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Abstrak 

Suatu persamaan reaksi kesetimbangan gas ideal, misalnya:aA(g)       bB(g), 

mempunyai rumus persamaan konstanta kesetimbangan tekanan berikut: Kp =  p𝐵
𝑏 p𝐴

𝑎   . 
Rumus persamaan konstanta kesetimbangan ini  dapat diperoleh secara teroritis. Namun, 

jalan yang harus ditempuh untuk memperoleh rumus  persamaan konstanta kesetimbangan 

tersebut cukup panjang. Beberapa konsep dan hukum yang harus digunakan dalam 

menurunkan persamaan konstanta kesetimbangan antara lain melalui: teori Claussius, 

energi Gibbs, rumus Poisson, entalpi, dan hukum gas ideal. Ada metode yang lebih singkat 

untuk memperoleh rumus persamaan konstanta kesetimbangan tersebut, yaitu 

menggunakan metode siklus K. Siklus K merupakan siklus empat langkah yang terdiri atas 

langkah  eskpansi pada isobar, ekspansi pada isomol, kompresi pada isobar, dan kompresi 

pada  isomol. Dengan menggunakan metode siklus K tersebut rumus persamaan konstanta 

kesetimbangan akan diperoleh dengan lebih singkat   

 

Kata kunci: siklus Carnot, siklus K, dan Konstanta kesetimbangan. 

 

 

Pendahuluan 

 Pada reaksi yang dapat berjalan bolak balik, ada saat waktu laju reaksi ke kanan ke arah 

produk sama dengan laju ke kiri ke arah reaktan. Reaksi yang mempunyai laju ke arah 

pembentukan produk sama dengan laju ke arah reaktan dinamakan dengan reaksi kesetimbangan. 

Sekalipun pada saat reaksi mencapai kesetimbangan jumlah mol total adalah kontan, namun 

sebenarnya jumlah mol masing-masing komponen produk dan reaktan setiap waktu akan 

mengalami fluktuasi. Dengan demikian kesetimbangan yang terjadi disini merupakan 

kesetimbangan dinamis. Setiap saat terjadi perubahan jumlah mol masing-masing komponen. 

 Misalnya dalam reaksi kesetimbangan gas ideal A menjadi gas ideal B pada suhu konstan 

dapat dituliskan sebagai berikut. 

 

aA(g)               bB(g) 
 

dalam kesetimbangan itu, jika jumlah mol A (nA) berkurang sebanyak –a mol, maka jumlah mol B 

(nB) akan bertambah menjadi b, begitu sebaliknya jika jumlah mol B(nB) berkurang sebanyak -b, 

maka jumlah mol A(nA) akan bertambah sebanyak a mol, begitu seterusnya. Perbandingan jumlah 

mol A(nA) dengan jumlah mol B(nB) dapat ditulis:  

nA:nB = -a : b atau  nA:nB = a:-b 

Oleh karena kesetimbangan di atas merupakan kesetimbangan yang terjadi pada gas, maka 

penulisan rumus konstanta kesetimbangan untuk reaksi di atas ditulis dalam bentuk kesetimbangan 

tekanan yang  ditulis: 

  Kp = 
𝑝𝐵

𝑏

𝑝𝐴
𝑎  

 Dalam artikel ini akan diuraikan cara mendapatkan rumus konstanta  kesetimbangan tekanan (Kp) 

dengan dua metode, yaitu dengan menggunakan metode siklus Carnot dan dengan metode siklus K. 
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Siklus Carnot 

Siklus Carnot atau Mesin Carnot adalah siklus kalor beroperasi dalam suatu keadaan 

reversibel. Model dasar siklus ini dirancang oleh Nicolas Léonard Sadi Carnot, seorang insinyur 

militer Perancis pada tahun 1824. Model siklus Carnot kemudian dikembangkan secara grafis oleh 

Émile Clapeyron 1834, dan diuraikan secara matematis oleh Rudolf Clausius pada 1850an dan 

1860an.  Siklus Carnot merupakan siklus yang menggunakan gas ideal sebagai zat kerja dan siklus 

yang dialami gas ideal ini adalah reversibel yang terdiri atas 4 langkah utama, dua langkah ekspansi 

dan dua yang lain langkah kompresi. Siklus Carnot dapat digambarkan dengan model diagram P-V  

atau T-S sebagai berikut. 

