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ABSTRAK

Asam sitrat saat ini dikenal sebagai salah satu alternatif bahan  pengikat  alami  yang  memiliki  
tiga  gugus  karboksil  dan  dapat membentuk  ikatan  ester  dengan  gugus  hidroksil  pada permukaan  
kayu. Penggabungan asam sitrat dengan bahan lain, seperti sukrosa, diduga dapat meningkatkan 
ikatan ester yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan produk papan 
partikel dari bambu dengan penambahan asam sitrat dan sukrosa.  Bahan baku yang digunakan pada 
penelitian ini adalah partikel bambu petung dan bambu wulung. Bahan perekat menggunakan asam 
sitrat dan sukrosa dengan v a r i a s i  komposisi asam sitrat:sukrosa a d a l a h  0:100, 25:75, 50:50, 
75:25, d a n  100:0. Jumlah perekat  yang digunakan adalah 30% (berdasarkan berat partikel). Papan 
partikel dibuat dengan ukuran 25 x 25 cm, target ketebalan 0,7 cm, dan target kerapatan 0,9 g/cm
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pengempaan diset pada 180oC selama 10 menit. Masing-masing perlakuan diulang 3 kali. Pengujian 
produk meliputi sifat fisika dan mekanika dilakukan berdasarkan  Japanese Industrial  Standard untuk 
papan partikel (JIS A 5908). Untuk mengetahui perubahan gugus kimia yang terjadi selama proses 
pengempaan, analisis komposisi kimia dan Fourier Transform Infrared dilakukan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa asam sitrat maupun sukrosa saja dapat berfungsi sebagai perekat papan partikel 
dari bambu petung dengan memenuhi standar JIS A 5908 tipe 18. Kualitas papan partikel yang optimal 
dapat diperoleh dengan komposisi asam sitrat:sukrosa sebesar 75:25, dengan nilai pengembangan 
tebal 2,7%, penyerapan air 10%, kekuatan rekat internal 3 MPa, modulus patah 24 MPa, dan modulus 
elastisitas 6 GPa. 

Kata kunci : asam sitrat, bambu petung, komposisi perekat, sukrosa

Pendahuluan

Penelitian menggunakan bahan perekat atau bahan pengikat alami mulai banyak 
dikembangkan seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap lingkungan. Salah satu 
bahan pengikat alami yang berfungsi sebagai perekat  pada komposit yang potensial untuk 
dikembangkan adalah asam sitrat (Umemura et al. 2011, Umemura et al. 2012, Widyorini 
et al. 2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan asam  sitrat  terbukti  dapat  
meningkatkan  kekuatan  maupun  stabilitas  dimensi  produk cetakan (moulding) dari kulit 
dan kayu akasia (Umemura et al. 2011), papan partikel pelepah nipah (Widyorini et al. 2012a), 
papan partikel pelepah kelapa sawit (Widyorini et al. 2012b), dan papan partikel bambu petung 
(Widyorini et al. 2013; 2015). Asam sitrat ini mengandung tiga grup gugus karboksil yang dapat 
berikatan dengan gugus hidroksil pada bahan lignoselulosa. Hal tersebut diduga disebabkan 
oleh adanya ikatan ester yang terbentuk  antara grup karboksil dari asam sitrat dengan grup 
hidroksil dari bahan lignoselulosa berdasarkan hasil analisis menggunakan Fourier  Transform  
Infrared  Spectra  (FTIR)  (Umemura  et  al.  2011,  Widyorini  et  al. 2015). Terbentuknya ikatan 
ester tersebut mempengaruhi sifat produk komposit yang dihasilkan menjadi lebih hidrofobik 
atau lebih tahan terhadap air.
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Untuk menambahkan gugus OH yang tersedia pada bahan lignoselulosa, Umemura et al. 
(2013) menambahkan sukrosa pada perekat asam sitrat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penambahan sukrosa pada komposisi sampai sebesar 25% dapat meningkatkan kekuatan 
papan partikel dari kayu. Penambahan gugus OH yang berasal dari sukrosa diduga dapat 
meningkatkan ikatan ester yang terbentuk dengan gugus karboksil dari asam sitrat, sehingga 
menghasikan produk papan partikel dari campuran kayu softwood (Umemura et al. 2013) 
dan kayu sengon (Widyorini et al. 2014) yang lebih kuat dengan tingkat yang berbeda. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa karakteristik kimia bahan baku turut mempengaruhi mekanisme 
perekatan menggunakan asam sitrat dan sukrosa. Bambu mengandung lebih dari 60% selulosa 
(Kamthai & Puthson 2005) yang lebih tinggi dibandingkan kedua bahan baku penelitian 
Umemura et al. (2013) dan Widyorini et al. (2014), sehingga diduga pengaruh ikatan dengan 
asam sitrat dan sukrosa  lebih baik.

