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Pendahuluan
Sudah diketahui bahwa titik didih air adalah 100 °C. Apakah penguapan dapat terjadi pada
suhu di bawah 100 °C? Kita ketahui bahwa air tergenang lama-kelamaan jadi kering, baju
yang dijemur menjadi kering, lantai bekas mengepel yang kering sendiri, spray/semprotan
yang menguap, uap yang terlihat pada es batu (dikutip dari posting Pak Mariano).
Fenomena-fenomena

dalam

kehidupan

sehari-hari

tersebut

menunjukkan

bahwa

penguapan dapat terjadi tidak hanya pada suhu 100 °C. Pertanyaannya: mengapa
demikian? Bagaimana mekanisme penguapan?

Di sini saya mencoba menambahkan informasi tentang tekanan uap jenuh, penguapan,
pendidihan (proses mendidih) dan perbedaannya dengan penguapan, diagram fase air dan
implikasi definisi penguapan yang sebenarnya pada pembelajaran materi kalor di sekolah.

Tekanan Uap Jenuh
Untuk lebih mengerti perbedaan penguapan dengan pendidihan, kita perlu mengetahui
besaran yang disebut dengan ”tekanan uap jenuh”.

Anggap suatu substansi zat cair berada dalam ruang tertutup. Secara naluriah, kita mungkin
menduga bahwa dalam ruang tertutup tidak terjadi penguapan. Namun sebenarnya
penguapan tetap terjadi dalam ruang tertutup.
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Gambar 1. Proses penguapan pada ruang tertutup

Pada penguapan, molekul-molekul gas ”melepaskan diri” dari gaya antar molekul yang ada
pada fase cair (perhatikan bahwa dalam hal ini yang ditinjau adalah proses dalam ruang
tertutup). Molekul-molekul ini ada yang kembali menuju permukaan zat cair dan ada yang
tetap menjadi gas. Akan terjadi kesetimbangan di mana molekul yang meninggalkan
permukaan sebanding dengan jumlah molekul yang kembali ke permukaan. Pada kondisi
kesetimbangan ini, akan ada jumlah molekul gas yang tetap (tidak berubah) pada ruang di
atas permukaan zat cair [1].

Gambar 2. Kondisi ruang tertutup dalam kesetimbangan. Jumlah molekul gas di atas zat
cair tidak berubah, dan jumlah molekul gas yang ”menguap” dan ”kembali” ke
permukaan selalu sama [1].
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Terjadinya kesetimbangan dalam ruang tersebut dinamakan dengan keadaan jenuh
(saturated). Tekanan uap ketika jenuh disebut tekanan uap jenuh (kadang-kadang disebut
sebagai ”tekanan uap” saja) [2].
Hubungan antara tekanan uap jenuh air dengan perubahan suhu dapat dilihat di Gambar 3.

Gambar 3. Grafik tekanan uap jenuh (saturated vapour pressure = svp)
air terhadap temperatur [1]
Hubungan tekanan uap jenuh (saturated vapor pressure) dengan suhu (temperature) secara
matematis mengikuti persamaan
log P = A −

B
C +T

(1)

dengan P tekanan uap jenuh, A, B dan C adalah konstanta spefisik, dan T adalah temperatur
suatu zat, yang dikenal sebagai persamaan Antoine [3] (seperti yang telah di-post oleh Pak
Putranda Tumewu). Persamaan ini diperoleh secara empiris [4].

Seperti yang dijelaskan Pak Putranda, dari persamaan (1) kita dapatkan bahwa semakin
tinggi temperatur suatu zat, akan semakin besar nilai tekanan uap jenuhnya (lihat kembali
Gambar 3. Tekanan uap jenuh naik secara logaritmik terhadap kenaikan suhu). Besarnya
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tekanan uap jenuh berkorelasi dengan banyaknya molekul yang mempunyai energi kinetik
yang cukup untuk melepaskan diri dari permukaan cairan dan memasuki fase uap. Tekanan
uap jenuh yang lebih besar berarti lebih banyak molekul gas yang dimungkinkan berada di
atas permukaan zat cair (seperti diilustrasikan pada Gambar 2). Jadi kenaikan suhu dapat
memperbesar tekanan uap jenuh, dan semakin tinggi uap jenuh akan memperbesar
kemungkinan penguapan. Inilah alasan mengapa menaikkan suhu merupakan salah satu
cara mempercepat penguapan.

