
PERCOBAAN IV 

SINTESIS ASETALDEHID 

 

A. TUJUAN PERCOBAAN 

 

Mengenal reaksi pembuatan asetaldehid dan memahami persamaan serta perbedaan 

sifat kimia aldehida dan keton. 

 

B. DASAR TEORI 

 

Aldehida dan keton mempunyai gugus fungsional karbonil (C=O). Aldehida dapat 

dibuat dari oksidasi alkohol primer. Aldehid dapat dioksidasi lebih lanjut menjadi asam 

karboksilat. Keton dapat dibuat melalui oksidasi alkohol sekunder dan tidak mudah 

dioksidasi lebih lanjut. Aldehida dan keton mengalami reaksi umum bagi senyawa 

karbonil. 
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                       R     CH     OH              R     C = O               Tak bereaksi 

                      alkohol sekunder                keton 

 

Pada percobaan ini, asetaldehid dapat dibuat dari oksidasi etanol menggunakan 

oksidator kalium bikromat, menurut reaksi sebagai berikut : 
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C. ALAT DAN BAHAN 

 

ALAT: 

1. Etanol 

2. Kalium bikromat 

3. Asam sukfat pekat 

4. Batu didih 

 

       BAHAN: 

1. Labu destilasi 125 ml 

2. Pendingin Liebig 

3. Erlenmeyer 



4. Tabung reaksi 

5. Drupple plate 

6. Pipet 

 

D. CARA KERJA 

 

1. PEMBUATAN ALDEHIDA 

Ke dalam labu destilasi masukkan 7,5 g kalium bikromat, campuran dari 30 ml 

air denagn 5,5 ml asam sulfat pekat, kemudian 10 ml larutan 90% etanol (etil alkohol). 

Segera hubungkan dengan pendingin Liebig. Reaksi akan berjalan dengan sendirinya, 

kalua perlu panaskan dengan nyala api yang kecil. Tampunglah destilat yang terjadi 

dengan mempergunakan labu Erlenmeyer, kemudian lakukan percobaan-percobaan 

pada point 2 berikut. 

 

2. REAKSI-REAKSI TERHADAP ASETALDEHID 

a. Reduksi larutan perak amoniakal 

 Larutan perak amoniakal ini dapat dibuat dengan membubuhkan larutan 

natrium hidroksida agak berlebihan kepada larutan perak nitrat dan kemudian 

teteskan amoniak sedemekian banyaknya sehingga endapan yang mula-mula 

terbentuk larut. 

 Masukkan larutan destilat ke dalam tabung reaksi yang bersih dan bubuhkan 

ke dalam larutan ini beberapa tetes larutan perak amoniakal kemudian gojog. 

Panaskan tabung reaksi diatas pemanas sampai temperatut 70OC, amati apa 

yang terjadi. 

 Reduksi larutan perak amoniakal adalah reaksi yang sangat peka dari reaksi 

yang sangat umum terhadap larutan-larutan aldehida. Reagensia yang lebih 

peka dari larutan amoniakal adalah reagensia Tollens. Untuk ini buatlah dua 

macam larutan: 

1) Larutan 10% perak nitrat dengan larutan 10% amoniak dengan volume 

yang sama. 

2) Larutan 10% natrium hidroksida 

b. Reaksi dengan reagensia Fehling 

Reagensia ini terdiri dari dua macam larutan, yaitu: 

1) Larutan Fehling A, yaitu larutan 69,3 g tembaga sulfat (CuSO4) dalam 1 liter 

air. 

2) Larutan Fehling B, yaitu latutan yang tiap liternya mengandung 346 g garam 

Seignette (kalium natrium tartrat) dan 100 g natrium hidroksida. 

Kalau reagensia ini akan digunakan, campurlah dulu kedua larutan tersebut dengan 

volume yang sama. Kepada larutan destilat bubuhkan sedikit reagensia Fehling, 

kemudian panaskan sampai mendidih untuk beberapa menit. Amati apa yang 

terjadi. 

c. Pendamaran oleh alkali 

 Bubuhkan larutan natrium hidroksida 10% pada sebagian destilat, lalu 

panaskan. Amati apa yang terjadi. 

 Teruskan pemanasan. Amati apa yang terjadi. 

 



d. Reaksi warna Schiff 

 Campurlah sebagian destilat dengan 5 ml reagensia Schiff dan biarkan untuk 

beberapa lama. Amati apa yang terjadi. 

 Reagensia Schiff dibuat dengan cara, sebagai berikut : 

Larutkan 0,2 g Fuchsin di dalam 20 ml larutan jenuh belerang dioksida di 

dalam air selama 24 jam, lalu encerkan sampai volume menjadi 200 ml. 

e. Pembentukkan Fenilhidrazon 

Tambahkan larutan destilat dengan sedikit reagensia Fenilhidrazina. Amati apa 

yang akan terjadi. 


