
 
 

A .  pend ahu l u an B .  PER GES ERAN  KE SET I MBAN GAN  

C .  teta pan  KE SET I MBA NGAN  

 
 

 Berdasarkan sifat berlangsungnya, reaksi dibagi 

menjadi dua jenis yaitu reaksi irreversible dan 

reversible 

 

 Reaksi irreversible, yaitu reaksi yang bersifat 

searah atau hasil reaksinya tidak dapat 

dikembalikan kembali membentuk zat pereaksi. 
Contoh reaksi ini adalah pembakaran kayu, 

pengkaratan besi, dan metabolisme makanan. 

 

 Reaksi reversible, yaitu reaksi dua arah (bolak-

balik), zat-zat hasil reaksi dapat bereaksi kembali 

membentuk zat pereaksi. Contoh reaksi ini adalah 

reaksi dalam pembuatan asam sulfat dan amonia. 

 

 Suatu reaksi dikatakan dalam keadaan setimbang 

ketika berupa reaksi bolak-balik, bersifat dinamis 

yaitu secara makroskopis reaksi berlangsung terus 

menerus dalam dua arah dengan laju reaksi yang 

sama, dan dilakukan dalam sistem tertutup 

 

 Grafik Kesetimbangan 

 

 

 

 

 

 

a) Konsentrasi hasil reaksi lebih besar 

daripada konsentrasi pereaksi (gambar a) 

b) Konsentrasi hasil reaksi lebih kecil daripada 

konsentrasi pereaksi (gambar b)  

c) Konsentrasi hasil reaksi sama dengan 

konsentrasi pereaksi (gambar c)  

Dari Gambar diatas juga terlihat bahwa pada saat 

setimbang, jumlah pereaksi dan hasil reaksi 

adalah konstan, sehingga perbandingannya juga 

konstan. 

 

 Berdasarkan jenis wujud pada reaksi, 

kesetimbangan dibagi menjadi kesetimbangan 

homogen dan heterogen 

 

 Kesetimbangan homogen yaitu kesetimbangan 

dimana wujud pereaksi dan hasil reaksinya sama.  

 

 

 

 

 Kesetimbangan heterogen yaitu kesetimbangan 

dimana wujud pereaksi dan hasil reaksinya ada 

yang berbeda.  

   

 

 

 

 

 Saat sistem dalam keadaan setimbang, sistem 

cenderung mempertahankan 

kesetimbangannya 

 

 Hal ini berdasarkan Asas Le Chatalier yang 

berbunyi “Jika suatu sistem kesetimbangan 

menerima suatu aksi maka sistem tersebut 

akan mengadakan reaksi, sehingga pengaruh 

aksi menjadi sekecil-kecilnya.” 

 

 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pergeseran 

Kesetimbangan 

 

Faktor  Pengaruh 

Konsentrasi (M)  

Jika M suatu zat 
𝑑𝑖𝑡𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ

𝑑𝑖𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔𝑖
 

bergeser 
𝑑𝑎𝑟𝑖

𝑘𝑒
 zat itu 

 

Suhu (T) Jika T 
𝑑𝑖𝑛𝑎𝑖𝑘𝑘𝑎𝑛 (+)

𝑑𝑖𝑡𝑢𝑟𝑢𝑛𝑘𝑎𝑛 (−)
 

bergerser kearah reaksi 
𝑒𝑛𝑑𝑜𝑡𝑒𝑟𝑚 (∆𝐻 = +)

𝑒𝑘𝑠𝑜𝑡𝑒𝑟𝑚 (∆𝐻 = −)
 

Volume (V) Jika V 
𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 bergesar 

kearah ruas yang 
Σ 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

Σ 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙
 

Tekanan (P) 𝑃 =
1

𝑉
  Jika tekanan 

diperbesar maka volume 
mengecil 

 
Catatan: 
Katalis tidak berpengaruh terhadap 
pergeseran kesetimbangan, hanya 
mempercepat terjadinya kesetimbangan 
 

 

 

 Maximillian Gulberg dan Peter Wage 

menemukan adanya suatu hubungan yang 

tetap antara konsentrasi komponen dalam 

kesetimbangan. Hubungan yang tetap ini 

disebut dengan hukum kesetimbangan atau 

hukum aksi massa.  

