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ABSTRAK 

 

Teori evolusi menyatakan, bahwa atom-atom dan molekul-molekul yang tidak hidup, tidak 
teratur, dan tersebar; sejalan dengan waktu menyatu secara spontan dalam urutan dan 
perencanaan tertentu membentuk molekul-molekul yang luar biasa kompleks, seperti protein, 
DNA, dan RNA. Kemudian mereka lambat laun menghasilkan jutaan spesies makhluk hidup 
yang berbeda, bahkan dengan struktur yang lebih kompleks lagi. Menurut teori evolusi, 
proses yang diperkirakan ini yang menghasilkan struktur yang lebih terencana, lebih teratur, 
lebih kompleks, dan lebih terorganisir; terbentuk dengan sendirinya pada tiap tahapan dalam 
kondisi alamiah.  

 
Hal ini sangat berbeda dengan hukum entropi yang menyatakan, bahwa pada kondisi normal 
semua sistem yang dibiarkan tanpa gangguan cenderung menjadi tak teratur, terurai, dan 
rusak sejalan dengan waktu. Menurut hukum entropi, seluruh benda hidup atau mati akan aus, 
rusak, lapuk, terurai, dan hancur. Akhir seperti ini mutlak akan dihadapi semua makhluk 
dengan caranya masing-masing dan proses yang tak terelakkan ini tidak dapat dibalikkan. 

 

Permasalahan-permasalahan yang perlu dikaji untuk dicari jalan keluarnya ialah: pertama 
apakah teori evolusi Darwin bertentangan dengan hukum entropi ? Permasalahan yang kedua 
ialah: manakah yang lebih alami antara teori evolusi Darwin dan hukum entropi ? Persoalan 
yang ketiga ialah: bagi umat beragama apakah teori evolusi Darwin dan atau hukum entropi 
dapat diterima. 

 
Setelah pembahasan, ditemukan bahwa teori evolusi Darwin bertentangan dengan hukum 
entropi. Hukum entropi lebih alami dibandingkan dengan teori evolusi Darwin. Bagi umat 
beragama yang taat, pasti menolak teori evolusi Darwin dan menerima hukum entropi. Bagi 
orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, utusan-Nya, kitab suci, hari akhir, dan hari 
pembalasan; pasti dapat menerima teori evolusi Darwin dan hukum entropi. 
 
Kata kunci. 
Evolusi dan Entropi. 
 
 
I. PENDAHULUAN 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Teori evolusi dan Charles Darwin merupakan sejoli yang tidak dapat dipisahkan. Menurut 
Jonathan Horward (1991: 3 - 14), Darwin dilahirkan di Shrewsbury, Inggris pada tahun 1809. 
Darwin belajar di sekolah rakyat setempat dan akhirnya jadi mahasiswa kedokteran di 
Universitas Edinburgh, karena tidak tahan melihat pasien yang sakit parah, maka ia 
meninggalkan studinya di bidang kedokteran. Akhirnya ia menjadi pendeta anglikan dan 
murid kesayangan Profesor Botani John Stevens Henslow di Cambridge. Karena 



rekomendasi Profesor Stevens, pada usia 22 tahun Darwin ikut serta dalam pelayaran survai 
dengan kapal HMS Beagle. Kapal Beagle mengelilingi dunia dari tahun 1831 sampai tahun 
1836. Dalam pelayarannya inilah Darwin tumbuh jadi seorang geolog dan menemukan teori  
asal usul dan sebaran batu karang serta teori mengenai daratan yang muncul secara cepat dan 
berlangsung sepanjang waktu dalam pembentukan rantai pegunungan Andes. Dua teori ini 
mengakibatkan Darwin kenal baik dengan geolog terbesar abad itu, yaitu: Charles Lyell. 
Lyell menyatakan, bahwa proses-proses geologis yang dapat diketahui dan masih 
berlangsung dewasa ini cukup untuk menjelaskan mengenai evolusi kerak bumi, sehingga 
tidak diperlukan campur tangan kekuatan Ilahi yang berbentuk mukjizat. Prinsip ini 
kemudian dikenal sebagai Principles of Geology Lyell. Satu-satunya karya ilmiah bermutu 
yang dibaca oleh Darwin dalam kapal HMS Beagle. Ada kemungkinan prinsip evolusi kerak 
bumi inilah yang mengilhami Darwin untuk mengemukakan teori evolusi jilid dua. 
 
Darwin mengemukakan teori evolusi yang membahas evolusi biologis serta sebaran hewan 
dan tumbuhan. Akhirnya pada akhir tahun 1859 Darwin menerbitkan bukunya yang berjudul 
The Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races 
in the Struggle for Life. Para ahli atau orang-orang yang mengikuti dengan taat teori Darwin 
disebut sebagai evolusionis. 
 
Kenyataan menunjukkan, bahwa kita tidak mungkin membuat sebuah mesin pendingin yang 
hanya memindahkan kalor dari benda yang bertemperatur rendah ke benda yang 
bertemperatur tinggi tanpa ada usaha luar yang dikenakan pada mesin. Kenyataan juga 
menunjukkan, bahwa tidak mungkin kalor yang diserab oleh mesin pemanas seluruhnya 
diubah menjadi usaha luar. Ketidak mungkinan ini dikenal sebagai hukum kedua 
Termodinamika. 
 
