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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lebih dari beberapa waktu lalu para kimiawan organik telah menentukan 

banyak struktur senyawa dan menemukan prosedur yang selektif untuk 

mensintesis molekul-molekulnya (Frenguelli et al. 2001). Sintesis kimia yang 

kurang ramah lingkungan terfokus pada optimasi hasil, tanpa memperhatikan 

akibatnya pada lingkungan dalam jangka waktu lama (Raston, 2004). 

Akhir-akhir ini, perhatian terhadap lingkungan semakin besar sehingga 

perlu pengembangan metode sintesis yang lebih ramah lingkungan. Empat 

pendekatan utama untuk sintesis senyawa kimia yang ramah lingkungan telah 

ditemukan. Pendekatan pertama adalah menggunakan air sebagai media reaksi 

dari pada pelarut organik, kedua adalah tidak menggunakan pelarut sama sekali, 

pendekatan ketiga adalah mengganti jumlah stoikiometri reagen logam dengan 

sejumlah kecil katalis logam, dan yang keempat adalah menggunakan proses 

biosintesis (Frenguelli et al. 2001).  

Penggunaan pelarut organik kurang ramah lingkungan karena pelarut 

organik bersifat toksik dan berbahaya. Alternatif solusi untuk mengganti pelarut 

organik adalah menggunakan air atau green pelarut. Dalam sudut pandang 

ekologi, pelarut yang terbaik adalah tanpa menggunakan pelarut sama sekali 

(solvent-free) (Metzger, 1998 dan Sińeriz et al., 2004). Reaksi-reaksi yang 

dilakukan tanpa pelarut bertujuan untuk meminimalkan limbah dan penggunaan 

energi, yang merupakan kesatuan aspek dari prinsip-prinsip green chemistry 

(Anastas dan Warner, 1998). Metode solvent-free telah diaplikasikan pada reaksi-

reaksi organik seperti reaksi Claisen-Schmidt, reaksi Kneovenagel, reaksi Aldol, 

reaksi Crossed-Aldol (Thirunarayan, 2006), reaksi Cannizaro (Esteb, et al., 2004). 

Reaksi Cannizzaro aldehida umumnya dilakukan dalam suatu pelarut 

dengan waktu reaksi yang relatif lama. Furniss et al. (1989) melaporkan reaksi 

Cannizzaro benzaldehida menghasilkan asam benzoat dan benzil alkohol. Reaksi 

dilakukan dengan suatu basa KOH dalam pelarut air pada temperatur kamar 

selama 24 jam. Reaksi Cannizzaro terhadap p-anisaldehida telah dilaporkan 
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Kusumaningsih (2000) dengan menggunakan basa KOH dalam pelarut air pada 

temperatur kamar selama 24 jam. Sangat disayangkan reaksi tersebut tidak 

menghasilkan p-anisil alkohol seperti yang diharapkan dan hanya menghasilkan 

sedikit asam p-anisat (<10%).  

Produk-produk hasil reaksi Cannizzaro benzaldehida dan p-anisaldehida 

merupakan senyawa yang mempunyai banyak manfaat seperti sebagai pengawet 

makanan, komponen parfum, antifungi, antimikroba, dan bahan untuk sintsis 

senyawa organik.  

Pada penelitian ini dilakukan reaksi Cannizzaro dari benzaldehida dan p-

anisaldehida tanpa menggunakan pelarut air dan pada temperatur kamar sesuai 

dengan prinsip-prinsip green chemistry. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Aldehida aromatik dan alifatik yang tidak memiliki hidrogen α dapat 

mengalami reaksi Cannizzaro jika direaksikan dengan suatu basa. Basa yang 

umum digunakan adalah NaOH, KOH, Ca(OH)2 atau basa kuat lainnya. Pada 

reaksi ini satu molekul aldehida mengoksidasi molekul aldehida yang lain 

menjadi asam dan alehida itu sendiri tereduksi menjadi alkohol primer. 

Reaksi Cannizzaro umumnya dilakukan dalam pelarut seperti reaksi 

Cannizzaro terhadap p-anisaldehida yang telah dilaporkan oleh Kusumaningsih 

(2000) menggunakan basa KOH dilakukan dalam pelarut air pada temperatur 

kamar selama 24 jam. Metode reaksi Cannizzaro menggunakan pelarut ternyata 

kurang efektif karena hasil yang diperoleh tidak maksimal dan butuh waktu yang 

lama serta menimbulkan limbah berupa pelarut yang sudah tidak terpakai.  Esteb, 

et al. (2004) telah berhasil melakukan reaksi Cannizzaro terhadap α-naftaldehida 

menggunakan basa KOH dengan penggerusan dan pengadukan dalam kondisi 

tanpa pelarut serta refluks pada suhu 100 ºC selama 30 menit. 
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2. Batasan Masalah 

Ruang lingkup penelitian ini masih terlalu luas, maka dibuat batasan 

masalah sebagai berikut: 

a. Katalis basa yang dipakai adalah KOH. 

b. Reaksi Cannizzaro benzaldehida dan p-anisaldehida dilakukan dengan 

penggerusan pada temperatur kamar selama 30 menit. 