 

 Bunyi dari hukum aksi massa yaitu “Hasil kali 

konsentrasi setimbang zat di ruas kanan dibagi 

dengan hasil kali konsentrasi setimbang zat di 

ruas kiri, masing-masing dipangkatkan dengan 

koefisien reaksinya, mempunyai harga tetap 

pada suhu tetap.” 

 

 

 

 

 

C a t a t a n  S i  T h a m r i n 1 

H2 (g) + I2 (g) ⇌ 2HI (g)    

(semua berwujud gas) 

 

 
Kesetimbangan Homogen 

C (s) + O2 (g) ⇌ CO2 (g) 

(terdapat unsur gas dan padat) 

 

 
Kesetimbangan Heterogen 



 

D .  Pen erapan  

E .   Cont oh  So al  dan  pem bah asan  

Konsep Penting Keterangan 

Ada dua jenis K (KC dan KP) 
 

2A (aq) + B (s) + 2C (g) ⇌ 3D (g) + 2E (l)  

 
Untuk pereaksi, fase padat (s) 
dan cair (l) diabaikan 

𝐾𝑐 =
[𝐷]3

[𝐴]2[𝐶]2
 → 𝑎𝑞 𝑑𝑎𝑛 𝑔 

 

Kp =
[PD]3

[PC]2 → 𝑔 saja 

K merupakan fungsi suhu Selama suhu tetap, maka 
harga K tetap 

Harga K ≈ produk   Jika harga K besar maka 
produk yang dihasilkan 
juga besar (banyak) 

Hubungan Kp dengan Kc 
Kp = Kc (RT)∆n 

R = 0,082 L.atm/mol.K  
∆n = ∑ koefisien (kanan – 
kiri)  
Kp = Kc jika ∆n = 0 

 

 Perhitungan Tetapan Keseimbangan 

Dari reaksi kesetimbangan yang sejenis dapat 

ditentukan harga K-nya tanpa harus melengkapi 

komposisi kesetimbangan. 

a) Jika reaksi dibalik, harga 𝐾 →
1

𝑘
 

b) Jika koefisien dikali 2, harga 𝐾 → 𝐾2 

c) Jika koefisien dibagi 2, harga 𝐾 → 𝐾
1

2 = √𝐾 

 

 Meramalkan Arah Reaksi 

Apabila ke dalam persamaan tetapan 

kesetimbangan, zat-zat hasil reaksi dan zat-zat 

pereaksi yang dimasukkan bukan merupakan 

keadaan setimbang, maka harga yang diperoleh 

disebut kuotion reaksi (Qc). Kuotion reaksi 

merupakan perbandingan konsentrasi-konsentrasi 

yang bentuknya sama dengan persamaan Kc. 

a) Jika QC < KC, berarti reaksi akan 

berlangsung dari kiri ke kanan sampai 

dengan tercapai keadaan setimbang  

b) Jika QC > KC, berarti reaksi akan 

berlangsung dari kanan ke kiri sampai 

dengan tercapai keadaan setimbang  

c) Jika QC = KC, berarti reaksi dalam keadaan 

setimbang  

 

 Disosiasi Kesetimbangan 

Disosiasi adalah reaksi penguraian suatu zat 

menjadi zat yang lebih sederhana. 

 

 

 

 

a) α = 0 maka tidak terdisosiasi  

b) α = 1 maka zat terdisosiasi sempurna  

c) 0 < α < 1 maka zat terdisosasi Sebagian 

 

 

 

 

 

 Proses kontak (pembuatan asam sulfat) 

Reaksi pembuatan asam sulfat dilakukan 

melalui beberapa tahap: 

1. S + O2 → SO2   

2. 2SO2 + O2 → 2SO3   

3. SO3 + H2 O → H2 SO4   

Reaksi tahap (2) berlangsung sangat lambat, 

sehingga perlu ditambahkan katalis vanadium 

(V) oksida, V2O5   

 

 Proses Haber-Bosch (pembuatan amonia) 

Amonia dibuat melalui reaksi antara gas N2 

dan H2N2 (g) + 3 H2 (g) → 2 NH3 (g). Reaksi itu 

berjalan sangat lambat pada suhu rendah, 

sedangkan pada suhu tinggi gas NH3 yang 

dihasilkan terurai kembali menjadi gas N2 dan 

H2.  Atas dasar itulah, diperlukan kondisi agar 

reaksi berlangsung cepat pada suhu rendah. 