Kenyataan lain menunjukkan, bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan lahir, berkembang, dan 
akhirnya mati atau rusak. Tulang-tulang hewan yang telah mati dapat digunakan sebagai 
bahan pernak pernik yang digunakan manusia, tetapi akhirnya rusak juga. Pohon jati 
ditebang, dibuat sebagai meja dan kursi, digunakan manusia, tetapi akhirnya rusak juga. 
Contoh lain, mobil yang baru dibeli dari toko mobil, diletakkan begitu saja di pekarangan 
rumah, maka mobil tersebut lama kelamaan akan rusak dengan sendirinya. Kita tidak 
mungkin memperbaiki meja kursi yang telah hancur menjadi pohon jati yang tumbuh hijau 
daunnya, kita tidak mungkin memperbaiki tulang belulang manusia menjadi manusia yang 
hidup segar bugar kembali, demikian pula kita tidak mungkin dapat memperbaiki mobil yang 
telah rusak menjadi mobil yang baru lagi dengan kondisi yang persis seperti sediakala.  
 
Ketidak mungkinan ini sesuai dengan hukum kedua Termodinamika tetapi lebih umum. 
Ketidak mungkinan ini berkaitan dengan besaran fisis yang berhubungan dengan ketidak 
teraturan dalam suatu sistem. Besaran ini kemudian disebut sebagai entropi sistem. Entropi 
sistem meningkat ketika suatu sistem semakin tidak teratur. Karena kebenaran entropi sistem 
tidak dapat ditolak lagi, maka entropi dikenal sebagai hukum entropi yang menyatakan, 
bahwa seluruh alam semesta bergerak menuju keadaan yang semakin tidak teratur. 
 
Ada hubungan antara bertambahnya entropi dengan bertambahnya ketidak tertiban. 
Sedangkan ketidak tertiban molekul dalam gas berbanding dengan probalitas mendapatkan 
molekul di suatu tempat dengan kecepatan tertentu. Dengan demikian, ketidak teraturan 
sistem berkaitan dengan probabilitas sistem (P), sehingga entropi sistem (S) dapat dituliskan 
sebagai:  

PkS ln=  . . . . . . (1) 



dengan k = konstante Boltzmann = 1,38 x 10– 23 J/K. Persamaan (1) mengekspresikan, bahwa 
keadaan yang menunjukkan ketidak tertipan yang semakin besar, semakin besar pula 
kemungkinannya kita jumpai. 

 

Permasalahan-permasalahan yang perlu dikaji untuk dicari jalan keluarnya ialah: pertama 
apakah teori evolusi Darwin bertentangan dengan hukum entropi ? Permasalahan yang kedua 
ialah: manakah yang lebih alami antara teori evolusi Darwin dan hukum entropi ? Persoalan 
yang ketiga ialah: bagi umat beragama apakah teori evolusi Darwin dan atau hukum entropi 
dapat diterima. 

 
Urgensi dibahasnya permasalahan ini ialah: karena ada  sebagian ilmuwan yang meragukan 
teori evolusi Darwin dan ada yang mengagung-agungkan hukum entropi. Ada sebagian 
ilmuwan yang bersikukuh, bahwa teori evolusi Darwin itu benar dan tidak bertentangan 
dengan hukum entropi. Ada pula umat beragama yang menyerang habis-habisan teori evolusi 
Darwin, tanpa memberi jalan keluarnya. Oleh sebab itu, permasalahan ini perlu dikemukakan 
dan perlu dibahas, walaupun secara singkat. 

 
II. KAJIAN TEORITIS DAN PEMBAHASAN 

 
A. Teori Evolusi 

 
Menurut H. Enoch (1966: 1- 9), dalam meneliti berbagai macam organisme di alam ini, para 
evolusionis menemukan, bahwa sebagian dari organisme mempunyai struktur yang sangat 
sederhana dan sebagian lagi mempunyai struktur yang lebih kompleks. Dari temuan ini 
kemudian para evolusionis mencoba mengadakan klasifikasi organisme menurut suatu 
sistem, dari yang paling sederhana sampai ke yang kompleks. Misalnya: hewan bersel satu 
(amuba), lalu meningkat kepada hidra, kemudian cacing, amphioxus, ikan, amphibia, reptilia, 
dan sampai ke mamalia rendah. Setelah mamalia rendah para evolusionis menempatkan kera 
rendah, kemudian kera tinggi dan akhirnya yang paling kompleks adalah manusia. Ini berarti 
para evolusionis beranggapan, bahwa makhluk hidup itu tersusun dari struktur yang 
sederhana ke struktur yang kompleks, atau dari struktur sederhana ke struktur yang lebih 
sempurna dan lebih teratur. 
 