 

3. Rumusan Masalah 

Masalah-masalah yang timbul dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Apakah reaksi Canizzaro dari benzaldehida dengan kondisi tanpa pelarut pada 

temperatur kamar akan menghasilkan asam benzoat dan benzil alkohol? 

b. Apakah reaksi Canizzaro p-anisaldehida dengan kondisi tanpa pelarut pada 

temperatur kamar akan menghasilkan asam p-anisat dan p-anisil alkohol? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

a. Melakukan reaksi Canizzaro dari benzaldehida tanpa pelarut pada temperatur 

kamar. 

b. Melakukan reaksi Canizzaro dari p-anisaldehida tanpa pelarut pada temperatur 

kamar. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan 

sumbangan ilmiah pada dunia pendidikan tentang reaksi Cannizaro tanpa pelarut 

agar dapat dijadikan sebagai referensi sintesis kimia yang ramah lingkungan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

1. p-Anisaldehida 

p-anisaldehida atau disebut juga aldehida anisat mempunyai rumus 

molekul C8H8O2, berat molekul 136.15, dengan penamaan IUPAC 4-

metoksibenzaldehida. p-Anisaldehida merupakan produk metabolik dari jamur 

Lentinus lipidus, berbentuk minyak tidak berwarna sampai kekuningan, titik didih 

248 °C, titik leleh 0 °C, indeks bias 1,5764, sangat sedikit kelarutannya dalam air, 

larut dengan alkohol dan eter, dapat digunakan sebagai parfum, sabun toilet, dan 

juga sebagai bahan sintesis organik. Struktur p-anisaldehida ditunjukkan pada 

Gambar 1 (Budavari, 1996). 

 

Gambar 1. Struktur p-anisaldehida 

p-anisaldehida dapat disintesis dari anetol. Kusumaningsih (2000) berhasil 

mengoksidasi anetol dengan KMnO4 menjadi asam p-anisat (anetol : KMnO4 = 

1:3 mol reflux selama 2 jam) dengan rendemen hasil 66% dan p-anisaldehida 

(anetol : KMnO4 = 1:2 mol reflux selama 30 menit) dengan rendemen hasil 97%. 

 

2. p-Anisil alkohol 

Anisil alkohol atau p-metoksibenzil alkohol memiliki rumus kimia 

C8H10O2, berat molekul 138,17 dan penamaannya secara IUPAC adalah 4-

metoksibenzenametanol. Senyawa ini berbentuk cairan dengan titik didih 259 °C, 

titik lebur 24-25 °C, dan tidak larut dalam air tetapi larut dalam alkohol maupun 

eter. Struktur kimia anisil alkohol ditunjukkan pada Gambar 2. Anisil alkohol 

dapat diperoleh dengan reduksi anisaldehida menggunakan triisobutil aluminium 
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dan amina boran (Budavari, 1996). p-Anisil alkohol merupakan salah satu 

komponen parfum Lilac (Poucher, 1974). 

 

Gambar 2. Struktur p-anisil alkohol 

3. Asam p-anisat 

Asam p-anisat atau dalam penamaan IUPAC disebut asam 4-

metoksibenzoat mempunyai rumus molekul C8H8O3 dengan berat molekul 152,15. 

Senyawa ini bentuknya menyerupai jarum-jarum kecil dengan titik leleh 184 °C, 

titik didih 275-280 °C, larut dalam 2500 bagian air, lebih larut dalam air 

mendidih, sangat larut dalam alcohol, eter, dan etil asetat. Struktur asam p-anisat 

ditunjukkan pada Gambar 3 (Budavari,1996). 

 

Gambar 3. Struktur asam p-anisat 

Asam p-anisat dapat dimanfaatkan sebagai senyawa intermediet untuk 

sintesis metil p-anisat yang juga merupakan komponen parfum (Kusumaningsih, 

2000). 

 

4. Benzaldehida 

Benzaldehida, benzoat aldehida atau minyak esensial almond sintetik 

memiliki rumus molekul C7H6O dengan berat molekul 106,12, titik didih 179 °C, 

titik lebur -56,5 °C, indeks bias 1,5456. Benzaldehida terdapat dalam butir almond 

yang pahit, secara sintetik dibuat dari benzilklorida dan kapur atau dari oksidasi 

toluen. Struktur benzaldehida adalah seperti pada Gambar 4 (Budavari,1996). 
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Gambar 4. Struktur benzaldehida 

Benzaldehida berbentuk cairan yang sangat refraktif berwarna kekuningan, 

berbau seperti almond, larut dalam air dan kurang larut dalam alkohol, eter dan 

minyak. Benzaldehida digunakan dalam industri pencelupan, parfum, sebagai 

pelarut dalam flavor (Budavari, 1996). 

5. Benzil alkohol  

Benzil alkohol atau disebut juga benzenametanol, fenilkarbinol, 

fenilmetanol, dan α-hidroksi toluena mempunyai rumus molekul C7H8O dengan 

berat molekul 108,14. Struktur benzil alkohol ditunjukkan pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Struktur benzil alkohol 

 Senyawa ini terdapat pada melati, bunga bakung, dan minyak ylang-

ylang. Biasanya pembuatan benzil alkohol dilakukan dengan reaksi Cannizzaro 

dari benzaldehida dan KOH. Benzil alkohol berbentuk cairan berbau aromatis 

dengan titik didih 207,4 °C, titik leleh -15,19 °C, larut dalam air, alkohol, eter dan 

kloroform. Benzil alkohol digunakan untuk pembuatan senyawa-senyawa benzil, 

sebagai antimikroba, sebagai pelarut, dan sebagai komponen parfum (Budavari, 

1996). 

 

6. Asam benzoat 

Asam benzoat memiliki nama lain asam benzena karboksilat, asam fenil 

format, dan asam drasilat. Mempunyai rumus molekul C7H6O2 dengan berat 

molekul 122,12. struktur asam benzoat ditunjukkan pada Gambar 6. Proses 

pembuatan asam benzoat biasanya dilakukan dari oksidasi toluena, 

hidrolisisbenzotriklorida, dan dekarboksilasi ptalat anhidrat 
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Gambar 6. Struktur asam benzoat 

Asam benzoat berbentuk tablet monoklinik, berlembar dan berlapis, 

mempunyai titik leleh 122,4 °C, titik didih 249,2 °C, mulai menyublim pada suhu 

sekitar 100 °C. asam benzoat sedikit larut dalam H2O dingin, larut dalam H2O 

panas, alkohol, serta eter. Kegunaan asam benzoat antara lain sebagai pengawet 

makanan, pelarut, standar pada analisis volumetri dan kolorimetri, antifungi, dan 

bahan untuk sintesis senyawa kimia lain (Budavari, 1996).  

