik biasanya dapat 
diestimasi dengan parameter kelarutan (δ) dari Hildebrand:

δ merupakan sifat solvent, yang merupakan ukuran kerja yang
diperlukan untuk memisahkan molekul-molekul solvent untuk
membentuk suatu cavity yang berukuran cocok, cukup besar untuk
mengakomodasi solut. Konsekuensinya, kekompakan self-
associated yang kuat dari solvent menempati nilai yang relatif besar
dari δ (δ = 0 adalah untuk gas). Sebagai aturan, suatu solvent akan
baik bagi solut tertentu bila nilai δ-nya cukup berdekatan.

Air dan alkohol saling melarutkan dalam segala
perbandingan.
Interaksi H2O.....HOC2H5 lebih kuat dari pada
interaksi antar H2O dan antar C2H5OH.
Interaksi antara air dan alkohol didominasi oleh
dipol-dipol dan ikatan hidrogen.

Air dan alkohol saling melarutkan dalam segala
perbandingan.
Interaksi H2O.....HOC2H5 lebih kuat dari pada
interaksi antar H2O dan antar C2H5OH.
Interaksi antara air dan alkohol didominasi oleh
dipol-dipol dan ikatan hidrogen.

Tetapi, ada dua zat dapat saling melarutkan 
sebagian walaupun interaksi keduanya lebih 
lemah dari pada masing-masing solut atau 
pelarutnya. Contohnya dalah CHCl3....CH4
(interaksi dipole-induced dipole) lebih lemah 
dari pada CHCl3....CHCl3 (dipole-dipole).

Tetapi, ada dua zat dapat saling melarutkan 
sebagian walaupun interaksi keduanya lebih 
lemah dari pada masing-masing solut atau 
pelarutnya. Contohnya dalah CHCl3....CH4
(interaksi dipole-induced dipole) lebih lemah 
dari pada CHCl3....CHCl3 (dipole-dipole).

2) Fungsi Termodinamika: ∆G

Untuk terjadi pelarutan maka kompetisi antara suku pertama
dan kedua harus memberikan nilai yang exoergonik terhadap
energi bebas (∆G < 0), umumnya ∆H bernilai negatif dan
∆S bernilai positif.

Dalam hal ∆H > 0 maka perubahan entropi harus sedemikian
sehingga ∆G menjadi negatif, yaitu zat saling melarutkan
satu dengan yang lainnya karena kenaikan ketidakteraturan
dari larutan.
Pelarutan NH4Cl ke dalam air adalah proses dimana ∆H > 0,
dan karenanya ∆S harus positif. Dalam hal ini ada kelebihan
ketidakteraturan dalam larutan ketimbang dalam kristal
NH4Cl.
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Dalam hal perubahan entropi adalah negatif (∆S < 0)
haruslah secara alami ada perubahan entalpi yang
negatif.
Contohnya dalam pelarutan gas HCl.

HCl(g) lebih acak ketimbang dalam larutannya. Oleh karena
itu yang bertanggungjawab pada pelarutan adalah perubahan
entalpi, yang harus sangat negatif, ∆H < 0.

Hukum Raoult
(A + B + C)(g)

(A + B)(l)

(A + C)(g)

(A)(l)

PA

Campuran gas termasuk
konstituen iner, yang
kelarutannya dalam cairan
dapat diabaikan dan tekanan
parsialnya dapat diatur untuk
mempertahankan tekanan total
gas tetap saat dilakukan variasi
konsentrasi. Tekanan parsial A
pada sistem ini adalah PA.

Gas A disetimbangkan dengan uapnya
dalam kehadiran gas C yang tidak larut
dalam cairan A, dan tekanan parsialnya
dapat diatur untuk mempertahan tekanan
total sama dengan tekanan total sistem (a).
Tekanan parsial A pada sistem ini adalah

Secara praktis, (tekanan parsial A
adalah sama dengan tekana uap murni
A).

Kedua sistem berada pada T dan P tetap. 
Bila mol fraksi XA dalam cairan kita ubah sambil 
mempertahankan T dan P tetap, maka kita peroleh 
hubungan:

Bila hal itu berlaku, maka kita katakan zat A mengikuti 
hukum Raoult.

Untuk konstituen i dari campuran cairan, hukum Raoult:

(hukum Raoult untuk tekanan parsial)   (1)

Dengan

adalah ekanan parsial i dalam fase gas yang 
berkesetimbangan dengan cairan i pada T dan P
yang sama.

Dalam campuran gas ideal, fugasitas masing-masing zat 
sama dengan tekanan parsialnya. 
Jika zat mengikuti hukum Raoult dan fase gas yang 
disetimbangkan adalah bertabiat ideal, maka bukan saja 
tekanan parsial tetapi juga fugasitas yang proporsional 
terhadap mol fraksi dalam cairannya:

(hukum Raoult untuk fugasitas)    (2)

Hukum Raoult yang asli adalah persamaan (1). 
Pengungkapan hukum Raoult dengan persamaan (2) 
sering merupakan suatu bentuk yang lebih berguna. 
Kedua persamaan adalah identik saat fase gas adalah 
merupakan gas ideal.

Saat kesetimbangan tercapai, potensial kimia zat i dalam 
fase gas dan cairan adalah sama.

Potensial kimia i dalam fase gas adalah

(3)

Dengan membawa Xi = 1, kita lihat bahwa 

adalah potensial kimia cairan murni i pada 
suhu dan tekanan campurannya.

Persamaan (3) valid untuk semua zat yang 
mengikuti hukum Raoult, dan dapat digunakan 
sebagai pernyataan alternatif hukum Raoult untuk 
fugasitas.

(3)
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A(g)
B(g)

B(l)A(l)

Perhitungan sifat-sifat larutan ideal dan non ideal didasarkan pada fakta
bahwa potensial kimia suatu spesies adalah sama pada fase yang berbeda
saat kesetimbangan.

Seandainya uap adalah ideal, maka

Seandainya cairan adalah ideal, maka (pada 1 atm):

Untuk cairan murni, Xi = 1, sehingga

Dengan P* adalah tekanan uap murni zat i.

Po adalah tekanan pada keadaan standar (1 atm) 

DESKRIPSI TERMODINAMIKA LARUTAN IDEAL

(Hukum Raoult)

(P/bar)

(P/bar)

Toluena = 1

Benzena = 0

Toluena= 0

Benzena = 1

X

KONSEKUENSI DARI DESKRIPSI 
TERMODINAMIKA LARUTAN IDEAL

+

+
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MODEL ION DALAM LARUTAN

Saat suatu single ion berada dalam vakum atau dalam
suatu medium, bahkan saat tidak berinteraksi dengan
yang lainnya, dia masih memiliki Energi Bebas
Elektrostatik – sama dengan kerja elektrostatik yang
dilakukan untuk membentuk/membuat sebuat ion. –
yang diasosiasikan dengannya. Di dalam vakum, energy
tersebut dirujuk sebagai Selft-Energy, sementara di
dalam medium, dirujuk sebagai Energi Solvasi atau
Energi Born sebuah ion, yang merupakan kuantitas yang
sangat penting karena menentukan kecenderungan ion
untuk dapat larut atau terpartisi dalam ragam solven.

ENERGI BORN SUATU ION

qn = Q

q…

q2

q1

q0 = 0

dq

dq

dq

dq

Bayangkan kita memuati sebuah atom atau
sphere berjejari a secara bertahap meningkatkan
muatannya dari nol (zero) sampai bermuatan
penuh (Q atau ze). Pada setiap tahap proses ini,
marilah kita sebut ion bermuatan q, dan kita
sebut peningkatan muatannya sebagai dq.