Para evolusionis juga mengamati adanya persamaan struktur yang tampak pada anatomi 
sayap burung, sirip ikan paus, tangan kera, dan tangan manusia. Struktur luarnya tampak 
sama, terdiri dari struktur yang sederhana ke struktur yang kompleks. Namun pengamatan 
yang teliti, misalnya dengan analisis kimia dari substansi sayap burung, sirip ikan paus, 
tangan kera, dan tangan manusia terlihat adanya perbedaan-perbedaan yang nyata. Jika 
plasma sel dari berbagai jenis struktur tadi disentrifugatkan, akan diperoleh partikel-partikel 
sentrifugat. Sebagian dari unsur-unsur plasma yang terurai membentuk butir-butir lunak yang 
disebut partikulat. Analisis partikulat menunjukkan, bahwa susunan kimiawi masing-masing 
struktur berbeda. Jadi susunan kimiawi partikulat-partikulat sayap burung berbeda dengan 
sirip ikan paus, sirip ikan paus berbeda dengan tangan kera, demikian seterusnya. 
 
Para evolusionis menemukan adanya organ-organ tubuh manusia yang ada di tubuh hewan 
lainnya; namun organ-organ itu sudah tidak berguna bagi manusia. Organ-organ yang telah 
tidak berguna (berfungsi) ini disebut organ vestigial. Sebagai contoh: 



1. Tulang tungging (coccygeus), yaitu bagian terakhir dari tulang punggung manusia. 
Menurut para evolusionis, tulang tungging adalah bekas ekor yang telah tidak 
terpakai. Namun penelitian menunjukkan, bahwa tulang tungging berfungsi sebagai 
tempat melekatnya otot-otot eliminasi yang perlu untuk buang hajat. 

2. Kelenjar endokrin, kelenjar embelan otak, kelenjar gondok, kelenjar kacangan, dan 
anak ginjal, menurut para evolusionis juga termasuk organ vestigial. Karena kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, pendapat ini dibantah kebenarannya. Mengapa ? 
Karena pengetahuan manusia kian bertambah dan alat-alat penelitian semakin 
canggih, sehingga lambat laun fungsi dari kelenjar-kelenjar ini dapat diketahui. 

3. Kaki dan tangan. Cakar atau kuku ular sawah disebut sebagai organ vestigial. Namun 
sebenarnya ini merupakan kaki sejati yang tereduksi oleh mutasi. Demikianlah sedikit 
bukti, bahwa organ vestigial itu memang tidak ada. 

4. Umbai cacing atau usus buntu. Pada hewan rendah, terutama pada hewan pemamah 
biak, umbai cacing ukurannya sangat besar dan fungsinya untuk apa. Pada manusia 
umbai cacing disebut organ vestigial, karena belum diketahui fungsinya secara pasti. 
Namun karena perkembangan ilmu dan teknologi, fungsi umbai cacing pada saat ini 
sudah diketahui, yaitu sebagai manometer usus. Jika kita akan buang hajat, maka 
tekanan dalam usus berubah dan perubahan ini ditunjukkan oleh umbai cacing serta 
mengirimkannya ke otak, sehingga ada informasi bahwa ia akan buang hajat besar. 
Jadi umbai cacing sudah dapat diketahui fungsinya dan oleh sebab itu, umbai cacing 
bukan lagi menjadi organ vestigial. 

 
Teori evolusi membutuhkan ilmu pendukung, yaitu Paleontologi. Mengapa demikian? 
Karena bukti utama dan langsung untuk menyokong teori evolusi hanya dapat dilengkapi 
oleh Paleontologi. Jikalau evolusi pernah terjadi, maka disitulah jejaknya akan ditinggalkan. 
Jikalau evolusi itu tidak pernah terjadi, maka disitu pulalah bantahannya. Oleh karena itu, 
perlu kiranya disini dibahas serba singkat mengenai Paleontologi yang berkaitan dengan teori 
Darwin. 
 
Menurut H. Enoch (1966: 15), para evolusionis berpendapat, bahwa Paleontologi ialah ilmu 
yang menyelidiki peninggalan berupa fosil hewan dan tumbuh-tumbuhan yang sudah 
musnah, termasuk setiap gejala yang menyatakan bahwa mereka pernah hidup. Para 
evolusionis juga menganggap, bahwa endapan yang pertama terjadi pada satu milyar tahun 
lalu, disusul oleh lapisan-lapisan berikutnya dengan jarak waktu ratusan juta tahun. Menurut 
mereka, lapisan ini membentuk kolom-kolom vertikal yang sangat urut. Mereka juga 
berpendapat, bahwa pada waktu itulah sekelompok protoplasma terjadi, dan lambat laun 
berevolusi menjadi bermacam-macam golongan tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang 
masing-masing meninggalkan bekas-bekasnya pada bebatuan. Oleh karena itu, pada lapisan 
yang lebih bawah dapat ditemukan fosil makhluk yang sederhana, sedang fosil makhluk yang 
lebih kompleks ditemukan pada lapisan-lapisan yang lebih atas. 
 