 

7. Reaksi Cannizzaro 

Ketika suatu aldehida yang tidak memiliki hidrogen α direaksikan dengan 

basa kuat reeaksi ini dikenal sebagai reaksi Cannizzaro. Produk dari reaksi 

Cannizzaro adalah suatu alkohol dan garam dari asam karboksilat. Salah satu 

contoh reaksi Cannizzaro ditunjukkan pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Contoh reaksi Cannizzaro 

Reaksi Cannizzaro merupakan reaksi oksidasi reduksi dimana satu  

aldehida mengalami oksidasi menjadi ion karboksilat dan yang lain mengalami 

reduksi menjadi alkohol. 

 Mekanisme reaksi Cannizzaro ditunjukkan oleh Gambar 8.  
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Gambar 8. Mekanisme reaksi Cannizzaro 

Pada tahap 1, ion hidroksida menyerang karbon karbonil satu molekul aldehida 

dan pada tahap 2, oksidasi-reduksi menggantikan sampai terjadi transfer ion 

hidrida (Solomons, 1994).  

Secara normal, hasil terbaik dari reaksi Cannizzaro adalah asam 

karboksilat dan alkohol primer dengan perbandingan 50:50, tetapi hal ini bisa 

berubah untuk beberapa kasus. Apabila aldehida mengandung suatu gugus OH 

pada cincin, kelebihan basa akan mengoksidasi alkohol yang terbentuk dan akan 

berubah menjadi asam dengan hasil yang lebih tinggi, karena OH- tereduksi 

menjadi H2 (March, 2001). 

 Esteb et al. (2004) telah berhasil melakukan reaksi Canizzaro terhadap α-

naftaldehida menggunakan basa KOH dengan kondisi tanpa pelarut menghasilkan 

86% senyawa asam-1-naftanoat dan 79% 1-naftalenametanol. Skema reaksi 

Canizzaro terhadap α-naftaldehida menggunakan basa KOH disajikan pada 

Gambar 9.  
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Gambar 9. Skema reaksi Canizzaro α-naftaldehida 

 

8. Green chemistry 

Green chemistry merupakan suatu bentuk kegiatan pencegahan polusi. 

Definisi sederhana dari green chemistry adalah penggunaan teknik dan 

metodologi kimia yang mengurangi atau menghilangkan penggunaan pelarut, 

reagen, produk, produk samping  dan sebagainya yang berbahaya bagi kesehatan 

manusia dan lingkungan. Green chemistry ditentukan oleh dua belas prinsip 

utama, yaitu (Anastas and Warner, 1998) : 

1. Lebih baik mencegah limbah daripada mengolah atau membuang 

limbah setelah terbentuk. 

2. Metode sintesis sebaiknya didesain dengan memaksimalkan semua 

bahan awal yang digunakan dalam membuat produk akhir. 

3. Mekanisme sintesis didesain dengan menggunakan senyawa yang 

memiliki toksisitas rendah bagi manusia dan lingkungan 

4. Produk kimia sebaiknya didesain dengan mempertahankan efisiensi 

fungsi untuk mengurangi toksisitas. 

5. Penggunaan senyawa tambahan (seperti pelarut, dll) sebaiknya 

dihindari atau jika tetap menggunakan sebaiknya dipilih yang 

toksisitasnya rendah. 
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6. Penggunaan energi dalam proses kimia sebaiknya diminimalkan, 

metode sintesis sebaiknya dilakukan pada temperatur dan tekanan 

rendah. 

7. Berbagai bahan dasar yang dipakai sebaiknya bahan yang bisa 

diperbaharui (renewable). 

8. Derivatisasi yang tidak perlu (gugus-gugus proteksi atau deproteksi) 

sebaiknya dihindari. 

9. Reaksi kimia sebaiknya menggunakan katalis yang kerjanya spesifik. 

10. Produk-produk kimia sebaiknya didesain sebagai produk yang mudah 

didegradasi dan ramah lingkungan. 

11. Metode analisis perlu dikembangkan untuk waktu yang tepat, dalam 

proses monitoring dan kontrol prioritas untuk pembentukan senyawa 

yang berbahaya. 

12. Senyawa-senyawa kimia yang digunakan dalam proses kimia dipilih 

yang memiliki kemungkinan terjadinya kecelakaan rendah, tidak 

mudah terbakar dan meledak.    

Banyak cara untuk membuat suatu bahan kimia dengan tujuan khusus. 

Para kimiawan hijau (green chemist) mempertimbangkan semua alternatif yang 

mungkin, dan efek jangka panjang dari masing-masing alternatif, sebelum 

memilih suatu reaksi kimia yang akan dipakai. Atom ekonomi adalah ukuran yang 

sangat penting untuk mengetahui seberapa “hijau” suatu proses kimia. Meskipun 

perhitungan atom ekonomi biasanya digunakan untuk sintesis organik, tapi juga 

dapat digunakan untuk beberapa reaksi kimia. Semua reaksi kimia terdiri dari: 

Reaktan       Produk 

Produk dari reaksi bisa berbentuk produk yang diinginkan atau yang tidak 

diinginkan yaitu produk samping atau limbah. Green chemistry berusaha untuk 

meminimalkan limbah yang tidak dikehendaki. Suatu reaksi dapat juga dinyatakan 

sebagai: 

Reaktan  Produk yang diinginkan + Produk samping 
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Perhitungan atom ekonomi mengukur berapa bagian senyawa awal (input) 

yang berubah menjadi produk yang diinginkan. Intinya, atom ekonomi mengukur 

seberapa baik proses penghematan input. 