Penguapan
Molekul pada zat cair bergerak satu sama lain dengan berbagai laju yang kira-kira
mengikuti distribusi Maxwell. Energi rata-rata suatu partikel dalam zat cair ditentukan oleh
suhunya. Semakin tinggi suhunya, akan semakin cepat laju partikel zat cair, karenanya
semakin besar energi kinetik rata-ratanya. Sesuai dengan definisi ”rata-rata”, sebenarnya
tidak semua molekul dalam suatu kumpulan molekul zat cair memiliki energi kinetik yang
sama. Ada molekul yang memiliki energi kinetik yang dekat dengan nilai energi kinetik
rata-rata, ada yang energi kinetiknya lebih besar dan lebih kecil dari energi kinetik rataratanya [1].

Partikel-partikel di permukaan zat cair yang memiliki energi kinetik yang lebih besar dari
energi kinetik rata-rata memiliki kemungkinan untuk bergerak cukup cepat untuk
melepaskan diri dari gaya tarik-menarik antar molekul zat cair tersebut. Hanya molekul
yang mempunyai energi kinetik di atas nilai tertentu yang dapat melepaskan diri dari gaya
tarik-menarik antar molekul zat cair dan kemudian melarikan diri ke fase gas [2].
Proses ”melepaskan diri” inilah yang dinamakan dengan penguapan.

Gambar 4. Partikel/molekul dengan energi yang lebih besar dari ratarata ”melepaskan diri” dari ikatan [1]
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Proses penguapan ini hanya melibatkan molekul-molekul zat cair pada permukaannya saja
(fenomena permukaan).

Penguapan (atau proses molekul melepaskan diri dari ikatannya) ini dapat terjadi jika
tekanan parsial air di udara lebih kecil dari tekanan uap jenuh (seperti yang di-post oleh Pak
Putranda).

Sebenarnya,

pada

saat

terjadi

penguapan,

juga

terjadi

kondensasi

(pengembunan) [5]. Namun, selama tekanan parsial H2O di udara berada di bawah

tekanan uap jenuh, laju penguapan akan lebih besar daripada laju kondensasi (udara luar
yang belum ”jenuh” masih mungkin untuk menerima uap air). (Catatan: Hal ini juga
berlaku sebaliknya. Jika tekanan parsial air di udara lebih besar daripada tekanan uap jenuh,
maka udara dikatakan menjadi superjenuh, dan udara yang superjenuh tidak dapat menahan
uap air. Dalam hal ini, laju kondensasi lebih besar daripada laju penguapan sehingga terjadi
kondensasi/pengembunan. Inilah proses yang terjadi pada pembentukan awan, kabut dan
hujan [2]).

Pendidihan
Ketika temperatur dinaikkan sampai titik tertentu di mana tekanan uap jenuh pada
temperatur tersebut sama dengan tekanan luar, terjadilah pendidihan.

Gambar 5. Perbedaan proses penguapan dengan pendidihan [6]

Selama proses pendidihan, gelembung-gelembung kecil terbentuk pada cairan, yang
menunjukkan perubahan dari fase cair ke gas. Jika tekanan uap di dalam gelembung lebih
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kecil dari tekanan luar, gelembung akan hancur sebelum mencapai permukaan. Pada saat
temperatur naik, tekanan uap jenuh di dalam gelembung akhirnya sama dengan atau
melebihi tekanan udara luar. Gelembung kemudian tidak akan hancur, tetapi bertambah
besar dan naik ke permukaan [2].

