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ABSTRAK 
 

Getah kopal dari pohon Agathis (damar) termasuk klasifikasi getah vernis/laquer dengan ciri proporsi 
yang relatif rendah untuk zat mudah yang mudah menguap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
komposisi getah kopal berdasarkan metode fraksinasi/ekstraksiyang berbeda. Bahan kopal berasal dari 
tegakan damar (Agathis loranthifolia) dari KPH Kedu Selatan. Hasil menunjukkan bahwa melalui 
perendaman dingin secara berturutan dengan berbagai pelarut, fraksi non-polar (terlarut larut toluena dan 
eter) mencakup sekitar 71 % berat total getah sedangkan fraksi semi-polar (terlarut etil asetat) sekitar 19 %. 
Perendaman dingin kopal padat dengan berbagai pelarut secara terpisah menghasilkan pelarut etanol 
melarutkan sekitar 70 % getah yang lebih efektif dibandingkan pelarut standar seperti eter (48 %). Ekstraksi 
panas dengan pelarut heksana dan diklorometana hanya mampu melarutkan 3-8 % berat kopal. Fraksinasi 
dengan eter pada kopal yang digerus sampai halus mampu melarutkannya sampai 83 % sedangkan residunya 
tidak larut dalam etanol (13 %). Data-data di atas menunjukkan bahwa komposisi getahkopal bisa bervariasi 
karena perlakuan awal atau metode ekstraksi. 
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PENDAHULUAN 
Kopal merupakan produk getah resin khususnya dalam kelompok resin vernis dan lakuer (Langenheim 

2003). Getah ini dikenal karena sifat kekerasan atau kepadatan fisik getahnya. Selain itu disebutkan juga 
genera penghasil getah kopal adalah family Leguminosae sub-family Caesalpinioideae dan konifer dari 
daerah tropis, Agathis (Araucariaceae). Di Indonesia, kopal dihasilkan dari spesies Agathis dan diklasifi-
kasikan sebagai kopal manila serta diperoleh dari penyadapan. 

Kopal keras berasal dari leguminosae dan konifer mempunyai perbedaan komposisi kimia sehingga 
menyebabkan kekerasan getah yang berbeda (Langenheim 2003). Kopal konifer didominasi oleh asam 
komunat sedangkan oleh asam ozoat. Sifat tersebut menyebabkan kopal banyak dipakai bahan vernis 
permukaan yang keras (hard varnish), tinta cetak, dan bahan semir. 

Data komposisi kimiawi penyusun kopal dari Indonesia masih sangat terbatas. Penelitian sebelumnya 
melaporkan sifat fisiko-kimia kopal manila dari Probolinggo (Waluyo dkk. 2004b) serta pembuatan 
vernisnya (Waluyo dkk 2004a). Eksperimen ini merupakan penelitian pendahuluan untuk mengetahui 
komposisi kimia kopal dengan melakukan fraksinasi berdasarkan polaritas pelarut organik. Pengetahuan ini 
diharapkan mampu menjelaskan sifat padat/keras kopal dari komposisi ekstraknya. 
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BAHAN DAN METODE PENELITIAN 
Bahan 

Bahan kopal berasal dari tegakan damar (Agathis loranthifolia) dari KPH Kedu Selatan. Pelarut 
organik yang digunakan grade PA dan teknis (etanol 95 %). Indeks polaritas pelarut mengacu padaReichardt 
(2013). 

 
Fraksinasi getah padat pada suhu kamar 

Sebanyak 2 g getah kopal padat dilarutkan dalam 50 ml toluena, eter, etil asetat, dan metanol secara 
berturutan selama 3 jam. Hasil filtrat tiap pelarut disaring dengan kertas saring kemudian pelarutnya 
dikeringkan. Ekstrak kering kemudian ditimbang dan rendemen dinyatakan berdasarkan persen berat awal 
getah. Fraksi residu merupakan fraksi yang tidak larut dalam pelarut-pelarut di atas. 