%100
reaktanseluruhberat

diinginkanyangproduksemuaberat
ekonomiAtom ´=  

Atom ekonomi dapat dihitung dari data laboratorium yang aktual atau jika 

memungkinkan prediksi secara teoritis. Atom ekonomi teoritik suatu reaksi dapat 

dihitung menggunakan massa molar daripada massa aktual di laboratorium. 

Sebagai contoh dalam reaksi: 

Fe2O3 + 3 CO  2 Fe + 3 CO2 

Produk yang diinginkan adalah logam besi, dan produk sampingnya adalah 

karbon dioksida. 

Perhitungan secara teoritis dari massa molar reaktan adalah: 

Massa seluruh reaktan = massa 1 mol Fe2CO3 + massa 3 mol CO 

úû
ù

êë
é ´+úû

ù
êë
é ´=

mol

g28.02
COmol3

mol

g159.7
COFe mol1 32  

   = 243.8 g 

Perhitungan secara teoritis dari massa molar produk yang diinginkan adalah: 

Massa produk yang diinginkan = massa 2 mol Fe 

  g111.7
mol

g55.85
Femol2 =´=  

Oleh karena itu, atom ekonomi secara teori adalah: 

%100
reaktanseluruhberat

diinginkanyangproduksemuaberat
ekonomiAtom ´=  

        %82.45%100
8.243

g7.111
=´=  

Pada prinsipnya, reaksi dengan atom ekonomi yang lebih tinggi lebih baik 

daripada yang atom ekonominya lebih rendah, karena atom ekonomi yang lebih 

tinggi berarti limbah yang dihasilkan lebih sedikit karena hampir semua reaktan 

membentuk produk. Akan tetapi, yang penting untuk diingat adalah bahwa atom 

ekonomi hanya salah satu ukuran reaksi yang green. Atom ekonomi 
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memberitahukan seberapa banyak suatu senyawa awal membentuk produk yang 

diinginkan, tapi tidak menyatakan apakah senyawa awal atau produk yang 

diinginkan ramah lingkungan atau tidak. Suatu reaksi yang menggunakan bahan 

yang sangat toksik bisa memberikan atom ekonomi yang tinggi, dan reaksi 

tersebut tidak selalu “green” atau ramah lingkungan (Cacciatore and Sevian, 

2006).     

9. Reaksi tanpa pelarut dan sedikit pelarut 

    (Solvent-free and Solvent-less Reaction) 

Mengurangi penggunaan pelarut organik dapat meminimalkan 

terbentuknya limbah, yang merupakan salah satu prinsip green chemistry. Pelarut 

organik digunakan secara konvensional dengan skala besar dalam sintesis kimia di 

laboratorium dan pada proses industri untuk mentransfer panas dan mengontrol 

kereaktifan kimia. Akan tetapi, pelarut tersebut memiliki masalah keamanan yang 

serius seperti mudah terbakar, mudah meledak, dan beracun (Anastas and Warner, 

1998). 

Alternatif lain untuk pelarut organik antara lain: CO2 cair dan CO2 

superkritikal, air, dan polietilena dan polipropilen glikol (Raston, 2004). Pelarut 

terbaik dari sisi ekologi adalah tanpa pelarut sama sekali. Alternatif lain adalah 

tidak menggunakan medium reaksi, yang disebut reaksi tanpa pelarut (solvent-free 

reaction). Reaksi tanpa pelarut yang salah satu reagennya berbentuk cairan, 

reagen tersebut bertindak sebagai semi-pelarut. Reaksi organik tanpa pelarut dan 

sedikit pelarut dapat dilakukan pada temperatur kamar. Akan tetapi, dapat 

dilakukan dengan pengocokan, pemanasan, iradiasi dengan microwave atau 

ultrasound, atau menumbuk campuran reaksi dengan menggunakan mortar dan 

pestle (Sińeriz et al., 2004). 

Keuntungan dalam penggunaan reaksi tanpa pelarut dan sedikit pelarut 

(Cave et al., 2001) antara lain: 

1. Tidak memerlukan reaksi untuk mengumpulkan, memisahkan, dan 

memurnikan. 

2. Senyawa yang terbentuk biasanya memiliki kemurnian yang tinggi. 

3. Rendemen hasil reaksi solvent-less umumnya tinggi. 
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4. Kinetika reaksinya cepat, reaksi berjalan cepat. 

5. Energi yang digunakan relatif lebih rendah. 

6. Tidak memerlukan alat yang spesial. 

7. Gugus proteksi dan deproteksi dapat dihindari 

8. Untuk skala industri, modal untuk peralatan lebih rendah. 

9. Murah, ramah lingkungan dan mudah dikerjakan 

 

B. Kerangka Pemikiran 

Suatu reaktan dapat berinteraksi secara efektif jika berada dalam fase yang 

homogen biasanya berbentuk larutan, sehingga pelarut dijadikan media untuk 

meningkatkan homogenitas dari reaktan yang akan berinteraksi. Reaksi Canizzaro 

biasanya menggunakan pelarut air untuk melarutkan basa kuat, namun dalam 

reaksi Canizzaro benzaldehida dan p-anisaldehida menggunakan basa kuat KOH 

dilakukan tanpa pelarut. Penggerusan akan memperluas permukaan KOH dan 

membuat tumbukan antar reaktan terjadi secara langsung.  