Anggap tekanan udara luar adalah 1 atm (1 atm = 101325 Pa ~ 100 kPa. Untuk air, kondisi

tekanan uap jenuh (svp) 1 atm (~100 kPa, yang sama dengan tekanan udara luar, ingat
bahwa untuk pendidihan, tekanan uap jenuh harus sama dengan tekanan udara luar)

tercapai pada suhu 100 °C (lihat kembali Gambar 3). Suhu 100 °C ini yang kita kenal
sebagai titik didih air.

Perbedaan Penguapan dan Pendidihan
Dari penjelasan di atas maka dapat diperoleh bahwa perbedaan antara penguapan dan
pendidihan adalah sebagai berikut.
1. Pada proses penguapan, tekanan uap jenuh (saturated vapor pressure (svp) atau vapor
pressure) lebih kecil dari tekanan udara luar. Sementara proses mendidih dapat tercapai
jika tekanan uap jenuh (svp) sama dengan tekanan tekanan luar [2,6].
2. Penguapan adalah suatu proses yang terjadi pada permukaan zat cair saja (surface
phenomenon), sedangkan pendidihan terjadi pada bagian volume zat cair (volume
phenomenon). [6].
3. Pendidihan dapat terjadi pada titik didih tertentu, sedangkan penguapan dapat terjadi
pada suhu di bawah titik didih. Syarat terjadinya penguapan adalah tekanan parsial air
di udara lebih kecil daripada tekanan uap jenuh, dan adanya molekul pada permukaan
zat cair yang memiliki energi kinetik di atas energi kinetik rata-rata. Energi kinetik yang
berlebih ini memampukan molekul zat cair untuk ”melepaskan diri” dari ikatan
antarmolekulnya dan menjadi uap.
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Diagram fase air
Kita ketahui bahwa air dapat berwujud padat (es), cair atau uap. Selain ditentukan oleh
temperatur, wujud H2O juga ditentukan oleh tekanannya.

R

Q

Gambar 6. Grafik P-T (yang sering disebut juga dengan diagram fase) untuk H2O [7]
Perlu diingat bahwa grafik P-T pada Gambar 6 bukanlah grafik ’sebab-akibat’ (tekanan
pada sumbu y bukanlah hasil yang didapatkan dari perubahan suhu pada sumbu x), tapi
grafik tersebut merupakan grafik kondisi di mana wujud padat, cair dan gas dari H2O dapat
terjadi pada tekanan-tekanan tertentu dan suhu-suhu tertentu. Grafik seperti ini disebut juga
diagram fase.

Dari diagram fase H2O di atas, dapat dilihat bahwa air juga dapat berwujud uap di bawah
suhu 100 °C (100 °C=373,15 K), jika tekanan dikondisikan pada nilai-nilai tertentu di
bawah batas QR. Bahkan es pun memiliki kemungkinan untuk menyublim (berubah
langsung menjadi uap, tanpa melalui fase cair) pada suhu di bawah 0,01 °C (0,01
°C=273,16 K), pada tekanan tertentu (perhatikan batas di sebelah kiri titik Q).
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Jika tekanan udara luar lebih kecil dari 1 atm, misalnya di pegunungan yang jauh lebih
tinggi dari permukaan laut (kita ketahui, semakin tinggi suatu permukaan dari permukaan
laut, maka tekanan udara luarnya akan semakin kecil), maka tekanan uap jenuh yang
diperlukan untuk mendidih pun semakin kecil. Sebagai akibatnya, titik didih zat cair juga
akan semakin kecil. Hal inilah yang menyebabkan air akan lebih cepat mendidih di puncak
gunung yang tinggi (titik didihnya lebih rendah) dibandingkan dengan di dekat permukaan
laut. Sebagai contoh, titik didih air di daerah bertekanan rendah (katakanlah 1/3 atm) hanya
sekitar 70 °C [2].

Implikasi Konsep Penguapan pada Proses Pembelajaran Palor yang Menggunakan
Grafik Suhu terhadap Waktu
Materi kalor merupakan materi standar SMP kelas VII dan SMA kelas X. Untuk
kepentingan perhitungan kalor yang dibutuhkan sistem untuk suatu proses termal (termasuk
penggunaan asas Black), biasanya digunakan grafik temperatur terhadap waktu seperti
gambar berikut.