 
Ekstraksi getah padat melalui pemanasan 

Sebanyak 2 g getah kopal padat dilarutkan dalam 50 ml heksana, diklorometana, dan butanol secara 
terpisah di pelat pemanas selama 30 menit. Hasil ekstrak dan rendemen dihitung dengan cara yang sama 
dengan fraksinasi getah padat pada suhu kamar. Ekstraksi juga dilakukan secara terpisah dengan pelarut 
etanol 95 %, benzena, etanol-benzena, dan eter. 

 
Fraksinasi getah halus pada suhu kamar 

Sebanyak 2 g getah kopal yang telah dihaluskan dalam ukuran 100-200 mesh padat dilarutkan dalam 
50 ml eter, butanol, dan etanol secara berturutan selama 3 jam. Hasil ekstrak dan rendemen dihitung dengan 
cara yang sama dengan fraksinasi getah padat pada suhu kamar. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Fraksinasi pertama kali dilakukan dalam kondisi getah masih padat atau tanpa pencacahan. Hasil 
ekstraksi secara berturutan (Gambar 1) menunjukkan bahwa toluena mampu melarutkan separuh lebih (52 
%) dari total berat. Dalam hal ini, penjumlahan ekstrak non-polar (toluena dan eter) mampu melarutkan 
sampai 62 % getah padat disusul oleh fraksi semi-polar yang terlarut etil asetat sekitar 19 %. Fraksi tidak 
terlarut (residu) sekitar 10 %. Hal ini dianggap wajar karena ciri khas getah resin yang umumnya didominasi 
fraksi non-polar meski nilai ini lebih rendah bila dibandingkan kelarutan dari kelompok oleoresin.  

Karena tingginya fraksi non-polar ini, maka getah padat dicoba untuk dilarutkan dengan bantuan panas 
dengan pelarut n-heksana, diklorometana, serta butanol yang lebih ke polar medium secara terpisah. Hasil 
menunjukkan (Gambar 2), ternyata n-heksana dan diklorometana tidak mampu melarutkan sampai 10 % 
berat awal meski termasuk kelompok pelarut non-polar seperti halnya eter dan toluena. Toluena dengan 
indeks polaritas 2,4 dianggap lebih sesuai dibandingkan n-heksana dengan indeks polaritas mendekati 0. 
Diklorometana, yang merupakan pelarut standar untuk melarutkan getah pada serbuk kayu (ASTM 2007) 
indeksnya diasumsikan terlalu tinggi (3,1) untuk melarutkan senyawa-senyawa non-polar pada kopal padat 
demikian pula butanol (indeks polaritas 4,0). Hasil ini menunjukkan bahwa ekstraksi dengan panas tidak 
selalu menghasilkan persen ekstraksi yang lebih tinggi dengan semua jenis pelarut non-polar. 
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Gambar 1. Komposisi getah kopal padat (berdasar berat getah)  

dari ekstraksi berturutan dengan berbagai pelarut organik. 
 

 

 
Gambar 2. Kadar terlarut getah kopal padat (berdasar berat getah)  

dari ekstraksi panas secara terpisah dengan berbagai pelarut organik non-polar. 
 
 