Reaksi Cannizzaro biasanya dilakukan pada temperatur tinggi, tetapi pada 

reaksi Canizzaro benzaldehida dan p-anisaldehida dilakukan pada temperatur 

kamar. Reaksi Cannizzaro yang dilakukan pada temperatur tinggi akan 

menguntungkan pada saat serah terima hidrida, pada saat reaktan ditumbuk akan 

menghasilkan gesekan yang menimbulkan panas, panas tersebut akan menaikkan 

temperatur saat proses reaksi. 

Skema reaksi Canizzaro senyawa benzaldehida menggunakan basa kuat 

KOH dengan kondisi tanpa pelarut pada temperatur kamar disajikan pada Gambar 

10. Reaksi Canizzaro benzaldehida menggunakan basa kuat KOH menghasilkan 

ion asam benzoat dan benzil alkohol. Ion asam benzoat direaksikan dengan HCl 

agar terjadi pertukaran proton untuk menghasilkan asam benzoat. 
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Gambar 10.  Skema reaksi Canizzaro benzaldehida 

Hal yang sama juga terjadi pada reaksi Canizzaro p-anisaldehida. Skema 

reaksi Canizzaro p-anisaldehida disajikan pada Gambar 11. Hasil yang diharapkan 

dari reaksi Canizzaro p-anisaldehida adalah senyawa asam p-anisat dan p-anisil 

alkohol. 
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Gambar 11. Skema reaksi Canizzaro p-anisaldehida 
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C. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disebutkan, maka hipotesis 

yang dapat disusun adalah: 

1. Reaksi Canizzaro dari benzaldehida dengan kondisi tanpa pelarut pada 

temperatur kamar dapat menghasilkan asam benzoat dan benzil alkohol.  

2.  Reaksi Canizzaro dari p-anisaldehida dengan kondisi tanpa pelarut pada 

temperatur kamar dapat menghasilkan asam p-anisat dan p-anisil alkohol. 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xvi 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen di Laboratorium Kimia. Tahapannya adalah reaksi Canizzaro 

terhadap benzaldehida dan p-anisaldehida dengan kondisi tanpa pelarut pada 

temperatur kamar. Identifikasi terbentuknya produk hasil reaksi dilakukan 

dengan mengukur nilai Rf, dan titik leleh dari produk. Analisis strukturnya 

dilakukan dengan menentukan gugus fungsi. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Kimia FMIPA Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. Analisis senyawa dengan instrumen FTIR dilakukan 

di Laboratorium Kimia Organik FMIPA Universitas Gadjah Mada 

Yogyakarta. Penelitian dilakukan selama enam bulan, yaitu bulan Maret 2009 

sampai Agustus 2009. 

 

C. Alat dan Bahan Yang Digunakan 

1. Alat 

1. kromatografi lapis tipis (KLT) 

2. Melting point apparatus (Stuart) 

3. Spektrofotometer inframerah (FT-IR,Shimadzu FT-IR-8201 PC) 

4. Mortar 

5. Pestel 

6. Satu set alat rotary evaporator (Buchi Rotavapor R-114) 

7. Corong pisah 

8. pH meter 

9. Peralatan gelas lainnya 
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2. Bahan 

1. p-anisaldehida, p.a., (Merck) 

2. Benzaldehida, p.a., (Merck) 

3. KOH, p.a., (Merck) 

4. HCl, p.a., (Merck) 

5. Na2SO4 anhidrous, p.a., (Merck) 

6. Diklorometana, p.a., (Merck) 

7. Aquades 

D. Prosedur Penelitian  

1. Reaksi Canizzaro benzaldehida tanpa pelarut 

Sebanyak 1,40 gram (0,025 mol) KOH ditumbuk dengan mortar dan pestel 

kemudian 5,306 gram ( 0,050 mol) benzaldehida ditambahkan perlahan-lahan 

sambil terus ditumbuk selama 30 menit. Setelah itu campuran diekstraksi dengan 

pelarut air sebanyak 30 mL dan diklorometana (2 x 25 mL ). 

Lapisan diklorometana dipisahkan dan ditambah dengan Na2SO4 

anhidrous kemudian dievaporasi. Lapisan air  diasamkan dengan ditambahkan 8,3 

mL HCl 3M (kontrol pH dengan kertas pH), endapan putih yang terbentuk 

disaring dan dikeringkan kemudian dilakukan identifikasi produk.  

 

2. Reaksi Canizzaro p-anisaldehida tanpa pelarut 

Sebanyak 1,40 gram (0,025 mol) KOH ditumbuk dengan mortar dan pestel 

kemudian 6,807 gram ( 0,050 mol) p-anisaldehida ditambahkan perlahan-lahan 

sambil terus ditumbuk selama 30 menit. Setelah itu campuran diekstraksi dengan 

pelarut air sebanyak 30 mL dan diklorometana (2 x 25 mL ). 

Lapisan diklorometana dipisahkan dan ditambah dengan Na2SO4 

anhidrous kemudian dievaporasi. Lapisan air  diasamkan dengan ditambahkan 8,3 

mL HCl 3M (kontrol pH dengan kertas pH), endapan putih yang terbentuk 

disaring dan dikeringkan kemudian dilakukan identifikasi produk.  
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E. Teknik Analisis Data 

Cara analisis data yang diperoleh berdasarkan metodologi penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Spektroskopi infra merah (IR) 

  Analisis dengan spektroskopi IR dilakukan untuk mengetahui gugus-gugus 

fungsi yang terdapat pada senyawa. 

a. Asam benzoat 

Senyawa asam benzoat mempunyai serapan khas untuk gugus karbonil 

(C=O) pada sekitar 1700 cm-1 dan pita menyebar lebar di daerah sekitar 3000-

2500 cm-1  disebabkan oleh gugus hidroksil (-OH) dan regangan Ar-H pada daerah 

sekitar 3000 cm-1. 