Teori di atas sulit dibuktikan, yang dapat dibuktikan oleh ilmu geologi hanyalah suatu 
susunan deretan lokal, fauna dan flora zaman devonium di kepulauan Inggris yang mungkin 
waktunya sama dengan kehidupan silurium di Amerika Utara, dan sama dengan fauna dan 
flora zaman karbon di Afrika. Daerah-daerah dan lingkungan-lingkungan (zone) secara 
geografis pada zaman paleozoikum mungkin sudah jelas sekali perbedaannya, sama seperti 
zaman sekarang. Para geolog malah menemukan keadaan yang terputar balik dari batu-
batuan. Daerah yang terputar balik ini misalnya ada di wilayah Tiongkok, Norwegia, 
Pegunungan Alpen, dan Skotlandia. Oleh sebab itu, kolom geologi para evolusionis ini tidak 
ada dan tidak benar. 



 
Menurut H.Enoch (1966: 17), seringkali kalau fosil-fosil yang ditemukan dalam suatu lapisan 
tidak sesuai, maka namanya diubah atau umur batuan di mana fosil itu ditemukan diubah. 
Sebagai contoh, ketika fosil equus ditemukan di India di dalam batuan miosen yang lebih tua 
dari batuan di mana nenek moyang equus ditemukan, maka klasifikasi batuan itu diubah 
menjadi batuan pliosen, kemudian diubah lagi menjadi batuan pleistosen, dengan tujuan 
untuk menunjukkan silsilah keturunan equus itu. Jadi pembagian utama dari skala waktu 
geologis seperti berikut di bawah ini adalah berdasarkan perubahan-perubahan dalam hidup, 
karena hanyalah fosil-fosil yang menentukan apakah batuan itu termasuk dalam satu 
pembagian zaman geologis atau tidak. Sifat-sifat batuan, komposisi batuan, dan kadar 
mineralnya tidak dipertimbangkan untuk menentukan pembagian zaman geologis. 
 
Menurut H. Enoch (1966: 18), kolom geologis yang umum digunakan di dalam ilmu geologi 
adalah: 

1. Pleistosen dengan umur 10 juta tahun 
2. Tersier dengan umur 100 juta tahun 
3. Kreta dengan umur 200 juta tahun 
4. Yura dengan umur 300 juta tahun 
5. Trias dengan umur 400 juta tahun 
6. Permian dengan umur 500 juta tahun 
7. Karbon dengan umur 600 juta tahun 
8. Devonium dengan umur 700 juta tahun 
9. Silurium dengan umur 800 juta tahun 
10. Ordovisium dengan umur 900 juta yahun 
11. Kambrium dengan umur satu milyar tahun 
12. Algonkium serta 
13. Zaman Purba. 

 
Oleh karena itu, kolom geologis yang diagung-agungkan kaum evolusionis itu merupakan 
suatu susunan strata yang dibuat-buat, tanpa syarat ilmiah, hanya berdasarkan fosil-fosil yang  
terdapat didalamnya, dengan tujuan mengisahkan adanya proses evalusi. H. Enoch (1966: 19) 
menegaskan, bahwa tidak ada satu tempatpun di bumi ini yang dapat memperlihatkan lapisan 
batuan yang lebih tebal dari beberapa ribu meter. Lagi pula,  diantaranya tidak ada satu 
tempatpun yang menyatakan adanya proses evolusi dari hewan atau tumbuhan apapun. 
 
Pada tahun 1856 sebuah kerangka manusia telah digali di lembah Neander Jerman. 
Tengkoraknya memipih dan mempunyai daerah batas alis yang menonjol. Para evolusionis 
menyatakan penemuan itu sebagai mata rantai antara manusia dan kera. Pada tahun itu juga 
kerangka itu diklasifikasikan sebagai homo Neanderthalensis. 
 
Pada tahun 1890 Eugene Dubois (seorang ahli berkebangsaan Belanda) di Jawa menemukan 
sebuah tempurung tengkorak kepala, sebuah tulang rahang, serta tulang paha yang primitif. 
Temuan spesies ini kemudian diberi nama Pithecanthropus Erectus (manusia kera yang 
tegak). Pada saat itu banyak majalah-majalah yang memuat gambar binatang berbulu yang 
sikap jalannyaterjuntai yang dikatakan sebagai nenek moyang manusia. 
 
Pada tahun 1927 Franz Weidenreich menemukan kepingan dari 15 tengkorak dan tulang 
belulang di dalam sebuah gua di dekat Peking China. Species ini disebut Sinanthropus 
Pekinensis. Species ini setinggi manusia biasa dengan ukuran otak yang hanya setengah kali 
otak manusia. 



 
Penemuan lain adalah manusia rhodesia dan manusia solo di Jawa. Kedua speciesini 
mempunyai wajah seperti gorilla dengan otak sebesar otak manusia sekarang. Memang sejak 
tahun 1924 di Afrika Selatan telah digali fosil-fosil manusia kera yang semuanya secara 
kolektif dinamakan Australopithecines (makhluk-makhluk yang menyerupai kera dari saerah 
selatan). 
 