Selain dapat digunakan sebagai bahan tambahan pada asam sitrat, sukrosa juga 
dapat berfungsi sebagai bahan pengikat atau perekat secara mandiri. Hal ini dibuktikan pada 
papan partikel yang dibuat dari pelepah kelapa sawit (Lamaming et al. 2013). Hal tersebut 
mengindikasikan bahwa gugus OH pada sukrosa dapat membentuk ikatan hidrogen yang 
cukup kuat dengan lignoselulosa. Pencampuran asam sitrat dan sukrosa juga telah berhasil 
diaplikasikan oleh Umemura et al. (2013) pada papan partikel dari campuran kayu daun jarum. 
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rasio asam sitrat/sukrosa sebanyak 25/75 
memberikan sifat papan partikel yang terbaik. Penambahan sukrosa pada penelitian tersebut, 
ditujukan untuk menambah jumlah gugus hidroksil yang dapat berikatan dengan gugus 
karboksil dari asam sitrat untuk membentuk ikatan ester (Umemura et al. 2013). Pencampuran 
sukrosa dengan tanin dilakukan oleh Zhao dan Umemura (2014) dan menghasilkan hasil yang 
optimal pada rasio tanin/sukrosa sebesar 25/75. Hasil analisis menggunakan  fourier  transform  
infrared  spectroscopy  (FTIR)  menduga  adanya  reaksi antara tanin dengan 5-hidroksi metil 
furfural (turunan dari sukrosa selama proses pemanasan) melalui ikatan dimetil eter.

Penelitian menggunakan asam sitrat maupun sukrosa ini masih relatif baru dan belum 
banyak dilakukan. Sifat bahan baku partikel, asam sitrat dan sukrosa yang berbeda diduga saling 
berinteraksi menghasilkan kualitas papan partikel yang variasi. Pada penelitian Widyorini et al. 
(2015), papan partikel dari jati dapat dibuat dengan menggunakan perekat asam sitrat dan 
dapat memenuhi standar JIS A 5908 (2003) untuk papan partikel. Penambahan  asam  sitrat  
dan  sukrosa  diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas  papan partikel dari bambu. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komposisi perekat (asam sitrat/sukrosa) terhadap 
sifat fisika dan mekanika papan partikel dari bambu.

Bahan dan Metode

Bahan baku yang digunakan pada penelitian ini adalah partikel bambu petung dengan 
ukuran lolos 10 mesh. Partikel bambu sebelum dicampur perekat dikeringudarakan terlebih 
dahulu. Bahan perekat yang digunakan adalah asam sitrat dan sukrosa. Jumlah perekat yang 
digunakan sebanyak 15% berdasarkan berat partikel kering udara. Komposisi asam sitrat 
dan sukrosa divariasikan dengan rasio 0/100, 25/75, 50/50, 75/25 dan 100/0, dengan 
konsentrasi larutan 59 ~ 60%. Setelah dicampur dengan perekat, partikel kemudian dioven 
pada suhu 80oC sampai diperoleh kadar air sekitar 4 ~ 7%. Selanjutnya campuran tersebut 
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dibuat mat dengan ukuran 25 x 25 cm, target ketebalan 0,7 cm, dan target kerapatan 0,9 g/
cm3. Proses pengempaan papan partikel dilakukan pada suhu 200oC selama 10 menit. Setelah 
proses pengempaan, papan partikel dikondisikan selama kurang lebih 7 ~ 10 hari. Semua 
kondisi percobaan dilakukan dengan  ulangan sebanyak 3 kali.