Kerja yang dilakukan dalam membawa muatan
tambahan ini dari jarak infinity ke r = a adalah

Sehingga energy bebas total memuati ion, Energi Born, adalah

Persamaan tersebut menujukkan bahwa perubahan
energy bebas pada transfer ion dari sebuah medium
dengan konstanta dielektrikum rendah (ɛ1) ke medium
dengan kontanta dielektrikum tinggi (ɛ2) adalah negatif,
yaitu secara energetik adalah lebih disukai, dan sama
dengan

RESUME MODEL BORN (Max Born, 1920)

- Solven diasumsikan sebagai dielektrik kontinum dan
ion sebuah sphere penghantar.

- Born mendapatkan ungkapan untuk kerja memuati
sphere penghantar, yaitu perubahan energi Gibbs
selama proses memuati: Total kerja reversibel selama
memuati sphere sampai bermuatan ze, menurut Born
adalah

Kerja tersebut, yang bukan kerja PV, tetapi merupakan
kontribusi elektrostatik terhadap energi Gibbs ion:

Jika proses memuati yang sama dilakukan dalam vacum 

, energi Gibbs elektrostatik adalah
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Oleh karena itu, Enegri Gibbs elektrostatik hidrasi adalah

Untuk air pada 25 oC, , sehingga

KOEFISIEN AKTIVITAS
Jika tabiat suatu ion tunggal jenis i adalah ideal, energi
Gibbs-nya dapat diungkapkan dengan

Jika deviasi dari keidealan diperhatikan, diambil bentuk

Kerja memuati ion terisolasi, Model Born, adalah

Diperlukan kerja untuk memuati atmosfir ion, karena hal
tersebut merupakan koreksi terhadap energi Gibbs. Kerja
tersebut sama dengan

Jika ψ adalah potensial akibat atmosfer ion, kerja untuk
membawa suatu muatan dq ke muatan ion adalah ψdq.
Kerja bersih dalam memuati ion atmosfer tersebut
adalah

proporsional terhadap akar dari 

Kekuatan ion, I, suatu larutan didefinisikan sebagai
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Secara praktis kita tidak dapat mengukur koefisien
aktivitas tersebut, karena paling tidak harus ada dua
jenis ion di dalam suatu sistem:

Koefisien aktivitas rerata ( ) :

Untuk kenetralan listrik :

atau

Oleh karena itu

Jadi

Untuk larutan aqueous pada 25 oC (DHLL):

Koefisien Aktivitas dari Pengukuran 
Konstanta Kesetimbangan

Konstanta kesetimbangan praktisnya adalah

Dengan mengganti + - oleh

:

yang selanjutnya dapat kita tulis

Sisi kiri persamaan dapat dihitung untuk berbagai 
konsentrasi, dan harga-harga tersebut sama dengan 

Jika kita gunakan persamaan DHLL ,

Jika larutan hanya mengandung asam asetat, kekuatan
ionnya, I, diberikan oleh

dapat diganti dengan ungkapan DHLL. 
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Hasil Kali Kelarutan

Untuk suatu larutan yang tidak memiliki ion senama,
kelarutannya adalah

s = [Ag+] = [Cl-]

Log s

Soal

Ksp Barium Sulfat adalah 1,9 x 10-11 mol2 dm-6. 
Hitunglah koefisien aktivitas rerata ion Ba2+ dan SO4

2-

dalam suatu larutan KNO3 0,05 M dan KCl 0,05 M, 
dengan mengasumsikan bahwa dalam kondisi ini
hukum Debye-Hückel terbatas (DHLL) adalah
berlaku. Berapakah kelarutan Barium sulfat dalam
larutan tersebut dan dalam air murni?
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TERMODINAMIKA SEL 
ELEKTROKIMIA

KESIMPULAN JOULE (1840)

• dengan : q = Joule (J)
• V = Volt (V)
• I = Amper (A)
• t = detik (s)
•
• J = kg m2 s-2

• V = kg m2 s-3 A-1

Bahang/kalor (Heat, q) yang diproduksi adalah 
proporsional terhadap kuadrat arus (I2) dan hambatan (R).

Karena juga proporsional terhadap waktu (t), 
Joule menunjukkan bahwa panas proporsional terhadap 

• Karena 
maka bahang/kalor proporsional 
terhadap        
atau

Hubungan di atas adalah benar. 
Tapi terjadi kesalahan fatal 
dengan menafsirkan bahwa 
kalor yang diproduksi tersebut 
adalah kalor reaksi.(Joule, 
Helmholtz, William Thomson)

Penafsiran Willard Gibbs (1878):
(benar)

Kerja yang dilakukan oleh sel elektrokimia sama dengan
penurunan energi Gibbs, yaitu kerja maksimum di luar kerja
tekanan-volume.

Ilustrasi:

Pt, H2 (1 bar) H+ (1 m) Cu2+ (1 m)Cu

E°= 0,3419 V

Artinya, setiap 1 mol H2 bereaksi dengan 1 mol Cu2+,
2 mol elektron mengalir melalui sirkuit luar.

Menurut Hukum Faraday, ini berarti terjadi transfer
2  96.465 C listrik.

Emf sel tersebut adalah + 0,3419 V,
dan terjadi pelewatan 2  F C listrik melalui beda potensial
tersebut.

Artinya :
2  96.485  0,3419 CV = 6,598 x 104 J kerja telah dilakukan
sistem.
Jadi untuk proses sel ini :

Secara umum :
(perubahan energi Gibbs Standar)

atau  

Konsekuensi dari Hubungan

Menghitung Potensial Reduksi

Hitunglah Eo untuk proses :

Bila :

1) Langsung menggunakan potensial kimia sel.
2) Dengan menggunakan hubungan perubahan energi

Gibbs dengan Potensial Kimia.
3) Yang benar hasil 1) atau 2)?

Jawab:
1) Langsung menggunakan potensial sel

diperoleh dengan cara 
mengurangkan reaksi 1 
terhadap reaksi 2 sehingga 
diperoleh :

Reaksi
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2) Dengan perubahan energi Gibbs:

Reaksi diperoleh dengan cara 
mengurangkan reaksi 1 terhadap 
reaksi 2 sehingga diperoleh :

Reaksi

melibatkan n = 1 :

Menghitung Konstanta Kesetimbangan dari data 
potensial reduksi

Secara umum untuk reaksi :

Saat kesetimbangan,

Pada 25oC, 

PERSAMAAN NERNST

Pt, H2 (1 bar) H+ (aq) Cu2+ (aq)Cu

Secara umum :

(Persamaan Nernst, 1889)

Contoh Soal :

ZnZn2+ (aq)  Ni2+(aq) Ni

Ni2+ +   2e   Ni             Eo = -0.257 Volt
Zn2+ +  2e   Zn              Eo = -0.762 Volt
Zn + Ni2+  Zn2+ + Ni       Eo = 0.505 Volt

Persamaan Nernst : n = 2

Koefisien Suhu dari Emf Sel
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Perubahan Entropi :

Perubahan Entalpi :

Pengukuran E pada berbagai suhu memberikan 
harga 

Soal :

Emf dari sel : Pt, H2(1 bar)HCl (0.01 m)AgCl (s)Ag

Adalah 0,2002 V pada 25oC,

= -8,65 x 10-5 V/K.

Tulis reaksi sel dan hitung G, S dan H pada 25oC.

Soal 2 :

Salstrom dan Hildebran (J.Am.Chem.Soc, 52, 1930,
4650) melaporkan data berikut :

Ag(s)AgBr(s)HBr(aq)Br2(g, 1 atm)Pt

t/oC : 442,3 456,0 490,9 521,4 538,3 556,2
E/V : 0,8031 0,7989 0,7887 0,7803 0,7751 0,7702

•Dapatkan koefisien suhu untuk sel tersebut dengan asumsi
bahwa potensial sel bergantung secara linier terhadap suhu.