b. Benzil alkohol 

Analisis spektra IR benzil alkohol menunjukkan hilangnya gugus karbonil 

pada daerah sekitar 1700 cm-1 dan hilangnya C-H aldehida pada daerah serapan 

2720-2820 cm-1 . Perubahan yang paling karakteristik dari benzaldehida menjadi 

benzil alkohol ditinjau dari spektra IR-nya yaitu muncul serapan kuat gugus 

metilena (CH2) pada daerah sekitar 1450 cm-1 dan serapan kuat pada daerah 

sekitar 3200-3600 cm-1 karakteristik untuk gugus hidroksil (-OH). 

c. Asam p-anisat 

Senyawa asam p-anisat mempunyai serapan khas untuk gugus karbonil 

(C=O) pada sekitar 1700 cm-1 dan serapan lebar gugus hidroksil (-OH) pada 3000-

2500 cm-1 . 

d. p-Anisil alkohol 

Analisis spektra IR p-anisil alkohol menunjukkan bahwa tidak adanya 

serapan kuat pada daerah sekitar 1700 cm-1 berarti tidak ada gugus karbonil, sebab 

hilangnya gugus karbonil adalah perubahan yang paling karakteristik dari p-

anisaldehida menjadi p-anisil alkohol ditinjau dari spektra IR-nya. Serapan kuat 

pada daerah sekitar 3200-3600 cm-1 karakteristik untuk gugus hidroksil (-OH). 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Reaksi Canizzaro terhadap Benzaldehida dengan Kondisi Tanpa Pelarut 

pada Temperatur Kamar 

Reaksi Cannizzaro dari benzaldehida dilakukan dengan menggerus 

campuran KOH dan benzaldehida dengan perbandingan 1:2 selama 30 menit. 

Skema reaksi yang terjadi ditunjukkan pada Gambar 12.  

CH

O

KOH

O

PRODUK I

O-

K+

H2
C

OH

PRODUK II

+ + +2

 

Gambar 12. Reaksi Cannizzaro benzaldehida 

Campuran kemudian diekstraksi dengan pelarut akuades dan diklorometana, di 

mana produk I larut dalam air dan produk II larut dalam diklorometana. Lapisan 

air diasamkan dengan HCl agar produk I yang masih berupa ion dalam air bisa 

dipisahkan karena membentuk padatan setelah bereaksi dengan HCl. Skema 

reaksinya ditunjukkan pada Gambar 13. 

C

O

O

K+ HCl C

OH

O

KCl+

produk I

+ +

 

Gambar 13. Reaksi penetralan  

 Produk I berbentuk kristal berwarna putih dengan titik leleh 122-125 °C, 

titik leleh tersebut sesuai dengan titik leleh asam benzoat literatur (Budavari, 

1996). Lapisan diklorometana dievaporasi hingga diperoleh produk II berupa 

cairan bening kekuningan  yang kemudian diidentifikasi dengan kromatografi 

lapis tipis (KLT). 
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1. Produk I 

Analisis pendekatan struktur terhadap produk I dilakukan dengan 

spektrofotometer FT-IR. Spektra IR produk I disajikan pada Gambar 14. Analisis 

serapan spektra IR produk I menunjukkan adanya serapan lebar antara 3300-2500 

cm-1 yang merupakan serapan khas dari vibrasi ulur O-H dari asam karboksilat 

yang membentuk dimer. Adanya serapan pada frekuensi 3008,95 cm-1 

menunjukkan regangan C-H aromatis. Kemudian serapan kuat pada 1689,64 cm-1  

menunjukkan serapan khas ulur C=O yang terkonjugasi dengan senyawa 

aromatis.  Serapan pada daerah 1581,63 cm-1 menunjukkan adanya ikatan rangkap 

dua (C=C) aromatis.   

 

bilangan gelombang (cm-1) 

Gambar 14. Spektra  IR produk I hasil reaksi Cannizzaro benzaldehida (KBr  

 pellet) 
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bilangan gelombang (cm-1) 

Gambar 15. Spektra IR benzaldehida (SDBS) 

Apabila dibandingkan dengan spektra IR dari benzaldehida (Gambar 15), 

nampak munculnya serapan untuk OH pada daerah 3300-2500 cm-1 dan hilangnya 

serapan kembar khas aldehida pada frekuensi 2850 cm-1 dan 2738 cm-1.  

Senyawa yang dianalisis mempunyai serapan gugus OH, gugus karbonil 

yang terikat pada inti aromatis, dan inti aromatis. Hasil tersebut menandakan 

bahwa produk yang dianalisis tersebut memiliki gugus fungsi yang sesuai dengan 

gugus yang dimiliki asam benzoat.  

Analisis struktur produk I berdasarkan titik leleh, dan spektrofotometer 

FT-IR, dapat diperkirakan bahwa produk I hasil reaksi Canizzaro adalah asam 

benzoat. 

 

2. Produk II 

Produk II hasil reaksi Cannizzaro benzaldehida berupa cairan bening 

kekuningan. Produk II diidentifikasi menggunakan kromatografi lapis tipis (KLT) 

dengan eluen diklorometana : etil asetat (4:1). Hasil KLT dari produk II 

dibandingkan dengan hasil KLT dari senyawa awalnya yaitu benzaldehida. Dari 

percobaan yang telah dilakukan menunjukkan hasil KLT dari produk II dan 

senyawa awal adalah sama, hal ini menunjukkan bahwa reaksi belum sempurna 

atau masih terdapat campuran senyawa awal pada produk.  
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Analisis struktur produk II berdasarkan spektra IR (Gambar 16) 

menunjukkan adanya serapan pada daerah 3448,72 cm-1 menunjukkan adanya 

gugus hidroksil (-OH). Adanya serapan kembar pada frekuensi 2816,07 cm-1 dan 

2738,92 cm-1 menunjukkan serapan khas gugus aldehida. Kemudian serapan kuat 

pada 1697,36 cm-1 menunjukkan serapan khas ulur C=O yang terkonjugasi pada 

inti aromatis. Adanya serapan pada frekuensi 1658,78 cm-1 dan 1597,06 cm-1 

menunjukkan adanya regangan ikatan rangkap dua (C=C) dari inti aromatis, 

sedangkan regangan C-H aromatik ditunjukkan pada frekuensi vibrasi 3032,10 

cm-1. Tekukan gugus metilena ditunjukkan dengan adanya pita serapan pada 

1450,47 cm-1. 