Gambar 7. Grafik temperatur terhadap waktu yang melibatkan perubahan suhu
dan perubahan wujud [8]
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Biasanya proses pada grafik di atas akan diterjemahkan menjadi:
1. Suhu es naik dari -10 °C ke 0 °C [tanpa perubahan wujud, zat tetap dalam bentuk
es/padat, tapi ada perubahan suhu] (proses 1)
2. Es mencair pada suhu 0 °C [ada perubahan wujud, tanpa perubahan suhu] (proses 2)
3. Air mengalami perubahan suhu dari 0 °C-100 °C [tanpa perubahan wujud, zat tetap
dalam bentuk cair, tapi ada perubahan suhu] (proses 3)
4. Air mendidih dan mengalami perubahan wujud menjadi gas/uap air pada suhu 100 °C
[ada perubahan wujud, tanpa perubahan suhu] (proses 4)
5. Uap air mengalami kenaikan suhu dari 100 °C ke 120 °C [tanpa perubahan wujud, tapi
ada perubahan suhu] (proses 5)

Pembagian diagram berdasarkan Gambar 7 ini diperlukan untuk mempermudah
perhitungan kalor, yang mana proses “tanpa perubahan wujud, tapi ada perubahan suhu”
(proses 1, 3, 5) dihitung dengan persamaan yang melibatkan perubahan suhu
Q = m c ∆T

(2)

dengan Q adalah kalor, m massa zat, c adalah kalor jenis dan ∆T adalah perubahan suhu.
Sementara proses “dengan perubahan wujud, tanpa ada perubahan suhu” (proses 2 dan 4)
dihitung dengan persamaan yang melibatkan kalor laten U dan L
Q=mU

(3)

Q=mL

(4)

atau

di mana U adalah kalor uap dan L adalah kalor lebur.

Berdasarkan pembahasan tentang penguapan sebelumnya, keterangan ”tanpa perubahan

wujud” pada proses 3 perlu dikoreksi. Air yang mengalami perubahan suhu dari 0 °C –
100 °C sebenarnya juga mengalami perubahan wujud (menguap), walaupun mungkin
penguapan yang terjadi tidak menghasilkan perubahan massa air yang signifikan (karena
merupakan fenomena permukaan), sehingga tidak begitu mempengaruhi nilai massa air
pada input proses 4.
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Perlu ditekankan kepada siswa bahwa penguapan tidak hanya terjadi pada titik didih saja.

Pertanyaan lanjutan
Apakah mungkin perubahan massa air karena penguapan pada proses 3 signifikan? Jika
terdapat perubahan massa air yang siginifikan pada proses 3, maka nilai massa yang
menjadi input proses 4 (untuk dimasukkan ke persamaan (3)) harus dikurangi dengan massa
air yang sudah menjadi uap pada proses 3. Mohon koreksi dan masukannya.

Kesimpulan
1. Pada tekanan udara luar 1 atm, penguapan dapat terjadi pada suhu antara 0 °C – 100 °C
dengan kondisi tekanan parsial air lebih kecil dari tekanan uap jenuh, dan tekanan uap
jenuh pada suhu yang bersesuaian lebih kecil dari tekanan udara luar.
2. Proses penguapan adalah proses di mana molekul zat cair (di permukaan zat cair) yang
memiliki energi kinetik yang lebih besar dari energi kinetik rata-rata mampu ”melepaskan
diri” dari ikatan antarmolekul dan menjadi uap.
3. Zat cair dapat mendidih jika tekanan uap jenuhnya sama dengan tekanan udara luar. Hal
ini dicapai pada suatu kondisi suhu yang disebut dengan titik didih. Titik didih ini
bergantung pada tekanan udara luar. Jika suatu zat cair dikondisikan pada tekanan udara
luar yang semakin rendah (misalnya di lokasi yang jauh di atas permukaan laut), maka
titik didihnya juga akan semakin rendah.
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