Ekstraksi lanjutan dilakukan dengan pelarut non-polar lainnya seperti eter dan benzena, pelarut yang 
lebih polar dan pelarut universal seperti etanol serta pelarut standar dalam ekstraksi kayu menurut ASTM 
(1984) yaitu etanol-benzena (1:2, v/v). Hasil estraksi secara terpisah dengan bantuan panas diperlihatkan di 
Gambar 3. Pelarut non-polar seperti benzena (indeks polaritas 2,7) dan eter (indeks polaritas 2,8) mampu 
melarutkan sampai 40-60 % dari berat semula. Hasil tersebut juga mendekati yang dicapai pelarut toluena 
melalui perendaman dingin. Di lain pihak, pelarut polar seperti etanol (indeks polaritas 5,2) mampu 
melarutkan kopal sampai 73 %. Hal tersebut mengindikasikan persentase komponen polar dalam kopal 
relatif banyak dalam bentuk getah padat. Meskipun demikian, campuran etanol-benzena ternyata hanya 
mampu mengekstrak 32 %. Tidak diketahui secara pasti penyebab rendahnya kelarutan tersebut. Diduga hal 
tersebut berkaitan dengan efektivitas pelarut campuran terhadap getah dalam bentuk padatan. Pelarutan 
hampir sempurna kopal dicapai dengan campuran etanol-toluena (2:1, v/v) tetapi dalam bentuk serbuk halus 
(sekitar 200 mesh) dan media panas mengacu SNI untuk kopal (2011). Fenomena tersebut juga menunjukkan 
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bahwa kondisi fisik getah juga sangat berpengaruh serta efektivitas benzena di dalam campuran tersebut 
lebih rendah dibandingkan toluena.  

 

 
Gambar 3. Komposisi getah kopal padat (berdasar berat getah)  

dari ekstraksi panas secara terpisah dengan berbagai pelarut organik. 
 

Penelitian sebelumnya (Waluyo dkk, 2004a) untuk pembuatan vernis dilakukan pelarutan dengan 
getah kopal halus (40 mesh) dengan pelarut propanol-2 dan etil asetat (1:1,v/v). Fraksinasi akhir dilakukan 
dengan sampel getah yang sudah digerus/dihaluskan antara 100-200 mesh melalui ekstraksi dingin secara 
berturutan. Hasil ekstraksi (Gambar 4) menunjukkan bahwa pelarut eter saja sudah mampu melarutkan 83 % 
getah. Kontras dengan hasil ekstraksi getah padat dengan media panas yang hanya menghasilkan 48 % untuk 
pelarut eter (Gambar 3). Hal ini menunjukkan bahwa komponen non-polar yang sangat tinggi dalam getah 
yang kontras berbeda dengan hasil fraksinasi awal (Gambar 1). Fraksinasi komponen non-polar menjadi 
fraksi asam dan netral sedang dilaksanakan dan akan dilaporkan dalam waktu dekat. Selain itu, komponen 
tidak terlarut (fraksi residu) yang mencapai 13 % dari berat awal. Fraksi residu ini diduga merupakan 
kopolimer dari asam komunat (diterpena) yang memberi sifat kekerasan tinggi pada kopal (Langenheim 
2003), meski sudah dilakukan penggerusan. Residu ini juga bisa merupakan kotoran yang terikut saat 
penyadapan. Waluyo dkk (2004b) mendapatkan kisaran kotoran 2-24 % pada getah kopal dari 3 tempat 
berbeda. 

 

 
Gambar 4. Kadar terlarut getah kopal bentuk bubuk melalui ekstraksi secara berturutan  

dengan berbagai pelarut organik non-polar. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Etanol 95% Benzena Etanol‐Benzena Eter

Ka
da

r 
te
rl
ar
ut
 (%

)

Pelarut

0

20

40

60

80

100

Eter Butanol Etanol Residu

Ek
st
ra
k 
te
rl
ar
ut
 (%

)

Fraksi pelarut



SEMINAR NASIONAL “PERANAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) 
DALAM MENINGKATKAN DAYA GUNA KAWASAN (HUTAN)“

386 386 
 

 
KESIMPULAN 

Fraksinasi getah kopal dilakukan melalui berbagai metode dan pelarut organik. Pada fraksinasi di suhu 
kamar dan dalam bentuk getah padat, toluena mampu melarutkan sekitar 52 % getah. Pelarutan getah padat 
dengan panas menghasilkan kelarutan tertinggi (73 %) oleh pelarut etanol. Pelarutan pada getah yang digerus 
atau halus menghasilkan kelarutan 83 % oleh pelarut eter. Berdasarkan hasil di atas, komposisi ekstraktif 
menunjukkan hasil yang berbeda disebabkan oleh perbedaan metode fraksinasi dan perlakuan awal terhadap 
getah. 
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