Pengujian kualitas papan partikel meliputi sifat fisika dan mekanika papan partikel 
berdasarkan standar JIS A 5908 (2003), yaitu kadar air, kerapatan, pengembangan tebal 
dan penyerapan air, modulus patah, modulus elastisitas, dan keteguhan rekat internal. Nilai 
pengembangan tebal dan penyerapan air diperoleh setelah merendam sampel berukuran 5 x 5 
x 0,7 cm ke dalam air pada suhu ruangan selama 24 jam. Pengujian kekuatan rekat internal 
menggunakan sampel berukuran 5 x 5 x 0,7 cm. Sampel uji ukuran 20 x 5 x 0,7 cm digunakan 
untuk pengujian modulus patah dan modulus elastisitas. Untuk memperkecil efek dari asam 
sitrat yang tidak bereaksi, sampel papan partikel setelah diuji modulus patah dan modulus 
elastisitas kemudian direbus selama 2 jam dan direndam air dingin selama 1 jam kemudian 
dibuat serbuk dan dianalisis dengan menggunakan FTIR.

Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis menggunakan FTIR dapat dilihat pada Gambar 1. Perubahan gugus 
fungsi dari bahan baku, papan partikel tanpa perekat sintetik (binderless board) dan papan 
partikel dengan campuran asam sitrat dan sukrosa ditunjukkan pada Gambar 1. Gugus C=O 
yang ditunjukkan pada puncak 1720 cm-1 terlihat sedikit pada pada partikel bambu maupun 
papan binderless serta papan partikel dengan perekat sukrosa. Gugus C=O ini dihasilkan 
oleh degradasi dari hemiselulosa selama proses pengempaan panas (Widyorini et al. 2005). 
Intensitas gugus tersebut semakin meningkat dengan penambahan asam sitrat. Kecenderungan  
yang  sama  juga  terlihat  pada  papan  partikel  dari  bambu,  dimana penggunaan asam 
sitrat  10% - 40% menunjukkan intensitas gugus  yang semakin kuat (Widyorini et al. 2014). 
Hal ini disebabkan oleh pembentukkan ikatan ester dari gugus hidroksil pada kayu dengan 
gugus karboksil pada asam sitrat (Umemura et al. 2011). Gambar 1 juga menunjukkan bahwa 
penambahan sukrosa tidak menunjukkan intensitas gugus C=O sekuat pada penambahan asam 
sitrat. Pencampuran sukrosa dan asam sitrat menghasilkan intensitas gugus C=O yang lebih 
tinggi dibandingkan hanya dengan penambahan sukrosa saja, tetapi tetap masih lebih kecil 
dibandingkan penambahan asam sitrat. Menurut Umemura et al. (2013) bahwa keberadaan 
sukrosa berperan penting dalam menambah jumlah gugus OH yang bisa berikatan ester dengan 
gugus karboksil dari asam sitrat.  Pada  suhu  yang  tinggi  dan  dalam  suasana  asam,  sukrosa  
terhidrolisis  menjadi glukosa dan fruktosa sehingga menambah jumlah gugus OH yang dapat 
berikatan ester dengan  asam  sitrat.  Disisi  lain  penambahan  sukrosa  pada  campuran  juga  
menurunkan keberadaan gugus karboksil karena jumlah asam sitrat berkurang, sehingga 
jumlah ikatan ester tidak bertambah. Keberadaan puncak 1512 cm-1 diduga berasal dari unit 
aromatik pada lignin. Menurut Okuda dan Sato (2006), sifat lignin ditandai dengan adanya 
gugus C═C pada disekitar 1505 cm-1 - 1510 cm-1. Penambahan asam sitrat dan sukrosa tidak 
terlihat mempengaruhi intensitas gugus C=C.
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Gambar 1. Spektra FTIR untuk berbagai komposisi asam sitrat:sukrosa

Kerapatan  papan  partikel  bambu  petung berkisar  0,94  –  1,10  g/cm³  dari  target 
kerapatan 0,9 g/cm3. Semua papan partikel dapat dibuat tanpa ada delaminasi. Warna papan 
partikel semakin gelap dengan semakin banyaknya jumlah asam sitrat dan sukrosa, seperti 
ditemukan oleh Umemura et al. (2011) yang meneliti produk cetakan kayu akasia dengan 
penambahan asam sitrat.