•Berapakah perubahan entalpi untuk reaksi sel ?
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KINETIKA KIMIA
BAGIAN 1

TERM DASAR
Laju Reaksi
Laju atau kecepatan reaksi dapat diungkapkan dalam bentuk salah satu reaktan atau salah satu produk reaksi. 
Laju reaksi didefinisikan sebagai perubahan jumlah molekul reaktan atau produk dalam satu satuan waktu: 

dengan dan adalah perubahan banyaknya molekul reaktan dan produk, untuk interval waktu yang 
kecil. Reaktan dikonsumsi, yaitu jumlah reaktan berkurang dengan waktu. Oleh karena itu, tandanya minus 
sehingga secara numerik laju akan positif.     

Untuk membandingkan laju ragam reaksi, volume sistem reaksi harus terspesifikasi, dan laju reaksi
diungkapkan per satuan volume. Jika V adalah volume campuran reaksi, maka

Pada volume tetap,

Dengan nR/V adalah konsentrasi molar reaktan, dan nP/V adalah
konsentrasi molar produk.

Dalam bentuk konsentrasi molar:

Ungkapan ini valid hanya bila

volume adalah konstan.

Pada volume tetap, laju suatu reaksi secara umum untuk reakai

Jika stoikimetrik reaksi tidak sederhana, tetapi melibatkan koefisien reksi yang berbeda, maka laju harus dibagi
dengan koefisien reaksi yang bersesuaian,

Konstanta Laju
Untuk suatu reaksi umum,

Lajunya proporsional terhadap

Dimana konstanta proporsionalitas k, menghubungkan laju dengan konsentrasi, dikenal sebagai konstanta laju atau
konstanta kecepatan pada suhu tertentu.

Saat reaktan-reaktan yang ada pada konsentrasi satu (unity), maka

Jadi konstanta laju merukapan laju reaksi saat konsentrasi reaktan-reaktan sama dengan satu. Konstanta laju pada kondisi
demikian disebut juga sebagai laju spesifik atau koefisien laju. Konstanta laju untuk suatu reaksi dapat ditentukann

1) Dengan mengukur laju reaki pada konsentrasi reaktan-reaktan sama dengan satu,

2) Atau dengan mengetahui laju pada konsentrasi tertentu reaktan dengan menggunakan hubungan

Untuk kasus ini, konstanta laju diukur dalam satuan mol dm-3 sec-1/(mol dm-3)n dengan n = a + b. Waktu juga dapat dalam
menit atau jam. Perlu dicatat bahwa dalam hal reaksi cukup lambat, kesetimbangan termal akan terpertahankan karena
tumbukan yang konstan antar molekul, dan k tetap konstan pada suhu tertentu. Walaupun demikian, jika reaksi adalah
sangat cepat, bagian ekor distrubusi Maxwell-Bolzmann akan turun (mengecil) secara sangat cepat sehingga
kesetimbangan termal tidak akan terbangun lagi. Dalam hal ini konstanta laju tidak akan betul-betul konstan, dan harus
disebut sebagai suatu koefisien laju.

Orde dan Molekularitas
Untuk reaksi

Laju reaksi proporsional terhadap pangkat ke-α dari [A], pangkat ke-β dari [B], 
dan seterusnya, yaitu

Reaksi akan dikatatan sebagai berorde ke-α terhadap A, dan berorde ke-β, …., dan
keseluruhan orde reaksi akan sama dengan α + β + ….

Istilah molekularitas merupakan jumlah koefisien stoikiometrik reaktan yang terlibat dalam
persamaan reaksi. Sebagai contoh, suatu reaksi yang stoikiomtrik reaksinya

Koefieien reaksi A dan B adalah 2 dan 3, maka molekularitasnya adalah 2 + 3 = 5.
Tidak ada hubungan yang sederhana antara molekularitas dan orde reaksi. Untuk
membedakan antara molekularitas dan orde reaksi marikah kita lihat contoh berikut.
Untuk reaksi

molekularitasnya adalah 1 + 2 = 3. Jika reaksi tersebut terjadi dalam satu tahap maka orde
reaksi terhadap A adalah 1 dan terhadap B adalah 2, sehingga orde reaksi total adalah 3. 
Jadi orde reaksi dan molekulaitas adalah sama

.Tapi, jika reaksi terjadi bukan satu tahap, misalnya dua tahap dengan memberikan
keseluruhan reaksi yang sama, yaitu

Dalam hal ini, laju reaksi akan ditentukan hanya oleh tahap lambat (1) dan orde reaksi
akan 1 terhadap masing-masing reaktan, memberikan nilai orde reaksi total sama
dengan 2. Dan dengan demikian, orde reaksi dan molekularitas adalah berbeda.

Inversi gula tebu:

Dan laju inversi diberikan sebagai

Reaksi tersebut tampaknya sebagai orde kedua, yaitu orde pertama terhadap gula
tebu dan H2O. Konsentrasi H2O sangat besar, sebagai solven, dan boleh dianggap
tetap selama reaksi. Oleh karena itu, reaksi tersebut adalah hanya orde pertama
terhadap gula tebu.
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Hidrolisis ester dalam kehadiran asam (suasana asam) merupakan reaksi orde satu (dengan
membuat katalis konstan):

Karena konsetrasi air tetap konstan, maka reaksi adalah orde pertama terhadap ester. 
Walaupun demikian, hidrolisis erster dengan kehadiran alkali:

Merupakan reksi orde kedua, yaitu orde pertama terhadap ester dan orde pertama terhadap
NaOH. Sementara itu, molekularitasnya, baik pada hidrolis ester dengan adanya asam maupun
basa adalah sama, yaitu dua.

Reaksi dengan molekularitas dan orde berbeda akibat adanya suatu reaktan dalam jumlah besar
disebut reaksi orde pseudo …,  misalnya reaksi orde pseudo-pertama, reaksi orde pseudo-
kedua. 

Molekularitas akan selalu seluruhnya bilangan bulat, sementara orde reaksi dapat bilangan
bulat, pecahan, bahkan negatif. Molekularitas merupakan suatu konsep teoritik, sementara orde
reaksi adalah empirik. Oleh karena itu, molekularitas kurang begitu berarti sepanjang kita
mempelajari aspek kinetika.

Persamaam Laju

Reaksi Orde ke-n dengan satu jenis pereaksi

Jika C0 adalah konsentrasi awal reaktan dan C adalah konsnetrasi reaktan pada waktu t, 
maka ungkapan laju diferensialnya diberikan sebagai

Susun ulang, kita peroleh

Yang dapat kita integrasikan. Batas integrasi kita ambil sebagai C = C0 pada waktu t = 0 
dan C = C pada saat t = t,

Untuk n = 0; Untuk n = 1: Untuk n = 2 Untuk n = 3

Untuk n = n

Persamaan integral untuk Reaksi yang melibatkan lebih dari satu reaktan

Saat konsentrasi beberapa reaktan, dan bahkan juga produk, muncul dalam
persamaan, akan lebih menyenangkan untuk menggunakan variable independen, 
misalnya x, yaitu turunnya konsentrasi reaktan dalam waktu t. Kemudian C = a – x, 
dengan a biasanya digunakan unuk konsentrasi mula-mula sebagai pengganti C0, dan
ungkapan laju menjadi

Yang dapat diintegralkan dengan kondisi x = 0 pada t =0,

Untuk n = 0: Untuk n = 1 Untuk n = 2 Untuk n = 3:

Untuk n = n:

Efek Temperatur terhadap Laju Reaksi

Terobservasi bahwa alah reaksi-reaksi yang homogen termal, untuk setiap kenaikan suhu 10 oC, konstanta
laju menjadi doubled atau tripled. Rasio konstanta laju pada kedua suhu yang terpisah sebesar 10 oC
disebut sebagai koefisien temperature. Secara matematis

Untuk kebanyakan reaksi, koefisien temperatur tersebut adalah antara 2 dan 3. Tetapi, telah juga teramati ada
yang kurang dari 2 dan lebih dari 3 pada beberapa reaksi.