Pada tahun 1959 Leakey menemukan sebuah tengkorak dan alat-alat sederhana di lembah 
Olduva Tanganyika. Menurut perkiraannya species ini menyerupai manusia dan merupakan 
mata rantai yang menghubungkan manusia kera dengan manusia yang sebenarnya serta 
berusia 600 000 tahun. 
Tjandra Dewi (Koran Tempo: Ilmu dan Teknologi, 2010: C4 – C5), mengabarkan, bahwa 
pada medio natal 2007 dan medio Maret 2009 Berger telah menemukan fosil dua kerangka 
manusia purba yang berusia hampir dua juta tahun di Afrika Selatan. Fosil tersebut adalah 
bagian dari spesies yang tak diketahui sebelumnya. Kerangka itu cocok dengan transisi dari 
australopithecus yang mirip kera ke manusia modern. Australopithecus sediba memiliki otak 
kecil, berjalan tegak, dan memanjat pohon. Fosil itu merupakan mozaik fitur yang 
mengagumkan. Fosil itu mengingatkan pada kombinasi dan rekombinasi beragam 
karakteristik serta pengkajian dari eksperimentasi yang berlangsung dalam evolusi. 
Berdasarkan pada temuan itu, para evolusionis kini berfikir bahwa percabangan antara garis 
keturunan kera dan hominid terjadi sekitar 7 juta tahun yang lalu di Afrika. Catatan fosil 
menunjukkan bahwa spesies hominid awal telah berjalan tegak tapi relatif masih mirip kera. 
Hominid ini tersebar luas sekitar 3,8 juta hingga 3 juta tahun yang lampau. Dengan demikian, 
para evolusionis beranggapan bahwa manusia itu merupakan hasil evolusi dari kera. 
 
Namun ada pendapat lain dari seorang ahli anthropologi yang pendapatnya dimuat dalam 
British Cyclopaedia, dia menyatakan, bahwa homo sapiens sudah ada sejak masa awal 
pleistosen, yaitu di daerah-daerah lain di Afrika. Pada periode pertama yang dimulai pada 
awal zaman es, 700 000 tahun yang lalu, homo sapiens hanya merupakan salah satu dari 
sejumlah tipe yang ada. Menjelang akhir zaman es yang memakan waktu 650 000 tahun, 
homo sapiens merajai segala sesuatu yang ada dan telah memusnahkan saingan-saingannya, 
yaitu manusia kera yang berotak kecil itu. Disamping itu, peninggalan atau fosil tulang 
belulang manusia ditemukan pada lapisan geologis pada tingkat yang sama atau yang di 
bawahnya. Tengkorak manusia paling tua yang dikenal dalam ilmu pengetahuan adalah yang 
ditemukan di Calavaras Amerika Utara dan hasil penemuan di Castinedolo Italia. Dengan 
demikian, jelas bahwa manusia kera itu tidak mungkin menjadi nenek moyang manusia (kita 
semua). 
 
 
B. ENTROPI 
 
B. Darmawan (1990: 3) menyatakan, bahwa Termodinamika merupakan ilmu pengetahuan 
yang mempelajari dan menjelaskan sikap zat di bawah pengaruh kalor dan perubahan yang 
menyertainya. Secara singkat termodinamika merupakan ilmu yang mempelajari perubahan 
kalor menjadi kerja atau sebaliknya. Ahmad Abu Hamid (2007: 5) menegaskan, bahwa 
Termodinamika merupakan ilmu eksperimental yang ditopang oleh empat hukum empiris 
yang terkenal, yaitu: hukum kenol termodinamika, hukum pertama termodinamika, hukum 
kedua termodinamika, dan hukum ketiga termodinamika. 
 



Hukum kenol termodinamika merupakan hukum dasar kesetimbangan termal, hukum 
pertama termodinamika merupakan hukum ketetapan energi, dan hukum kedua 
termodinamika merupakan hukum ketidak mungkinan dibuatnya suatu mesin pendingin yang 
bekerja bersiklus yang dapat memindahkan kalor dari benda yang bertemperatur rendah ke 
benda yang bertemperatur lebih tinggi tanpa adanya usaha luar. Hukum kedua termodinamika 
juga merupakan hukum ketidak mungkinan dibuatnya mesin pemanas yang bekerja bersiklus 
yang meyerab kalor dari tandon kalor temperatur tinggi dan mengubah seluruhnya menjadi 
usaha luar. Kata sederhananya ialah: tidak mungkin kalor yang diserab oleh mesin pemanas, 
seluruhnya diubah menjadi usaha luar. 
 
Demikian pula hukum ketiga termodinamika juga merupakan hukum ketidak mungkinan. 
Hukum ketiga termodinamika menyatakan, bahwa temperatur nol mutlak tidak mungkin 
dicapai dengan sederetan proses yang banyaknya berhingga. Proses yang dimaksud adalah 
proses ganda yang terdiri atas penurunan medan ionik yang diikuti dengan penurunan medan 
nuklir yang dapat menurunkan temperatur kristal. Penurunan temperatur kristal ini dapat 
mencapai beberapa nano derajat Kelvin. 
 