 
Langkah I  : ekspansi isothermal 

Langkah II  : ekspansi adiabatik  

Langkah III  : kompresi isotermal 

Langkah IV  : kompresi adiabatik 

Menurut hukum termodinmika I dikatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak 

dapat dimusnahkan atau secara matematik dapat ditulis :  

∆U = q - w         (1) 

Pada langkah ekspansi isothermal  (langkah I dan III)  suhu  T1 langkah I lebih tinggi dari suhu T2 

dari  langkah III. Pada ekspansi isothermal satu mol gas ideal perubahan energi dalam (∆U) adalah 

nol, sehingga diperoleh 

w1 = q = RT1 ln(
𝑉2

𝑉1
)       (2) 

w3 = q = RT2 ln(
𝑉4

𝑉3
)       (3) 

Pada langkah ekspansi adiabatik (langkah II dan IV)  kuantitas  panas (q) yang diserap 

adalah nol, jika Cv konstan, maka berlaku: 

w2= ∆U = -Cv (T2-T1)       (4) 

w4= ∆U = Cv (T2-T1)       (5) 

Kerja total(w) dalam siklus Carnot  diperoleh dengan menjumlahkan langkah I sampai langkah IV 

berikut. 

w = w1 +wII + wIII + wIV         (6) 

w =  RT1 ln(
𝑉2

𝑉1
) + Cv (T1-T2) + RT2 ln(

𝑉4

𝑉3
) + Cv (T2-T1)   (7) 

w = RT1 ln(
𝑉2

𝑉1
) +  RT2 ln(

𝑉4

𝑉3
)      (8) 

berdasarkan rumus Poisson    :   𝑇
𝐶𝑉
𝑅   V  = konstan, maka langkah II dan IV dapat ditulis: 

    𝑇1

𝐶𝑉
𝑅   V2  =  𝑇2

𝐶𝑉
𝑅   V3       (9) 

   
𝑉3

𝑉2
  =   

𝑇1

𝑇2
 

𝐶𝑣
𝑅

        (10) 

                          𝑇1

𝐶𝑉
𝑅   V1  = 𝑇2

𝐶𝑉
𝑅   V3       (11) 

 
𝑉4

𝑉1
  =   

𝑇1

𝑇2
 

𝐶𝑣
𝑅

        (12)  

                         
𝑉1

𝑉2
   =  

𝑉4

𝑉3
         (13) 

Jika dimasukkan ke dalam w total dari persamaan 8,  jumlah w total siklus Carnot: 

http://id.wikipedia.org/wiki/Nicolas_L%C3%A9onard_Sadi_Carnot
http://id.wikipedia.org/wiki/Perancis
http://id.wikipedia.org/wiki/1824
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89mile_Clapeyron&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/1834
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudolf_Clausius&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=1850an&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=1860an&action=edit&redlink=1
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w = RT1 ln(
𝑉2

𝑉1
) +  RT2 ln(

𝑉4

𝑉3
) 

w = 𝑅𝑇1 𝑙𝑛(
𝑉2

𝑉1
)  −   𝑅𝑇2 𝑙𝑛(

𝑉2

𝑉1
)      (14) 

Perbandingan antara kerja dengan panas yang diserap oleh gas (q1) itu selama ekspansi 

isothermal pada suhu T1 akan diperoleh: 

                        
𝑤

𝑞1
  =  

𝑅𝑇1 𝑙𝑛(
𝑉2
𝑉1

) −  𝑅𝑇2 𝑙𝑛(
𝑉2
𝑉1

)

RT 1 ln (
𝑉2
𝑉1

) 
       (15) 

Perbandingan  
𝑤

𝑞1
   ini dinamakan dengan efisiensi mesin yang diberi symbol (η) 

                        
𝑤

 𝑞1
 = (

𝑇1−𝑇2

𝑇1
)        (16) 

wtotal   = w = qtotal = q2 – q1      (17) 

sehingga diperoleh hubungan 

     
𝑤

 𝑞1
  = (

𝑇1−𝑇2

𝑇1
) = (

𝑞1−𝑞2

𝑞1
)       (18) 

           
𝑞1

𝑇1
  +  

𝑞2

𝑇2
  = 0        (19) 

