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Part I

De�nisi

• Entropi (S) adalah ukuran keacakan atau ketidakteraturan suatu sistem

• Energi Bebas Gibbs adalah energi yang tersedia untuk melakukan kerja

Part II

Entropi dan Energi Bebas Gibbs

1 Entropi

• Entropi (S) adalah ukuran keacakan atau ketidakteraturan suatu sistem. Berbeda dengan entalpi, entropi
mutlak suatu zat dapat diketahui sebagai entropi standar yaitu entropi mutlak suatu zat pada 1 atm dan
250C dengan satuan JK−1atau JK−1mol−1 untuk satu mol zat. Entropi unsur dan senyawa semua bernilai
positif (S◦ > 0).

4S = Sf − Si

persamaan diatas menunjukan bahwa entropi merupakan suatu fungsi keadaandengan, dimana

4S = perubahan entropi

Sf = entropi pada keadaan akhir (final state)

Si = entropi pada keadaan awal (initial state)

• Berdasarkan Hukum Kedua Termodinamika

�Entropi semesta meningkat dalam proses spontan dan tidak berubah pada proses kesetimbangan�

4Suniv = 4Ssis +4Ssurr > 0 (spontan)

4Suniv = 4Ssis +4Ssurr = 0 (kesetimbangan)

dengan,

4Suniv = perubahan entropi semesta (universe)

4Ssis = perubahan entropi sistem (system)

4Ssurr = perubahan entropi lingkungan(surronding)

• Perubahan Entropi Sistem

Andaikan sistem dinyatakan dengan reaksi berikut

aA +bB → cC + dD

sebagaimana halnya entalpi reaksi, entropi reaksi standar4S◦rxn adalah

4S◦rxn = ΣnS◦(produk) + ΣnS◦(reaktan)

• Perubahan entropi dalam lingkungan
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Bila suatu proses eksotermik berlangsung dalam suatu sistem, kalor yang dipindahkan ke lingkungan
meningkatkan gerakan molekul di lingkungan. Akibatya, ada peningkatan ketidakteratuan pada tingkat
molekul, dan entropi lingkungan meningkat. Sebaliknya, proses endotermik dalam sistem menyerap kalor
dari lingkungan dan dengan demikian menurunkan entropi lingkungan karena gerakan molekul berkurang.
Untuk proses pada tekanan, perubahan kalor sama dengan perunahan entalpi sistem, 4H. dengan
demikian perubahan entropi lingkungan 4S akan berbanding lurus terhadapa 4H sistem.

4Ssurr ∝ −4Hsis untuk proses eksotemik

−4Ssurr ∝ +4Hsis untuk proses endotemik

Perubahan entropi untuk sejumlah tertentu kalor juga bergantung pada suhu. Semakin tinggi suhu semakin
kecil 4Ssurr dan semakin rendah suhu semakin besar 4Ssurr

4Ssurr = −4H
T

2 Energi Bebas Gibbs

• Kespontanan Reaksi

Kespontanan reaksi dapat juga dinyatakan dalam energi bebas Gibbs (G), atau energi bebas.

G = H − TS

karena energi bebas merupakan fungsi keadaan maka persaam diatas menjadi (pada suhu tetap)

4G = 4H − T4S

ketika :

4G < 0 Reaksi spontan ke arah kedepan

4G > 0 Reaksi nonspontan. Reaksi ini spontan pada arah yang berlawanan

4G = 0 Sistem bereda pada kesetimbangan

• Hubungan 4H dan 4S untuk memprediksi kespontanan suatu reaksi

4H 4S 4G Contoh

+ - 4G selalu positif. Reaksi
spontan pada arah yang

berlawanan pada semua suhu

3O2(g)→ 2O3(g)

+ + 4G akan negatif hanya bila
T4S lebih besar angkanya
dibandingkan 4H dan T

bernilai besar

H2(g) + I2(g)→ 2HI(g)

- - 4G akan negatif hanya bila
T4S lebih besar angkanya
dibandingkan 4H dan T

bernilai kecil

NH3(g) + HCl(g)→ NH4Cl(s)