Hubungan matematis pertama antara konstanta laju dan temperature absolut diberikan oleh Hood (1878), 
sebagai

Dengan A dan B adalah konstanta untuk sistem reaksi. Nilai A dan B dapat diperoleh dari intersep dan slop 
plot linier antara ln k dan 1/T.

Persaman Hood berbasis pada hasil eksperimen. Beberapa signifikansi teoritis persamaan tersebut diberikan
oleh van Hoff (1884) berdasarkan pada efek suhu terhadap kesetimbangan. Ide ini diperluas oleh Arrhenius 
dalam upaya mencari hubungan antara konstanta laju dan temperatur. Hubungan yang diperolehnya telah secara
sukses diterapkan olehnya terhadap data efek suhu untuk sejumlah reaksi dan persamaan ini biasa disebut
sebagai persamaan Arrhenius.
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Pandang sutu reaksi:

Penurunan Persamaan Arrhenius

Denga k1 adalah konstanta laju maju dan k2 adalah konstanta laju balik, yang 
dihubungkan dengan konstanta kesetimbangan sebagai

dan mari kita ambil sebagai perubahan energi. Variasi kontanta
kesetimbangan terhadap temparatur dapat diberikan oleh persamaan van Hoff,

Subsitusi KC dan ΔE, dihasilkan

Persamaan tersebut dapat dipecah ke dalam dua persamaam,

Dengan Z adalah
sebuah konstanta, 
yang dapat diset sama
dengan nol. 

Dari kedua persanan tersebut dapat dipertimbangkan bahwa konstata laju selalu dihubungkan
dengan energi reaktan. Oleh karenanya, untuk reaksi umum

dapat diberikan hubungan berikut:

Integrasi persamaan di atas, dan mengasumsikan E tak gayut temperatur, kita
peroleh

dengan I adalah kontanta integrasi.

Persamaan tersebut mirip dengan persaman Hood, dan
dapat ditulis sebagai

Dengan A adalah kontanta, dan biasanya disebut sebagai faktor frekuensi atau faktor
Arrhenius, dan E adalah energi aktivasi.

Saat reaksi terjadi, ada komplek kolisi, yang umumnya disebut sebagai komplek teraktivasi.

Energi yang diperlukan untuk reaktan melewati keadaan kompleks teraktivasi
dikenal sebagai energi aitivasi, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

Penentuan Energi Aktivasi dan Faktor Arrhenius secara eksperimental

Persamaan Arrhenius di atas dapat ditulis dalam bentuk berikut:

Plot log k terhadap 1/T persamaan tersebut memberikan garis lurus dengan slop 
negative yang sama dengan Ea/2,303RT dan intersep sama dengan log A. 

Energi aktivasi juga dapat ditentukan dengan
menghitungnya dalam bentuk lain persamaan
Arrhenius:

Dengan k1 dan k2 adalah konstanta laju reaksi
pada suhu yanf berbeda, yaitu T1 dan T2.

Signifikansi Energi Aktivasi

Energi aktivasi suatu reaksi dapat kita pandang dengan menggunakan potensial
energi permukaan.

Saat reaktan mendekat satu sama lainnya, ada terjadi repulsi yang membawa
kepada rintangan maksimum saat reaktan berdekatan satu sama lainnya, dan
selanjutnya ada penurunan energi yang membawa kepada pemisahan produk. Ini
artinya bahwa sebelum reaksi kimia dapat terjadi, reaktan yang terlibat harus naik
ke suatu tingkat energi yang lebih tinggi, yaitu reaktan harus dalam kondisi kaya
energy atau keadaan teraktivasi sebelum mereka dapat bereaksi. Variasi energi
suatu sistem reaksi ( ) dalam kaitannya dengan koordinat reaksi
(semua jarak intermolecular dan variasi struktur) dapat direpresentasikan
sebagaimana pada Gambar berikut:

Dalam hai ini C dan D (yang sekarang
bertindak sebagai reaktan) harus
mencapai tingkat EX dengan
memperoleh energi dan kemudian
komplek teraktivasi tersebut
bertrasformasi menjadi A dan B. Pada
diagram tersebut juga jelas bahwa energi
aktivasi untuk reaksi maju dan reaksi
balik dapat sama atau berbeda
bergantung pada sifat dari reaksinya. 
Untuk reaksi termoneutral (ΔH = 0), 
energi aktivasi untuk kedua arah adalah
sama. Untuk reaksi endotermik, 

Untuk reaksi eksotermik,      

Bagaimanapun, dengan mengetahui dan maka ΔH dapat dievaluasi. 
Dapat juga difahami bahwa semakin tinggi energi aktivasi, reaksi akan semakin
lambat.
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KINETIKA KIMIA
BAGIAN 2

TEORI LAJU REAKSI

TEORI TUMBUKAN
Menurut teori tumbukan, tumbukan antara molekul reaktan merupakan tahap pertama dalam reaksi kimia.
Laju reaksi akan proporsional terhadap jumlah tumbukan per satuan waktu antar reaktan, tetapi telah
teramati bahwa tidak semua tumbukan antara molekul reaktan menghasilkan reaksi. Saat hasil hitungan
jumlah tumbukan per detik dibandingkan dengan laju reaksi yang terobservasi, kita dapatkan bahwa hanya
sejumlah fraksi kecil dari total tumbukan yang efektif.

Alasan mengapa tubukan tidak efektif adalah sebagai berikut:

1) Selama tumbukan beberapa molekul yang
memiliki energi rendah (lebih kecil dari pada
energi aktivasi) tidak mampu melakukan
transformasi. Hal ini dapat dilihat dengan bantuan
representasi grafik energi terhadap koordinat
reaksi:

Jika reaktan tidak memiliki energi yang cukup
(seperti pada level energi B), tumbukan tidak
akan menghasilkan kompleks teraktivasi. Hanya
tumbukan yang menghasilkan energi yang cukup
(≥ Eact) yang merupakan tumbukan bermanfaat.

2) Molekul-molekul tidak terorientasi/terarahkan secara sempurna selama tumbukan. Pentingnya
kesempurnaan orientasi molekul selama tumbukan dapat direpresentasikan dengan gambar berikut:

Orientasi (a) menghasilkan reaksi sementara
orientasi (b) tidak.

Dalam kasus (b), molekul B-B tidak
terorientasikan secara sempurna dan satu atom B
jauh dan tidak mampu membentuk ikatan dengan
atom A.

Dengan berdasar kepada diskusi tersebut kita dapat mengungkapkan laju sebagai produk (perkalian)
dari ketiga faktor sebagai berikut:

(Jumlah tumbukan efektif cc/det) = (total banyaknya tumbukan cc/det) x
(fraksi tumbukan yang memiliki energi cukup (≥ Eact)) x (fraksi tumbukan
yang memiliki orientasi sempurna)

Atau Laju = (frekuensi tumbukan) x )faktor energi) x (faktor orientasi)

Frekuensi Tumbukan

Jika kita ambil tiga molekul reaktan A dan tiga molekul reaktan B dalam suatu wadah, setiap molekul
reaktan A dapat bertumbukan dengan tiga molekul B, dan total tumbukan antara molekul A dan B akan sama
dengan 3 x 3 = 9. Banyaknya tumbukan proposrional terhadap perkalian banyaknya molekul reaktan, yaitu

Banyaknya tumbukan α (banyaknya molekul A) x banyaknya molekul B)

Sekarang marilah perhatikan reaksi antara dua gas A dan B.