Sehingga 

                          
𝑞

𝑇
  =  0         (20) 

Jika gas ideal dalam siklus Carnot difikirkan sebagai seri langkah yang sangat kecil, maka 

berlakulah: 

                            
𝑑𝑞

𝑇
 = 0         (21) 

                                         𝑑𝑆  = 0        (22) 

Dari hukum termodinamika kedua diketahui bahwa besarnya energi Gibbs dalam dirumuskan 

dengan: 

         G = H – TS       (23) 

H adalah entalpi yang dirumuskan dengan :  

H = U + pdV       (24) 

Oleh karena energi Gibbs merupakan differensial eksak, maka secara matematika dapat ditulis 

dalam bentuk: 

dG = dU + pdV + Vdp –TdS – SdT    (25) 

dari hukum termodinamika pertama dU = dq - pdV , maka persamaan menjadi 

dG = dq + Vdp – TdS – SdT     (26) 

oleh karena  q = TdS, maka 

dG = Vdp – SdT      (27) 

untuk ekspansi isothermal dT =  0, maka 

dG = Vdp       (28) 

Jika persamaan dikenakan pada gas ideal yang mempunyai rumus : pV = nRT, maka 

dG = 
𝑛𝑅𝑇

𝑝
 dp       (29) 

pada jumlah mol dan suhu konstan berlaku: 

∆G = nRT ln(
𝑝2

𝑝1
)      (30) 

G2 – G1 = nRT ln(
𝑝2

𝑝1
)      (31) 

Pada keadaan standar (tekanan 1 atm),  jika p1 = 1 atm, maka G1 = G
o
, sehingga 

G = G
o
 + nRT ln p      

 (32) 

Persamaan ini jika diterapkan dalam reaksi tersebut di atas: 

G = bGB - aGA       

 (33) 

aGA = a𝐺𝐴
𝑜

 +  anRT ln pA      (34) 

bGB = a𝐺𝐵
𝑜

 +  bnRT ln pB      (35) 

∆G = ∆G
o
  + nRT  ln 

𝑝𝐵
𝑏

𝑝𝐴
𝑎       (36) 

Untuk reaksi yang berada dalam keadaan setimbang  ∆G = 0 
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0 = ∆𝐺𝑜  +  𝑛𝑅𝑇  𝑙𝑛 
𝑝𝐵

𝑏

𝑝𝐴
𝑎       (37) 

∆ G
o
 = -nRT  ln 

𝑝𝐵
𝑏

𝑝𝐴
𝑎       (38) 

                                    
𝑝𝐵

𝑏

𝑝𝐴
𝑎   =  𝑒

− 
∆𝐺𝑜

𝑅𝑇
 
    (39) 

Sehingga diperoleh 
𝑝𝐵

𝑏

𝑝𝐴
𝑎   = Kp       (40) 

 

Siklus K 

 Siklus K merupakan siklus empat langkah yang terdiri atas langkah  eskpansi pada isobar, 

ekspansi pada isomol, kompresi pada isobar, dan kompresi pada  isomol. Sehingga diagram siklus 

K dapat digambarkan dengan diagram tekanan dengan jumlah mol (p-n) 

 
 

 

                                     
 

 

 

 

 

Reaksi kesetimbangan gas ideal tersebut di atas, jika diambil dari komponen A saja 

misalnya, maka jumlah mol zat A dari waktu ke waktu akan mengalami fluktuasi, sesuai dengan 

keadaan tekanan parsialnya. Mula-mula jumlah mol A berada pada posisi satu kemudian seiring 

dengan perubahan tekanan akan berubah menjadi posisi dua, namun kemudian jumlah mol A akan 

kembali ke posisi semula akibat mendapat tambahan jumlah mol dari zat B. Hal ini dapat 

digambarkan dengan grafik berikut. 

 

 

                                                                                      

 

                                     

 

 

 

 

 

Dari gambar grafik tersebut di atas, terlihat bahwa sebenarnya reaksi kesetimbangan 

merupakan reaksi siklus yang keadaan awal sama dengan keadaan akhir. Oleh karena itu diagram p 

versus n sebenarnya merupakan suatu luasan segi empat yang dapat dicari dengan rumus 

panjang(∆p) dikalikan dengan lebar (∆n). 