Hukum kedua termodinamika merupakan hukum ketidak mungkinan dibuatnya suatu mesin 
pemanas atau mesin pendingin yang menyimpang dari hukum alam semesta. Jika kita ingin 
menghitung usaha minimal yang diperlukan sebuah mesin pendingin yang digunakan untuk 
mendinginkan sebuah benda dari keadaan awal (i) ke keadaan akhir (f) seperti diagram 
gambar 1 berikut, maka akan diperoleh 
 

00)(
1

≥+−+
+

=Λ ifalam SS
T

WQS   . . .  (2) 

 
atau QSSTW fiimal −−= )(1min    . . .   (3) 

 
Si dan Sf dicari dari daftar entropi material, Q ditentukan menurut prosesnya, dan W adalah 
energi minimal yang harus dibiayai atau dibayar. Dengan ini ada hubungan antara hukum 
kedua termodinamika dengan entropi. 
Hingga kini, entropi itu merupakan besaran yang abstrak. Bukan besaran yang nyata seperti 
tekanan, volume, dan temperatur. Kita hanya tahu, bahwa entropi adalah besaran yang 

W 

Q 

Q + W 

Benda temperatur T1 berubah 
menjadi T2 dengan T2 lebih 
kecil dari T1. 

Udara luar atau 
tandon kalor 

Gambar 1: Mesin Pendingin 



berubah harganya, apabila sistem mengalami proses non adiabatik tertentu, dan perubahan ini 
tidak dapat diukur langsung, dalam arti besaran entropi harus dihitung. 
 
Menurut Boltzmann dalam Darmawan (1990: 109), sudah diketahui, bahwa semua proses 
alam bersifat spontan dan non reversibel (tidak dapat balik). Proses alam adalah terbuka, 
bukan proses yang tertutup dalam suatu sistem. Pada proses alam yang sedemikian entropi 
alam selalu naik. Kejadian alam sehari-hari, misalnya: suatu gas berada dalam bejana. 
Partikel-partikel gas bergerak tak tentu arahnya dan kecepatannyapun berbeda-beda, sehingga 
partikel gas tidak teratur atau tidak tertib. Dari teori kinetik gas diketahui, bahwa laju 
partikel-partikel gas dalam keadaan setimbang tidaklah sama, tetapi memiliki suatu distribusi 
kelajuan yang sesuai dengan distribusi Maxwell-Boltzmann, yang menyatakan, bahwa ada 
partikel gas yang mempunyai kelajuan besar (cepat) dan ada yang kecil (lambat). 
 
Jadi keadaan partikel gas tidak tertib dan tidak teratur. Andaikan kita dapati keadaan partikel 
gas itu teratur, maka dengan spontan partikel gas tersebut akan berubah menjadi tidak teratur 
lagi. Jadi, apapun ketertiban yang semula ada, akan segera musnah dan terjadilah suatu 
keadaan yang sangat tidak tertib, sangat tidak teratur, serta keadaan demikian ini dapat 
bertahan atau merupakan keadaan keseimbangan atau keadaan stabil atau keadaan yang tidak 
berubah lagi tanpa ada gangguan dari luar. Rupa-rupanya, ada hubungan antara 
bertambahnya entropi dengan bertambahnya ketidak tertiban. Dalam Mekanika Statistik 
diturunkan, bahwa ketidak tertiban partikel gas berbanding dengan probabilitasnya dalam 
mendapatkan partikel di suatu tempat dengan suatu kecepatan tertentu. Ini berarti, keadaan 
yang menunjukkan ketidak tertiban yang semakin besar, semakin besar pula kemungkinannya 
kita jumpai. Jadi entropi sebanding dengan ketidak tertiban dan sebanding dengan 
probabilitasnya atau  S ∞ D ∞ P dan Boltzmann menemukan, bahwa 
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Hal ini sependapat dengan Giancoli (2001: 535) yang menyatakan, bahwa pada tahun 1860-
an Clausius mengemukakan hukum kedua Termodinamika secara umum, yaitu dalam besaran 
yang disebut entropi.  Entropi merupakan fungsi keadaan dan dapat dianggap sebagai ukuran 
keteraturan atau ketidakteraturan suatu sistem. Perubahan entropi sistem (∆S) ketika sejumlah 
kalor (Q) ditumbuhkan kepadanya dengan proses reversibel (dapat balik) pada temperatur 
konstan (T), dinyatakan sebagai:  
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Jadi kalau demikian, hukum entropi di atas, menyatakan, bahwa seluruh alam semesta 
bergerak menuju keadaan yang semakin tidak teratur, tidak terencana, dan tidak terorganisir.  
Pendapat ini berlawanan dengan teori evolusi Darwin yang menyatakan, bahwa atom-atom 
dan molekul-molekul yang tidak hidup, tidak teratur, dan tersebar, sejalan dengan waktu 
menyatu secara spontan dalam urutan dan perencanaan tertentu, membentuk molekul-
molekul yang luar biasa kompleks seperti protein, DNA, dan RNA. Kemudian mereka lambat 
laun menghasilkan jutaan species makhluk hidup yang berbeda, bahkan dengan struktur yang 
lebih kompleks lagi. Jadi Hukum Entropi dan Teori Evolusi Darwin sangat bertentangan dan 
bertolak belakang. 
 