Kita ambil nA dan nB sebagai jumlah molekul per satuan valume dan A dan gas B. Kita ambil mA dan mB

sebagai massa molekul A dan molekul B. dan σA dan σB adalah diameternya. Kita asumsikan bahwa molekul
A bergerak dengan kecepatan uA dan bertumbukan dengan molekul gas B yang sedang stasioner:

Dalam satu detik, molekul A bergerak sejauh uA dan menunbuk molekul B. Dalam perjalanannya sejauh uA,
molekul A tidak hanya menumbuk satu molekul B, tetapi menumbuk semua molekul B, yang ada pada
jarak tersebut.

Banyaknya molekul B yang ada pada jarak uA adalah

Jumlah tumbukan/detik/cc saat semua molekul A bertumbukan dengan moleku B adalah

Bagaimanapun, pada penurunan di atas diasumsikan bahwa molekul B adalah stasioner, yang adalah tidak
benar. Karena molekul gas bergerak dalam kecepatan yang berbeda dan tidak dapat diasumsikan sebagai hal
yang stasioner. Dengan demikian, kecepatan rerata molekul uA, dapat diganti dengan

dengan kB adalah konstanta Boltzmann dan μ adalah massa tereduksi yang diberikan sebagai

Banyaknya tumbukan det/cc, yaitu frekuensi tumbukan dapat diberikan sebagai

Frekuensi tumbukan = 

Saat tumbukan yang terjadi adalah antara molekul dari suatu reaktan tunggal dengan mengambil

persamaan di atas tereduksi menjadi

Frekuensi tumbukan = 

Faktor Energi

Pada suhu tertentu molekul-molekul suatu zat memiliki kecepatan rerata, dan karenanya memiliki energi kinetik
rerata. Energi kinetik rerata merupakan karakteristik zat. Tetapi tidak semua molekul bergerak dengan kecepatan
yang sama. Beberapa molekul bergerak lebih cepat dari kecepatan reratanya dan sebagian lagi lebih lambat.
Distribusi energinya dapat ditampilkan sebagai berikut (a):

Banyaknya molekul dengan kecepatan atau
energinya yang khusus adalah paling besar/banyak
untuk kecepatan dekat dengan kecepatan rerata dan
menurun sejalan dengan semakin jauh atau semakin
kecilnya dari rerata. Tumbukan dari energi khusus E1

dan E2 ditunjukkan pada gambar (b). Ini merupakan
suatu bukti bahwa semakin besar nilai energi,
semakin kecil jumlah molekulnya yang memiliki
energi yang demikian (demikian juga tumbukannya).

Proporsi molekul yang memiliki suatu energi khusus tersebut, pada suhu T, diberikan oleh faktor
Boltzmann (diasumsikan hanya energi translasi sepanjang dua derajat kebebasan) sebagai
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Oleh karena itu, jika n0 adalah total banyaknya molekul reaksi,
n adalah molekul yang memiliki energi ≥ Eact diberikan oleh

Karena banyaknya tumbukan adalah berproporsional
langsung terhadap banyaknya molekul, maka kita peroleh

Dengan Z0 adalah total tumbukan dan Z adalah tumbukan efektif, dimana molekul memiliki energi ≥ Eact. Jadi

dan memberikan fraksi tumbukan dengan energi ≥ Eact

Naiknya suhu, tentu,
menaikkan rerata
energi kinetik dan
rerata kecepatan,
sebagaimana pada
gambar berikut:

Kenaikan suhu, untuk harga
Eact tertentu, menaikkan
fraksi tumbukan yang cukup
energetik sehingga
menaikkan laju.

Faktor Orientasi

Energi kinetik molekul yang bergerak bukan hanya satu-satunya sumber
energi yang diperlukan untuk perubahan selama reaksi. Jenis energi
lainnya seperti energi vibrasi (karena vibrasi ragam atom dalam molekul),
energi rotasi (karena rotasi atom terhadap satu dengan yang lainnya) dan
sebagainya, dapat juga dipengaruhi selama tumbukan. Jadi,
pengarahan/orientasi (aligment) atom dalam molekul pada waktu
tumbukan merupakan faktor penting dan harus diperhatikan saat
tumbukan. Faktor orientasi p (juga disebut faktor probablititas) bergantung
pada geometri partikel dan jenis reaksi yang berlangsung. Untuk reaksi
atom sederhana hal itu tidak terlalu bervariasi.

Laju Reaksi

Dengan pertimbangan frekuensi tumbukan, energi dan faktor probabilitas, laju reaksi dengan teori tumbukan diberikan sebagai

Dengan p adalah faktor probabilitas, z adalah frekuensi tumbukan dan adalah faktor energi.

Atau

atau

(Laju/nAnB = konstanta laju dalam cc/molekul/detik)

Persmaan tersebut memberikan konstanta
laju untuk reaksi bimolekular dalam bentuk
teori tumbukan.

Untuk reaksi atom sederhana (p = 1), konstanta laju dalam cc/mol/det dapat diberikan dengan

Dengan membandingkan persamaan tersebut dengan persaman Arrhenius, yaitu
faktor Arrhenius (atau faktor frekuensi) diberikan sebagai

Ungkapan pada sisi kanan persamaan di atas dikenal sebagai collision number Z. 
Faktor frekuensi reaksi, karenanya, diidentifikasi dengan collision number. Dalam
reaksi antara dua molekul sejenis, ungkapan untuk faktor frekuensi menjadi

Kelemahan Teori Tumbukan

Meskipun teori tumbukan laju reaksi secara nyata memuaskan saat diterapkan pada sejumlah reaksi, dia gagal secara menyolok
dalam banyak kasus seperti reaksi berantai cepat, reaksi melibatkan molekul komplekr, dsb. Teori tumbukan telah terlalu
disederhanakan dan menderita beberapa kelemahan berikut:

1) Belum ada suatu upaya untuk mengkorelasikan nilai faktor probabilitas p dengan struktur dan sifat molekul yang
bereaksi dan juga tidak mungkin untuk menginterpretasikan laju yang tinggi abnormal yang kadang-kadang terobservasi.
Nilai p telah ditemukan bervariasi dari satu sampai 10-9 saat kita bergerak dari reaksi atom sederhana sampai ke reaksi
yang melibatkan molekul kompleks. Tidak ada penjelasan dalam bentuk teori tumbukan untuk variasi yang besar dari p
tersebut.

Perhatikan reaksi berikut:

Dari teori tumbukan diperoleh

Konstanta kesetimbangannya:

Konstanta kesetimbangan dalam bentuk perubagan energi
diberikan sebagai

Jika kita bandingkan kedua persamaan di atas:

Jika molekul A2, B2, dan AB merupakan dimensi
yang komparabel, Z1 = Z2 dan juga

Maka

yaitu rasio faktorprobabilitas harus mendekati harga

(bentuk entropi). 

Oleh kaena itu, faktor probabilitas harus
diinterpretasikan dalam bentuk entropi dalam suatu
cara yang presisi.

2) Molekul yang bereaksi dapat memiliki energi dari energi translasi, potensial, vibrasi dan rotasi. Dalam teori
tumbukan, diperlakukan sebagai hard sphere yang mengalami tumbukan elastis dan dalam bentuk

hanya energi translasi yang melibatkan dua derajat kebebasan dan mereka harus dimasukkan dalam
pertimbangan tumbukan yang efektif.