Fritz Haber menemukannya, yaitu dengan 

menambahkan katalis berupa serbuk besi. 

Katalisator ini dibuat dari besi dengan sedikit 

kalium oksida dan alumunium. Penambahan 

katalisator Fe tersebut menyebabkan produksi 

gas amonia dapat berlangsung efektif. Proses 

ini selanjutnya dikenal dengan Proses Haber.  

 

 

1. Dalam suatu ruangan tertentu terdapat 

kesetimbangan: 

               N2 (g) + 3H2 (g) ⇌ 2NH3 (g) 

Nilai KC pada suhu 500oC adalah 0,040 mol  L-2. 

Hitunglah KP pada suhu tersebut! 

Jawab: 

 

Pada soal tersebut, telah diketahui nilai KC, dan 

suhu sehingga kita dapat menyelesaikannya 

dengan menggunakan rumus hubungan KP  

dengan KC.  

 

Pada ruas kiri, N2 memiliki koefisien 1 dan H2 

memiliki koefisien 3 sehingga jumlah koefisien 

ruas kiri = 4 

 

Pada ruas kanan, NH3 memiliki koefisien = 2 

Maka n = ∑ koefisien (kanan – kiri) 

              = 2 – 4 = -2 

Gunakan rumus hubungan Kp dengan Kc 

KP = KC (RT)∆n 

KP = KC (RT)-2  

KP = 
𝐾𝑐

(𝑅𝑇)2
 

     = 
0,040

(0,082 𝑋 773)2
 = 9,9 X 10-6 atm 

 

 

C a t a t a n  S i  T h a m r i n 2 

    𝐃𝐞𝐫𝐚𝐣𝐚𝐭 𝐝𝐢𝐬𝐨𝐬𝐢𝐚𝐬𝐢 (𝛂) =
𝐣𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐦𝐨𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐮𝐫𝐚𝐢

𝐣𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐦𝐨𝐥 𝐦𝐮𝐥𝐚
 

 



 

2. Pada suhu 350oC, terdapat reaksi bolak-balik: 

                     H2 (g) + I2 (g) ⇌ 2HI (g) 

Mempunyai nilai K = 60. Berdasarkan data 

tersebut, selidikilah apakah sistem dalam 

keadaan setimbang atau tidak bila komposisi 

gas-gas dalam suatu ruangan adalah: 

         [H2] = [I2] = [HI] = 0,010 mol  dm-3 

Jawab: 

 

Gunakanlah rumus nilai tetapan dan 

perhatikan fase pada reaksi. Pada soal ini, ruas 

kanan dengan ruas kiri memiliki fase yang 

sama yaitu gas sehingga jika dimasukkan ke 

dalam rumus nilai tetapan 

 

K = 
[𝐻𝐼]2 

[𝐻2] [𝐼2]
 

   = 
[0,010]2 

[0,010] [0,010]
 

    = 1 

 
Reaksi tersebut memiliki nilai K = 60 maka 

sistem tidak dalam keadaan 

kesetimbangan/belum mencapai 

kesetimbangan. 

 

3. Diketahui terdapat sistem reaksi 

kesetimbangan: 

2SO2 (g) + O2 (g) ⇌ 2SO3 (g)   H = -198,2 kJ 

Bagaimana cara untuk memperbanyak hasil 

reaksi pada sistem reaksi kesetimbangan 

tersebut? 

Jawab: 

 

Reaksi tersebut merupakan reaksi eksoterm 

karena H bernilai negatif. Sistem diatas harus 

digeser ke kanan/ke arah SO3 dengan cara 

menurunkan suhu karena kesetimbangan akan 

bergeser ke arah reaksi eksoterm atau H 

yang bernilai negatif jika suhu diturunkan. 

 

C a t a t a n  S i  T h a m r i n 1 1 C a t a t a n  S i  T h a m r i n 3 