Para evolusionis berkeyakinan, bahwa evolusi mengungguli hukum-hukum fisika khususnya 
hukum entropi dengan suatu kekuatan ajaib. Karena apa ? Karena konsep evolusi secara ajaib 



menghasilkan nilai energi keseluruhan yang lebih besar, sehingga ada keteraturan di bumi ini. 
Keajaiban ini tidak pernah terjadi di bumi, andaikan terjadi pasti ada fosil-fosil yang 
membuktikannya, bahwa pernah terjadi kenaikan energi yang sangat drastis di bumi ini, pada 
saat atom-atom atau molekul-molekul berinteraksi secara spontan untuk membentuk protein, 
DNA, atau RNA. Jadi, keyakinan para evolusionis ini sepenuhnya merupakan sebuah 
keyakinan dogmatis, tidak ilmiah. 
 
Para evolusionis berpendapat, bahwa hukum entropi berlaku pada sistem yang tertutup dan 
evolusi berlaku pada sistem yang terbuka, yaitu bumi tempat kita berpijak. Namun pendapat 
ini segera dapat ditepis, karena sistem yang tertutup dengan lingkungannya akan membentuk 
alam raya atau alam semesta dan alam semesta ini merupakan sistem yang terbuka bagi para 
evolusionis dan para ahli termodinamika (fisika). Perhitungan-perhitungan entropi juga sudah 
memperhitungkan entropi sistem tertutup ditambah dengan entropi lingkungannya  yang 
harganya sama dengan entropi alam raya atau alam semesta. Jadi pendapat yang menyatakan, 
bahwa hukum entropi itu hanya berlaku pada sistem yang tertutup itu tidak benar, tetapi 
hukum entropi berlaku pada sistem yang tertutup dan berlaku pula pada sistem yang terbuka 
(alam semesta). 
 
Achmad Baiquni (1994: 57) menegaskan, bahwa jika alam bersifat terbuka, maka ekspansi 
alam akan terus berlangsung abadi, sehingga lamakelamaan bintang-bintang dan galaksi-
galaksi semuanya akan hilang dari pandangan kita karena jauhnya. Dunia kita akan gelap dan 
manusia akan punah tetapi alam akan langgeng. Sebaliknya apabila alam semesta ini tertutup, 
maka ekspansi alam semesta akan berangsur-angsur berkurang dan akhirnya terhenti. 
Kemudian alam semesta akan kembali mengempis, sehingga pada suatu saat ruang waktu dan 
energi materi alam seluruhnya akan kembali masuk dalam titik singularitas dan jagad raya 
akan lenyap kembali, manusia akan lenyap pula bersamanya. Pada saat ini fisikawan hanya 
dapat mengatakan: mungkin alam ini terbuka tetapi mungkin juga alam ini tertutup; observasi 
ilmiah menunjukkan, bahwa alam ini di dekat perbatasan antara kedua kondisi ini, yaitu: 
terbuka dan tertutup. 
 
Namun Alloh telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133 yang artinya: dan bersegeralah 
kalian menuju ampunan Tuhanmu dan sorga yang bentangnya seluas langit dan bumi yang 
disediakan bagi orang-orang yang bertaqwa. Serta surah Hud ayat 108 yang artinya: adapun 
orang-orang yang berbahagia tempatnya ada di dalam sorga selama-lamanya, selama ada 
langit dan bumi, kecuali bila Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tiada 
putusnya. Jadi, tegasnya dunia ini akan lenyap bersama dengan lenyapnya manusia di hari 
qiamat nanti, tetapi masih ada kehidupan lagi yang sifatnya abadi, kekal, azali, dan tidak 
berakhir, yaitu: kehidupan akherat. Inilah makna hakiki dari alam semesta yang bersifat 
dualisme, yaitu: terbuka dan tertutup. Bukan seperti pendapat para evolusionis, bahwa evolusi 
itu berlaku pada dunia atau sistem yang terbuka. 
 
Para evolusionis menyatakan, bahwa bumi merupakan sistem terbuka. Bumi terus menerus 
memperoleh energi matahari, sehingga makhluk hidup yang kompleks dan teratur dapat 
terbentuk dari struktur yang sederhana, tidak teratur, dan mati sekalipun. Namun pernyataan 
ini bertentangan dengan fakta alamiah, yaitu suatu sistem tidak akan menjadi teratur 
walaupun memperoleh energi terus menerus, jika sistem tidak mempunyai mekanisme khusus 
yang mengubah energi menjadi berfungsi. Tumbuhan tidak akan dapat mengubah energi 
matahari menjadi bermanfaat jika tanpa fotosintesis, manusia dan hewan tidak akan dapat 
mengubah energi matahari menjadi bermanfaat jika tidak melalui sistem pencernaan, mobil 
atau kendaraan bermotor tidak akan dapat mengubah energi matahari jika tidak mempunyai 



mesin pembakar bahan bakar. Contoh-contoh ini semua, tidak akan menjadi teratur terus 
menerus, tetapi lama kelamaan menjadi tidak teratur, akhirnya rusak atau mati, dan hilang 
dari peredaran di bumi ini.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Dengan bukti-bukti ini, maka hukum entropi lebih sesuai dengan alam, lebih sesuai dengan 
kondisi alam semesta, dan lebih sesuai dengan kodrat ilahiyah. Sedangkan teori evolusi 
Darwin tidak sesuai dengan alam, tidak sesuai dengan kondisi alam semesta, dan tidak sesuai 
dengan kodrat ilahiyah, hanya sesuai dengan dogma-dogma yang tidak ilmiah. 
 