3) Jarak antar molekul di mana reaksi dapat terjadi dapat juga berbeda dari diameter tumbukan yang diambil
dalam teori tumbukan.

4) Teori tumbukan tidak bicara pembelahan (cleavage) dan pembentukan ikatan yang terlibat dalam reaksi

1) Energi aktivasi dan faktor pre-eksponensial untuk suatu reaksi

Adalah 15,5 kJ mol-1 dan 10,9 x 1010 dm mo,-1 det-1. Hitunglah ΔH+

dan ΔS≠ pada 1000 K

Jawaban:

ΔH+ = -1,13 kJ/mol

ΔS≠ = -60,3 J/K mol
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2) Nilai ΔS≠ untuk suatu reaksi diperoleh sama dengan -80,5 J/K mol

pada 400 K. Hitunglah nilai A untuk reaksi tersebut.

Jawaban:

A = 5,189 x 108 mol-1 dm3 det-1

TEORI KEADAAN TRANSISI
Teori keadaan transisi (TST), juga dikenal sebaai teori laju reaksi absolut, pertama kali diberikan oleh Marcellin
(1915) dan kemudian dikembangkan oleh Erying dan Polanyi (1935). Menurut teori ini, molekul reaktan pertama-tama
bertransformasi ke dalam keadaan transisi intermediate (juga dikenal sebagai kompleks teraktivasi). Komplek teraktivasi
terbentuk melalui kehilangan asosiasi atau ikatan molekul reaktan atau oleh redistribusi energi. Kompleks terativasi tidak
stabil dan berubah menjadi produk pada suatu laju tertentu sebagai berikut:

1) Kompleks teraktivasi dipandang sebagai entitas terpisah dan ada kesetimbangan antara reaktan dan komplek
teraktivasi.

Konentrasi kompleks teraktivasi dapat diperoleh dengan menerapkan kondisi kesetimbangan,

2) Energi aktivasi merupakan energi tambahan yang harus ditambahkan ke dalam reaktan agar terbentuk kompleks
terativasi atau untuk bereaksi pada puncak barir energi, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

3) Satu derajat kebebasan vibrasional kompleks teraktivasi sangat tidak stabil dan bertanggungjawab untuk keruntuhan
kompleks teraktivasi (vibrasi pada puncak barier). Frekuensi vibrasional demikian akan rendah dan rerata energi
akan dalam orde kBT, yaitu

Oleh karena itu

dengan kB adalah kontanta Boltzmann dan h adalah konstanta Plank.

4) Laju saat komplek teraktivasi pecah/berubah menjadi produk, yaitu laju reaksi bergantung pada dua faktor: (1)
konsentrasi kompleks teraktivasi, dan (2) frekuansi vibrasi kompleks teraktivasi. Oleh karena itu

Sekarang, jika k adalah konstanta laju untuk reaksi di atas, maka kita punya

Secara eksperimental,

Bandingkan kedua persamaan di atas:

(I)

Jadi, konstanta laju untuk suatu reaksi dapat diberikan dengan persamaan di atas dalam bentuk konstanta
kesetimbangan pembentukan kompleks teraktivasi K≠ yang dapat diungkapkan baik dalam bentuk fungsi
partisi maupun fungsi termodinamika.

Pendekatan Termodinamika

Konstanta kesetimbangan suatu reaksi kimia dihuningkan dengan perubahan energi standar ΔG0 sebagai

Juga kita ketahui bahwa

Oleh karena itu

Dalam pembentukan energi aktivasi, jika ΔG ≠, ΔH≠, dan ΔS≠ adalah perubahan energi Gibbs, entalfi
dan entropi, untuk satu mol zat, maka konstanta kesetimbangan

Dengan mensubstitusikan K≠ dalam persamaan (i), konstanta laju

Dengan mengambil bentuk logaritmanya dan menurunkannya terhadap T, kita peroleh

Atau (ii)

Dari persamaan Arrhenius:

Dengan Eact adalah energi aktivasi per mol untuk pembentukan kompleks.

Atau

Bandingkan persamaam (ii) dan (iii), diperoleh

Atau

(iii)

Tetapi (isokor van’t Hoft)

Oleh karena itu

Lagi
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Dengan Δn adalah perubahan banyaknya molekul yang berubah menjadi kompleks teraktivasi.

Dengan demikian, persamaan di atas menjadi

Jika Δn = 1, maka Eact = ΔH≠ dan konstanta laju dapat dipeoleh dengan persamaan (x) menggnati ΔH≠

oleh Eact, yaitu

Dalan hal Δn ≠ 1, persamaan (xx) dapat ditulis

Dan kemudian konstanta laju menjadi

Saat Δn = 1 (reaksi unimolekular)

Saat Δn = 0:

Kontrol Kinetik dan Termodinamika

Dalam banyak reaksi pada kondisi tertentu, suatu reaktan dapat mengalami reaksi kompetisi untuk
menghasilkan produk yang berbeda. Komposisi produk tersebut dapat dikendalikan oleh kesetimbangan
termodinamika aatau oleh kompetisi laju pembentukan produk.

Pandanglah suatu reaktan R yang menghasilkan dua produk A dan B dalam dua tahap berbeda sebagai
berikut:

R

A

B
Profil energi untuk reaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Ketika kedua tahapa tersebut adalah irreversible,
produk A adalah lebih stabil (memiliki energi lebih
rendah) tetapi produk B akan terbentuk dalam
jumlah yang lebih banyak karena dia terbentuk
dengan laju yang lebih cepat (energi aktivasi
rendah). Produk ini dikatakan terkontrol secara 
kinetik.

Saat reaksi berlangsung reversible seperti berikut:

Komposisi produk dapat dikontrol (dikendalikan) secara termodinamika atau secara
kinetik.

Kasus 1: Jika reaksi terhentikan secara baik sebelum kesetimbangan tercapai, produk
yang terbentuk lebih cepat akan berada dalam jumlah yang lebih besar dan
reaksi akan terkontrol secara kinetik.

Kasus 2: Jika reaksi dibiarkan mencapai keadaan kesetimbangan, produk yang terbentuk
secara lebih lambat A akan lebih dominan, karena produk B (yang terbentuk lebih cepat)
terbetuk lebih awal dan terkonversi menjadi reaktan. Sementara itu produk A (yang
terbentuk lebih lambat) adalah lebih stabil dan terkonversi menjadi reaktan dalam jumlah
yang lebih kecil. Produk ini sekaranf terkontrol secara termodinamika. Lebih lanjut, proses
bergantung pada kondisi reaksi, besarnya dan dan kestabilan produk.

R

A

B

Postulat Hammond

Karena keadaan transisi (TS) memiliki waktu hidup nol, sangat sulit untuk mengobservasinya secara langsung. Walaupun
demikian, informasi terntang keadaan transisi dapat diperoleh dengan dasar inferensi. George S. Hammond (1955)
meletakkan postulatnya yang dapat dinyatakan sebagai berikut:

“Jika dua keadaan, sebagai contoh, suatu keadaan transisi atau intermediat tak stabil, terjadi
secara konsekutif selama proses reaksi dan memiliki kandungan energi yang mendekati sama,
maka interkonversi diantara mereka akan melibatkan hanya sedikit reorganisasi struktur
molekul”.

Jadi, sepanjang koordinat reaksi, spesi-spesi dengan keadaan energi yang mirip, memiliki struktur yang mirip. 

Dengan bantuan postulat Hammond, keadaan transisi dapat diasumsikan sebagai suatu yang beralasan didekati
oleh struktur baik reaktan, intermediat atau produk.