 

bilangan gelombang (cm-1) 

Gambar 16. Spektra IR produk II hasil reaksi Cannizzaro benzaldehida (neat) 
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bilangan gelombang (cm-1) 

Gambar 17. Spektra IR benzaldehida (SDBS) 

Jika dibandingkan dengan spektra IR dari benzaldehida (Gambar 17), 

nampak munculnya serapan pada 3448,72 cm-1 yang merupakan serapan gugus 

hidroksi (OH).  

Senyawa yang  dianalisis tersebut memiliki serapan untuk gugus hidroksil 

(-OH), gugus aldehida, gugus metilena, dan inti aromatis. Serapan-serapan 

tersebut menggambarkan bahwa senyawa tersebut adalah campuran alkohol dan 

aldehida. 

Analisis struktur produk II berdasarkan hasil KLT, dan spektrofotometer 

FT-IR, dapat diperkirakan bahwa produk II hasil reaksi Canizzaro adalah 

campuran benzil alkohol dan benzaldehida. 

Produk II yang dihasilkan masih berupa campuran produk dan reaktan, hal 

ini terjadi karena reaksi selama 30 menit belum maksimal. Mekanisme reaksi 

Cannizzaro saat serah terima hidrida berjalan lambat, reaksi yang dilakukan pada 

temperatur tinggi akan mempercepat proses tersebut, namun jika dilakukan pada 

temperatur kamar akan membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga 

pembentukan alkohol jadi terhambat.  
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B. Reaksi Canizzaro terhadap p-Anisaldehida dengan Kondisi Tanpa 

Pelarut pada Temperatur Kamar 

Reaksi Cannizzaro dari p-anisaldehida dilakukan dengan menggerus 

campuran KOH dan p-anisaldehida dengan perbandingan 1:2 selama 30 menit. 

Skema reaksi yang terjadi ditunjukkan pada Gambar 18.  

CH

O

H3CO

KOH

OCH3

PRODUK III

O

O-

K+

H2C OH

H3CO

PRODUK IV

+ + +2

 

Gambar 18. Skema reaksi Cannizzaro p-anisaldehida 

Campuran kemudian diekstraksi dengan pelarut akuades dan diklorometana, 

dimana produk III larut dalam air dan produk IV larut dalam diklorometana. 

Lapisan air diasamkan dengan HCl agar produk III yang masih berupa ion dalam 

air bisa dipisahkan karena membentuk padatan setelah bereaksi dengan HCl. 

Skema reaksinya ditunjukkan pada Gambar 19. 

C

O

O

H3CO

K+ HCl

C
OH

O

H3CO

KCl+ + +

PRODUK III  

Gambar 19. Skema reaksi penetralan  

Produk III yang terbentuk masih ada pengotornya dan direksistalisasi 

sehingga terbentuk kristal berwarna putih dengan titik leleh 182-187 °C. Jadi titik 

leleh produk III sesuai dengan titik leleh asam p-anisat pada literatur (Budavari, 

1996). Lapisan diklorometana dievaporasi hingga diperoleh produk IV berupa 

cairan bening kekuningan  yang kemudian diidentifikasi dengan kromatografi 

lapis tipis (KLT). 
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1. Produk III 

Analisis spektra IR produk III (Gambar 20) menunjukkan serapan serapan 

lebar antara 3300-2500 cm-1 yang merupakan serapan khas dari vibrasi ulur O-H 

dari asam karboksilat yang membentuk dimer. Munculnya serapan kuat pada 

1681,93 cm-1 merupakan serapan khas ulur C=O yang terkonjugasi dengan 

senyawa aromatis. Adanya serapan pada daerah 1604,77 cm-1; 1573,91 cm-1; dan 

1512,19 cm-1 menunjukkan bahwa senyawa mempunyai inti aromatis. Serapan 

pada 2939,52 cm-1 dan 2839,22 cm-1  merupakan serapan ulur Csp3-H (Kemp, 

1987). Kemudian adanya serapan pada frekuensi vibrasi 848,68 cm-1 

menunjukkan bahwa inti aromatis tersebut terdisubtitusi dengan posisi para. 

 

 

bilangan gelombang (cm-1) 

Gambar 20. Spektra IR produk III reaksi Cannizzaro p-anisaldehida (KBr pellet) 
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bilangan gelombang (cm-1) 

Gambar 21. Spektra IR  p-anisaldehida (SDBS) 

Apabila dibandingkan dengan spektra IR dari p-anisaldehida (Gambar 21), 

nampak munculnya serapan untuk OH pada daerah 3300-2500 cm-1 dan hilangnya 

serapan kembar khas aldehida.  

Produk III yang  dianalisis mempunyai gugus hidroksi (OH), gugus 

karbonil, inti aromatis yang terdisubtitusi dengan posisi para, gugus metil, hasil 

tersebut menunjukkan bahwa senyawa tersebut merupakan asam karboksilat 

aromatis yang tersdisubtitusi dengan posisi para dengan subtituen CH3-O.  

Analisis struktur produk III berdasarkan titik leleh, spektrofotometer FT-

IR, dapat diperkirakan bahwa produk III hasil reaksi Canizzaro adalah asam p-

anisat. 