Achmad Baiquni (1994: 86-87) menyatakan, bahwa tubuh manusia terdiri dari sel-sel, yaitu 
satuan terkecil yang memperlihatkan gejala kehidupan. Didalam sel terdapat inti sel yang 
terdiri atas kromosom dan nukleolus. Apabila terjadi pembuahan dalam sel, yaitu dua sel 
yang berlainan jenis menjadi satu, kromosomnya menggabung lalu membelah, dan karena 
pembelahan yang berlanjut sel menjadi dua, menjadi tiga, empat, dan seterusnya. Sel telur 
yang dibuahi itu berkembang menjadi individu. Individu ini dapat berwujud ayam, itik, 
angsa, babi, tikus, kelinci, atau manusia. Inilah observasi yang dapat diulangi, dikaji, dan 
diperiksa oleh orang banyak. Ini merupakan hasil-hasil penemuan ilmu pengetahuan, atau 
penemuan ilmiah. 
 
Kromosom yang ditemukan dalam inti sel tadi tersusun atas bagian-bagian yang dinamakan 
gen. Gen-gen ini jika diperiksa ternyata terdiri atas molekul-molekul yang merupakan 
sepasang rangkaian panjang yang saling melilit. Tiap rangkaian berisi satuan-satuan yang 
disebut DNA yang tersambung satu sama lain secara khas menurut urutan tertentu. Urutan 
DNA ini mengandung arti seperti halnya tulisan. Urutan ini menyatakan jenis individu serta 
sifat-sifatnya. Inilah sebabnya mengapa bila kita menetaskan telur ayam tidak pernah keluar 
kucing atau anjing. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan sel menjadi anak ayam 
dikendalikan oleh rangkaian DNA tadi. Dalam rangkaian ini sebenarnya terkandung perintah-
perintah Alloh SWT yang mengendalikan pertumbuhan atau perkembangbiakan sel menjadi 
individu tertentu. Hal ini berlaku bagi umat manusia yang percaya akan adanya Tuhan dan 
tidak berlaku pada umat manusia yang tidak percaya akan adanya Tuhan, atau faham 
materialis, atau faham evolusionis. Oleh sebab itu, apa yang oleh Darwin disebut seleksi 
alamiah sebenarnya adalah seleksi ilahiyah, karena Allohlah yang memilih siapa yang akan 
punah dan siapa yang akan terus hidup berkembang. 
 
Seperti halnya riwayat nabi Nuh AS, ia, anak, dan istrinya yang setia kepada Tuhannya serta 
binatang-binatang, tumbuhan, buah-buahan, dan sayuran yang dibawanya sajalah yang dapat 
selamat dari air bah yang menghantam umat nabi Nuh AS. Kemudian ia mendarat dengan 
perahunyanya di Jabal Nuh. Dengan bukti riwayat nabi Nuh AS ini, seleksi ilahiyah memang 
berlaku, Allohlah yang memilih siapa yang akan punah dan siapa yang akan terus 
berkembang sesuai dengan kehendak-Nya. 
 
Species yang ada manfaatnya saja yang dapat berkembang dan species yang tidak ada 
manfaatnya akan punah. Demikianlah seleksi ilahiyah sesuai dengan kehendak-Nya, 
memusnahkan species-species yang tidak bermanfaat dan menumbuhkembangkan species-
species yang bermanfaat. Sesuai dengan firman-Nya, kun fayakun, yang makna bebasnya: 
adalah, maka jadilah. Demikian keyakinan umat beragama pada umumnya. 
 
III. PENUTUP 
 



A. Simpulan 
 
Pembahasan dan bukti-bukti nyata tersebut dalam pembahasan mengisyaratkan adanya 
simpulan-simpulan kajian berikut. 

1. Teori evolusi Darwin bertentangan dengan hukum Entropi. 
2. Hukum entropi lebih alamiah dibanding dengan teori evolusi Darwin. 
3. Teori evolusi Darwin tidak dapat diterima oleh orang-orang yang taat beragama, 

tetapi jika hukum entropi dapat diterima oleh orang-orang yang taat beragama; karena 
sesuai dengan kenyataan alam. 

 
B. Saran 
 
Disarankan kepada semua pendidik yang taat beragama untuk berhati-hati dalam 
menyampaikan materi pokok teori evolusi Darwin. Jangan sampai terang-terangan 
menyampaikan, bahwa nenek moyang manusia adalah kera. Hal ini disampaikan, karena 
bukti-bukti yang disodorkan oleh para evolusionis kurang bermakna atau kurang berbobot 
secara ilmiah. 
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