- + 4G selalu negatif pada
semua suhu

2H2O2(l)→ 2H2O(l) + O2(g)

• Perubahan Energi Bebas Standar

Energi bebas reaksi standar (4G◦rxn) ialah perubahan energi-bebas untuk reaksi bila reaksi itu terjadi pada
kondisi keadaan standar, artinya, bila reaktan berada dalam keadaan standarnya diubah menjadi produk
dalam keadaan standarnya. Untuk menghitung 4G◦rxn maka perlu dilihat persamaan reaksinya

aA + bB → cC + dD

Perubahab 4G◦rxn untuk reaksi ini ialah
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4G◦rxn = [(c4G◦fC + d4G◦fD)− (a4G◦fA + b4G◦fB)]

atau

4G◦rxn = ΣnG◦(produk) + ΣnG◦(reaktan)

• Energi bebas dan Kesetimbangan

Tidak mudah mempertahankan sistem kesetimbangan pada keadaan standar. Banyak reaksi-reaksi tidak
berada pada keadaan standar, maka untuk keadaan yang demikian arah reaksi tidak dapat diprediksi hanya
dengan nilai4G◦, melainkan harus menggakan energi bebas actual 4G. Hubungan 4G dan 4G◦yang
diturunkan dari termodinamika ialah

4G = 4G◦ + RT lnQ

dimana

4G◦ tetap pada suhu tertentu

T = suhu mutlak reaksi

R = konstanta gas (8,314 J/K)

Q = kuosien reaksi

Pada kesetimbangan, berdasarkan de�nisi, 4G = 0 dan Q = K, dimana K adalah konstanta kesetimbangan,
maka

4G = 4G◦ + RT lnQ

0 = 4G◦ + RT lnQ

4G◦ = −RT lnQ

Dalam persamaan ini Kpdigunakan untuk gas dan Kcuntuk reaksi dalam larutan.

Part III

Soal dan Pembahasan

1. Kalor lebur molar dan kalor penguapan molar benzena masing-masing 10.9 kJ/mol dan 31.0 kJ/mol . Hitung
perubahan entropi untuk transisi padatan→cairan dan cairan→uap untuk benzena. Pada tekanan 1 atm,
benzena meleleh pada 5.5◦C dan mendidih pada 80.1◦C.

(a) 4Sfus

4G = 4H − T4S
karena pada titik leleh, padatan benzena dan cairan benzena berada pada kesetimbangan. Jadi, 4G = 0
4G = 4H − T4S

0 = 4H − T4S

4S =
4Hfuss

Tf

=
(10.9 kJ/mol)(1000 J/kJ)

(5, 5 + 273)K

= 39.1 J/K.mol

(b) 4Svap

demikian pula, pada titik didih 4G = 0 dan kita dapatkan
4S =

4Hvap

Tbp
= (31.0 kJ/mol)(1000 J/kJ)

(801+273)K = 87.8 J/K.mol

2. Pada industri ammonia sejumlah gas nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen agar membentuk gas ammo-
nia. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut

N2(g) + 3H2(g)
 2NH3(g)
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jika diketahui perubahan energi bebas standar dari reaksi tersebut sebesar −33.2 kJ dan konstanta kesetim-
bangan, Kp ialah 6.5×105 pada 25◦C. Dalam suatu percobaan, tekanan awal adalah PH2 = 0.250 atm,PN2 =
0.870 atm danPNH3 = 12.9 atm. Tentukan 4G dan prediksi arah reaksi!

4G = 4G◦ + RT lnQ

4G◦ + RT ln
P 2
NH3

(P 2
H2

)(PN2)

= −33.2× 1000 J/mol + (8.314 J/K)(298K)× ln
(12.9)2

(0.250)3(0.870)

= −33.2× 103 J/mol + 23, 3× 103J/mol

= −9.9× 103J/mol = −9.9 kJ/mol

Karena 4G bernilai negatif, reaksi bersih berlangsung dari kiri ke kanan
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