 

2. Produk IV 

Produk IV hasil reaksi Cannizzaro p-anisaldehida berupa cairan bening 

kekuningan. Produk IV diidentifikasi menggunakan kromatografi lapis tipis 

(KLT) dengan eluen diklorometana : etil asetat (4:1). Hasil KLT dari produk IV 

dibandingkan dengan hasil KLT dari senyawa awalnya yaitu p-anisaldehida. Dari 

percobaan yang telah dilakukan menunjukkan hasil KLT dari produk IV dan 

senyawa awal adalah sama, hal ini menunjukkan bahwa reaksi belum sempurna 

atau masih terdapat campuran senyawa awal pada produk.  
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Analisis struktur produk IV berdasarkan spektra IR (Gambar 22) 

menunjukkan adanya serapan pada daerah 3487,30 cm-1 yang menunjukkan 

adanya gugus hidroksil (-OH). Kemudian serapan kuat pada 1689,64 cm-1 

menunjukkan serapan khas ulur C=O yang terkonjugasi pada inti aromatis. 

Adanya serapan kembar pada frekuensi 2839,22 cm-1 dan 2738,92 cm-1 

menunjukkan serapan khas gugus aldehida. Adanya serapan pada frekuensi 

1604,77 cm-1 dan 1512,19 cm-1 menunjukkan adanya regangan ikatan rangkap dua 

(C=C) dari inti aromatis, sedangkan regangan C-H aromatik ditunjukkan pada 

frekuensi vibrasi 3008,95 cm-1. Gugus metilena ditunjukkan dengan adanya pita 

serapan pada 1458,18 cm-1. Serapan pada 2939,22 cm-1 merupakan serapan untuk 

rentangan Csp3-H dari gugus metil. Kemudian adanya serapan pada frekuensi 

833,25 cm-1 menunjukkan bahwa inti aromatis tersebut terdisubtitusi dengan 

posisi para. 

 

bilangan gelombang (cm-1) 

Gambar 22. Spektra IR produk IV reaksi Cannizzaro p-anisaldehida (neat) 
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bilangan gelombang (cm-1) 

Gambar 23. Spektra IR  p-anisaldehida (SDBS) 

Jika dibandingkan dengan spektra IR dari p-anisaldehida (Gambar 23), 

nampak munculnya serapan pada 3487,30 cm-1 yang merupakan serapan gugus 

hidroksi (OH). Senyawa yang  dianalisis tersebut memiliki serapan untuk gugus 

OH, gugus aldehida, gugus metilena, dan inti aromatis. Serapan-serapan tersebut 

menggambarkan bahwa senyawa tersebut adalah campuran alkohol dan aldehida. 

Analisis struktur produk IV berdasarkan hasil KLT, dan spektrofotometer 

FT-IR, dapat diperkirakan bahwa produk IV hasil reaksi Canizzaro adalah 

campuran p-anisil alkohol dan p-anisaldehida. 

Produk IV yang dihasilkan masih berupa campuran produk dan reaktan, 

hal ini terjadi karena reaksi selama 30 menit belum maksimal. Mekanisme reaksi 

Cannizzaro saat serah terima hidrida berjalan lambat, reaksi yang dilakukan pada 

temperatur tinggi akan mempercepat proses tersebut, namun jika dilakukan pada 

temperatur kamar akan membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga 

pembentukan alkohol jadi terhambat. 

 Perbandingan hasil antara reaksi Cannizzaro dari benzaldehida dengan p-

anisaldehida ditunjukkan oleh Tabel 1, yang menunjukkan bahwa hasil reaksi 

Cannizzaro p-anisaldehida lebih sedikit dibandingkan hasil reaksi dari 

benzaldehida.  
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Tabel 1. Perbandingan hasil reaksi Cannizzaro benzaldehida dan p-anisaldehida 

Hasil reaksi Cannizzaro benzaldehida Hasil reaksi Cannizzaro p-anisaldehida 

- Asam benzoat 1,401 gram - Asam p-anisat 0, 646 gram 

- Campuran benzil alkohol dan 

benzaldehida 2,931 gram 

- Campuran p-anisil alkohol dan p-

anisaldehida 4, 489 gram 

 

Hasil reaksi Cannizzaro dari p-anisaldehida lebih sedikit karena struktur p-

anisaldehida memiliki gugus metoksi pada posisi para, gugus metoksi merupakan 

salah satu gugus pendorong elektron yang bersifat melepaskan elektron ke arah 

inti aromatis sehingga terjadi resonansi seperti ditunjukkan oleh Gambar 24. 

C
O H

OCH3

C

OCH3

O H

 

Gambar 24. Resonansi p-anisaldehida  

Adanya pasangan elektron bebas dari gugus metoksi dapat menimbulkan 

terjadinya delokalisasi muatan sampai ke atom karbonil, elektrofilitas karbon 

karbonil menjadi berkurang dan serangan oleh OH- menjadi sulit terjadi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Reaksi Canizzaro benzaldehida tanpa pelarut pada temperatur kamar 

menghasilkan asam benzoat dengan berat 1,401 gram dancampuran benzil 

alkohol dan benzaldehida dengan berat 2,931 gram.  

2. Reaksi Canizzaro p-anisaldehida tanpa pelarut pada temperatur kamar 

menghasilkan asam p-anisat dan campuran  p-anisil alkohol dan p-

anisaldehida dengan berat berturut-turut sebesar 0,646 gram dan 4,489 gram.  

 

B. Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1.  Perlu dilakukan pemurnian hasil reaksi Canizzaro agar diperoleh produk yang 

murni. 

2.  Perlu dilakukan pengembangan metode reaksi Canizzaro yang lebih efektif 

agar sesuai dengan prinsip-prinsip green chemistry. 
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