 Menurut teori fisika bahwa suatu sistem dapat dikatakan setimbang jika jumlah kerja yang 

bekerja pada sistem itu adalah nol. Sehingga jika reaksi kesetimbangan gas ideal A menjadi gas 

ideal B dalam keadaan setimbang, maka berlaku bahwa jumlah kerja gas A dan gas B adalah nol, 

atau secara matematika dapat dituliskan sebagai berikut. 

            𝔡𝑤𝐴𝐵 = 0       (41) 

                              𝜕𝑤𝐴 + 𝜕𝑤𝐵 = 0      (42) 

Dalam termodinamika diketahui bahwa ; w = -pdV, sehingga jika diambil wA saja akan diperoleh                                                                                                

                                     𝔡𝑤𝐴 = −𝑝𝑑𝑉𝐴       (43) 

              = pVA – (-  𝑉𝑑𝑝𝐴)       (44) 

              =   𝑉𝑑𝑝𝐴         (45) 

   =  
𝑛𝑅𝑇

𝑝𝐴
𝑑𝑝𝐴        (46) 
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Oleh karena reaksi kesetimbangan berlangsung pada suhu yang konstan, maka  berlaku 

    𝜕𝑤𝐴 = RT nA ln 𝑝𝐴        (47) 

Jika dibuat diagram ln pA versus nA, terlihatlah bahwa RT  nA  ln 𝑝𝐴  , merupakan suatu luasan, 

yaitu RT  (∆ nA  X  ∆  ln pA), dengan demikian: 

  𝜕𝑤𝐴  = RT (∆ nA   ∆  ln pA)     (48) 

Secara analog untuk gas B juga berlaku 

                 𝜕𝑤𝐵= RT (∆ nB   ∆  ln pB)     (49) 

Secara keseluruhan (gas A dan gas B), persamaan menjadi: 

RT (∆ nA   ∆  ln pA) + RT (∆ nB   ∆  ln pB)  = 0   (50) 

RT (∆ nA   ∆  ln pA + ∆ nB   ∆  ln pB)  = 0   (51) 

∆ nA   ∆  ln pA + ∆ nB   ∆  ln pB  = 0    (52) 

 Oleh karena perbandingan  ∆ nA: ∆ nB = -a : b, maka 

∆ (-a ln pA + b ln pB  )  = 0     (53) 

∆ ( ln 𝑝𝐵
𝑏   -   𝑝𝐴

𝑎   )   = 0     (54) 

∆  ln 
𝑝𝐵

𝑏

𝑝𝑎
𝑎   = 0      (55) 

     
𝑝𝐵

𝑏

𝑝𝑎
𝑎= Kp        (56)  

 Rumus konstanta kesetimbangan gas ideal dapat diperoleh dengan melalui dua cara. Cara 

pertama dengan bantuan siklus Carnot (persamaan 40), cara kedua dengan bantuan siklus K 

(persamaan 56). Penurunan rumus konstanta kesetimbangan dengan siklus Carnot memerlukan 

beberapa tahap pengetahuan, dimulai dengan pemahaman tentang siklus Carnot itu sendiri, 

dilanjutkan dengan pengetahuan tentang rumus Poisson, teori dari Claussius, energi Gibbs, entalpi, 

dan hukum gas ideal. Sedangkan penurunan melalui siklus K hanya membutuhkan pengetahuan 

tentang siklus K itu sendiri dan rumus gas ideal. 

 

Penutup 

Telah dapat dibuktikan secara teoritis bahwa rumus konstanta kesetimbangan gas ideal A 

menjadi gas ideal B yang berbentuk: aA(g )              bB(g) adalah : Kp  =   
𝑝𝐵

𝑏

𝑝𝑎
𝑎  

Pembuktian dilakukan dengan dua cara, cara pertama dengan bantuan siklus Carnot, sedangkan 

cara kedua dengan bantuan siklus K. Penentuan rumus konstanta kesetimbangan gas ideal yang 

dibuktikan dengan siklus Carnot lebih panjang dibanding dengan melalu siklus K. dengan demikian 

dapatlah dikatakan bahwa rumus konstanta yang diturunkan dari siklus K lebih cepat dan lebih 

efektif 
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