Perhatikan ketiga kasus berikut, sebagaimana pada gambar:
Kasus I: Reaksi Endotermik yang Tinggi
Dalam reaksi dengan eksotermis yang tinggi, keadaan transisi (TS1) menyerupai
produk B.
Kasus LL: Reaksi Eksotermik yang Tinggi
Untuk reaksi dengan Endotermik yang tinggi, keadaan transisi (TS2) akan
menyerupai reaktan A.
Kasus III: Reaksi Eksotermik Sedikit
Jika freaksi hanya sedikit eksotermik dengan suatu energi aktivasi yang tinggi, 
tidak bagi reaktan maupun bagi produk menyerupai keadaan transisi (TS3).
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KINETIKA KIMIA
BAGIAN 3

REAKSI DALAM LARUTAN

Pendahuluan
Ketika suatu reaksi berlangsung dengan mekanisme yang sama dalam larutan
dan keadaan gas, maka kinetikanya masih sama. Walaupun demikian, karena
ada kenaikan interaksi dalam media yang lebih padat/mampat (dense), sering
kali ada perubahan mekanisme, dan demikian juga dengan kinetikanya. Ketika
suatu reaksi berlangsung dalam larutan, solven biasanya dalam keadaan
melimpah sehingga konsentrasinya tidak tampak berubah (berubah hanya
sedikit), dan oleh karenanya tidak terlibat dalam pengungkapan persamaan
laju. Walaupun demikian, jika solven terlibat dalam reaksi kimia dan tidak
diperoleh lagi pada akhir reaksi, solven dikatakan memberikan pengaruh secara
kimia dalam reaksi, dan akan dimasukkan ke dalam persamaan.
Reaksi dalam larutan berlangsung dalam tiga tahap, yaitu:
(i)Difusi molekul reaktan terhadap yang lainnya
(ii)Transformasi kimia
(iii)Difusi produk menjauh dari yang lainnya

Laju beberapa reaksi kimia tidak tampak bergantung terhadap solven. Hal ini
disebabkan karena energi aktivasi untuk proses difusi dalam cairan
mendekati 20 kJ/mol, sedangkan untuk reaksi kimia hal itu sangat besar. Jadi,
tahap (i) biasanya bukan merupakan tahap penentu laju. Ketika reaksi kimia
terjadi dalam larutan, tahap (ii) merupakan tahap penentu laju suatu reaksi
bimolekular. Konklusi ini didukung oleh fakta bahwa laju reaksi tersebut
tidak bengantung terhadap viskositas solven. Laju akan dipengaruhi oleh
solven jika difusi reaktan merupakan tahap penentu laju.
Ada beberapa proses yang terjadi dalam larutan, seperti quenching
fluorescence dalam larutan, reaksi heterogen tertentu, dsb, dimana difusi
merupakan penentu laju. Reaksi yang demikian sangat cepat, contohnya
rekombinasi ionik.

Teori Laju Reaksi Absolut

Dalam reaksi antara molekul gas, konstanta laju dapat ditentukan dalam
bentuk fungsi partisi reaktan dan kompleks teraktivasi. Evaluasi fungsi
partisi sangat sulit karena ketidakpastian yang makin besar dalam larutan,
dan karenanya, laju reaksi dalam larutan dihubungkan dengan laju reaksi
dalam fase gas dengan inkorporasi koefisien aktivitas.

Aktivitas = konsentrasi x koefisien aktivitas

Koefisien aktivitas menuju 1 saat larutan merupakan larutan ideal, yaitu larutan sangat
encer.

Saat larutan sangat encer (infinitely dilute), yaitu dalam keadaan ideal, konstanta laju
dalam larutan ks,0 akan diberikan oleh

dengan K≠ adalah konstanta kesetimbangan. Jika kita pertimbangkan keadaan standar
reference adalah gas, 

karena koefisien fugasitas dan koefisien aktivitas adalah satu (unity) dalam larutan yang
sangat encer dan gas ideal. Selanjutnya kg,0dan ks,0 akan sama.

Dengan mempertimbangkan reaksi gas dalam keadaan standarnya, konstanta laju dalam
fase gas dapat ditulis sebagai

Mari kita perhatikan reaksi:

Dalam larutan non ideal

dengan a adalah koefisien aktivitas. Atau

dengan C adalah konsentrasi dan γ adalah fugasitas. Oleh karena itu, konstanta laju dapat
ditulis sebagai

atau

Persamaan tersebut dapat digunakan untuk menghubungkan konstanta laju dalam larutan
dengan konstanta laju dalam fase gas.
Jika laju dalam larutan dan dalam fase gas adalah sama, maka faktor koefisien aktivitas, 
yaitu harus sama dengan satu. Untuk reaksi unimolekular, dimana reaktan dan

intermediat memiliki struktur yang mirip, dan γA dan γB tidak berbeda jauh, maka
laju reaksi dalam larutan akan sangat mirip terhadap laju reaksi dalam fase gas

atau
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ReaksiAntar Ion

Reaksi antar ion biasanya sangat cepat. Dalam reaksi ion, dimana dua ion
bergabung, laju reaksinya dikendalikan oleh difusi ion satu dengan yang
lainnya, dan energi aktivasi pengkombinasian tersebut sangat rendah.
Bagaimana pun, ada banyak reaksi antar ion yang mungkin selambat seperti
reaksi antar molekul. Jadi, reaksi melibatkan pembentukan dan pemecahan
ikatan kovalen atau transfer elektron.

Efek atraksi dan repulsi elektrostatik adalah penting dalam reaksi ion. Jika ion
berlawanan tanda terlibat dalam reaksi, frekuensi tumbukan ternaikan dengan
gaya atraktif. Faktor frekuensi untuk reaksi yang demikian telah terobservasi
lebih tinggi dari pada yang normal (~ 1010 liter mol-1 det-1). Di lain pihak, jika
reaksi melibatkan ion bertanda sama, banyaknya tumbukan akan menjadi
lebih kecil dan konsekuensinya faktor frekuensi akan rendah abnormal.

Model yang paling sederhana untuk reaksi antar dua ion dalam larutan dapat
ditunjukkan dengan gambar berikut:

Model ini dikenal sebagai double
sphere model. ZA dan ZB menunjukkan
bilangan muatan positif dan negatif.
Awalnya ion-ion pada jarak tak hingga
antar satu dengan yang lainnya dan
keadaan transisinya dipandang sebagai
keutuhan (intact), mereka terpisahkan
pada jarak dAB.

Pada saat ion berada pada jarak keterpisahan x, gaya f yang beraksi terhadapnya adalah

dengan D adalah konstanta dielektrik medium. 

Kerja yang akan dilakukan pada pergerakan ion dari posisi awal, tak hingga (infinity), ke
posisi jarah akhir dAB diberikan oleh

dengan tanda negatif menunjukkan bahwa x turun dengan dx saat ion bergerak mendekat
satu sama lainnya dengan suatu jarak dx. Kerja ini sama dengan kontribusi elektroststik
terhadap kenaikan energi bebas saat ion bergerak satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu
energi bebas pengintermediatan per molekul dapat diberikan sebagai

adalah energi bebas unuk bentuk non elektrostatik. 

Oleh karena itu, kontanta laju untuk reaksi antar ion adalah

yang secara sederhana diberikan sebagai

dengan k0 adalah kontanta laju dalam mediun dengan kontanta dielektrikum infinitif, yaitu
k0 = k saat tidak ada gaya elektrostatik.

Menurut pesamaan di atas, ln k reaksi antara ion harus bervariasi secara linier terhadap 1/D
memberikan nilai ZAZBe2/dABRT dan nilai dAB dapat diperoleh dari slop-nya. Persamaan
tersebut memprediksi plot linier ln k terhadap 1/D dengan slop negatif jika muatan ion
adalah sama, dan slop positif jika muatan berlawanan. Perlakuan ini telah juga diperluas
untuk memberikan interpretasi besarnya faktor frekuaensi reaksi.

Perubahan Entropi

Kontribusi elektrostatik terhadap energi bebas intermediat per mol diberikan sebagai

Sementara itu S terhubung ke G dengan

Karena hanya D dalam persamaan diatas yang bergantung suhu, maka kontribusi
elektrostatik terhadap entropi diberikan dengan

Dalam larutan air, D adalah 80 dan (ꝺ ln D/ꝺT)P tetap konstan (-0,0046) pada
rentang yang cukup besar. Jika dAB adalah 2 x 10-8 cm, persamaan di atas
memberikan

yang menunjukkan bahwa entropi intermediate dalam larutan air akan turun
dengan 10 satuan untuk setiap satuan ZAZB.

Lebih lanjut, karena faktor frekuensi proporsional terhadap

atau

maka faktor frekuensi akan turun dengan suatu faktor 1010/4,57, yaitu sekitar
seratus kali lipat untuk setiap unit ZAZB.
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Di pihak lain, saat ion yang bereaksi
bermuatan berbeda, akan kehilangan
muatan pada keadaan
intermediatnya. Konsekuensinya,
akan ada penurunan electrostriction,
dan menaikkan entropi. Secara
skematik hal ini diperlihatkan pada
gambar di samping:

Saat ion-ion bermuatan sama, keadaan intermediat memberikan muatan lebih, molekul
solven dalam berantaraksi dengan ion-ion tetangganya (gabungan ion dengan muatan sama)
dengan gaya elektrostatik yang kuat, yang mengahalangi kebebasan mereka bergerak. Efek
ini dikenal sebagai electrostriction. Ada suatu konsekuensi kehilangan entropi. Semakin
besar muatan ion, maka semakin besar kehilangan entropinya.

Pengaruh Kekuatan Ion (Efek Garam)

Sering teramati bahwa laju reaksi dapat berubah akibat adanya spesi non-
reacting atau ion inert dalam larutan. Efek ini secara khusus sangat penting
untuk reaksi antar ion, dimana laju reaksi dipengaruhi, bahkan pada konsentrasi
yang rendah. Efek suatu spesi bermuatan terhadap laju reaksi dikenal sebagai
efek garan (salt effect).
Efek garan diklasifikasi sebagai efek garam primer dan efek garam
sekunder. Efek garam primer adalah pengaruh konsentrasi elektrolit terhadap
koefisien aktivitas dan laju reaksi, sedangkan efek garan sekunder adalah
perubahan aktual konsentrasi ion-ion yang bereaksi akibat dari penambahan
elektrolit. Efek garam primer meliputi reaksi non-katalitik. Deviasi dari
keidealan dapat diungkapkan dalam bentuk persamaan Brönsted-Bjerrum.

Pandangah suatu reaksi:

dengan K≠ adalah konstanta kesetimbangan proses aktivasi, dan diberikan sebagai

Atau

Laju reaksinya diberikan sebagai

Secara eksperimental, laju diberikan sebagai

Dari kedua persamaam di atas diperoleh
atau

dengan k0 konstanta laju saat koefisien aktivitas sama dengan satu.

Persamaan tersebut dapat ditulis juga

(i)

Koefisien aktivitas berubah terhadap konsnentrasi, khsusunya dengan adanya elektrolit
tambahan. Lewis dan Rendal mengintroduksi kuantitas yang disebut ionic strength yang
merupakan ukuran itensitas medan listrik akibat ion dalam larutan. Ionik strength
didefinisikan sebagai jumlah yang diperoleh dengan mengalikan molaritas (konsentrasi)
masing-masing ion dalam larutan dengan kuadrat valensinya.

Menurut DHLL, koefisien aktivitas γ suatu ion dihubungkan dengan kekuatan ion
sebagai

dengan Q adalah konstanta, yang diberikan oleh

Karena muatan komplek teraktivasi adalah sama dengan (Za + ZB), persamaan di atas (i)
dapat diubah menjadi

(ii)

dimana nilai Q mendekati 0,51 untuk larutan dalam air pada 25 oC. Persamaan tersebut
dapat ditulis

Persamaan tersebut telah teruji untuk waktu yang lama. 

Plot log k terhadap I1/2 akan memberikan garis lurus dengan slop sama dengan 1,02 ZAZB. Tanda
ZAZB menentukan arah slop. Jika salah satunya merupakan molekul netral, maka konstanta laju dapat
diharapkan tidak bergantung pada kekuatan ion. Jika reaksi melibatkan ion dengan muatan yang
sejenis, nilai ZAZB akan positif dan slop garis lurus akan berharga positif, yaitu laju reaksi meningkat
dengan penambahan elektrolit. Jika reaksi melibatkan spesi dengan muatan berlawanan dalam tahap
penentu laju, nilai ZAZB akan berharga negatif, dan laju reaksi akan menurun dengan naiknya
kekuatan ion, yaitu pada penambahan garam dalam campuran reaksi.

Untuk reaksi
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Efek Garam Sekunder

Dalam efek garam primer, penambahan elektrolit atau variasi
kekuatan ion berpengaruh terhadap koefisien aktivitas dan dengan
demikian berpengaruh terhadap laju reaksi. Bagaimanapun, dalam
suatu reaksi dimana ion H+ dan OH- dihasilkan dari asam lemah atau
basa lemah bertindak sebagai agen katalisis, penambahan garam
berpengaruh terhadap konsentrasi ion H+ atau OH-. Karena laju reaksi
bergantung pada konsentrasi H+ atau OH-, dia akan dipengaruhi oleh
konsentrasi garam. Fenomena ini dikenal sebagai efek garam
sekunder.

Marilah kita lihat suatu reaksi yang dikatalisis oleh H+ yang diproduksi oleh asam lemah
HA. Konstanta disosiasi asam tersebut diberikan sebagai berikut:

dengan K adalah konstanta, 

karena [HA][A-] tetap konstan untuk campuran asam garam.

Karena laju bergantung pada [H+], konstanta laju untuk suatu rasio asam garam tertentu dapat diberikan
sebagai

dengan k0 adalah konstanta laju dalam ketiadaan efek garam sekunder dan telah mengakomodir efek garam
primer. Persamaan di atas pada 25 oC dapat ditulis

Ketika I naik, konsentrasi H+ naik, demikian juga laju reaksi yang terkatalisis asam akan juga naik. Hasil
yang mirip akan diperoleh untuk reaksi yang dikattalisis ion hidroksil. Kekuatan ion harus dijaga tetap saat
kita mempelajari reaksi terkatalisis asam/basa umum, karena jika kekuatan ion tidak dijaga tetap laju reaksi
akan berubah sesuai dengan efek garam primer, atau menurut persamaan (ii).

Mekanisme ini disarankan oleh Mushran dan kolaboratornya nampaknya memberikan efek garam primer
negatif dan efek garam sekunder positif. Pada kekuatan ion rendah, kedua efek garam akan merupakan fungsi
muatan saja dan demikian berkaitan pada ketiadaan efek garam yang bersih. Pada kekuatan ion tinggi, bentuk
yang tidak bergantung muatan yang terlibar proporsional secara langsung terhadap kekuatan ion akan menjadi
lebih signifikan, menghasilkan efek garam negatif. Pengamatan ini telah menghasilkan hal yang sesuai secara
baik dengan hasil percobaan.
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