Gambar 2 dan 3 menunjukkan nilai penyerapan air dan pengembangan tebal papan 
partikel setelah direndam air pada suhu ruangan selama 24 jam. Semua papan partikel 
yang dibuat mempunyai nilai pengembangan tebal yang memenuhi persyaratan JIS A 5908, 
yaitu kurang dari 12%. Nilai penyerapan air semua papan partikel dengan perekat asam 
sitrat dan sukrosa dibawah nilai 20%.
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Gambar 2 .  Nilai penyerapan air papan partikel pada berbagai variasi jumlah perekat dan 
rasio perekat asam sitrat:sukrosa

Peningkatan stabilitas dimensi terlihat dengan penurunan nilai pengembangan tebal 
dan penyerapan air seiring dengan penambahan perekat dengan berbagai variasi komposisi. 
Penurunan sifat higroskopis ini disebabkan oleh perubahan hemiselulosa bahan baku (Sekino 
et al. 1999 dalam Widyorini et al. 2005), serta terbentuknya ikatan ester yang mengikat gugus 
OH pada partikel bambu dengan karboksil asam sitrat (Widyorini et al. 2015; McSweeny et 
al. 2006), seperti sudah dijelaskan pada uraian diatas.

Semua nilai pengembangan tebal papan partikel dengan penambahan asam sitrat dan 
sukrosa dapat memenuhi persyaratan JIS A 5908 (tidak lebih dari 12%). Penambahan asam sitrat 
pada campuran perekat yang semakin banyak menghasilkan papan partikel dengan kestabilan   
dimensi   yang   lebih   baik   dibandingkan   dengan   papan partikel dengan penambahan 
sukrosa saja. Hal ini diduga karena sukrosa mempunyai kelarutan dalam air yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan asam sitrat.

Gambar 3 .   Nilai pengembangan tebal papan partikel pada berbagai jumlah perekat dan 
rasio perekat asam sitrat:sukrosa

Sifat mekanika yang diamati pada penelitian ini meliputi keteguhan lengkung statis 
dan keteguhan rekat internal. Gambar 4 dan 5 menunjukkan nilai modulus patah dan nilai 
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modulus elastisitas papan partikel bambu petung dengan variasi komposisi perekat asam sitrat 
dan sukrosa. Nilai modulus patah dan modulus elastisitas diperoleh pada papan partikel yang 
dibuat dengan penambahan perekat asam sitrat dan sukrosa mempunyai nilai yang tinggi, dan 
memenuhi persyaratan JIS A 5908 tipe 13, bahkan tipe 18. Semua papan partikel yang dihasilkan 
mempunyai nilai modulus patah dan modulus elastisitas yang melebihi standar tipe 13, yaitu 13 
MPa dan 2,5 GPa, secara berurutan. Bahkan dengan penambahan sukrosa dapat meningkatkan 
modulus patah menjadi lebih dari 18 MPa (melebihi tipe 18). Berbeda dengan nilai modulus 
patah, semua nilai modulus elastisitas papan partikel dari bambu partikel sangat tinggi 
yaitu lebih dari 5 GPa. Berbeda dengan penelitian Umemura et al. (2013) yang menunjukkan 
kenaikan sifat modulus patah dan modulus elastisitas seiiring dengan penambahan sukrosa 
pada campuran perekat, dengan nilai optimal pada perbandingan asam sitrat:sukrosa adalah 
25/75.

 
Gambar 4.  Nilai modulus patah papan partikel pada berbagai variasi jumlah perekat dan 

rasio perekat asam sitrat:sukrosa

Gambar 5.  Nilai modulus elastisitas spesifik papan partikel pada berbagai variasi jumlah 
perekat dan rasio perekat asam sitrat:sukrosa

Kekuatan rekat internal papan partikel pada variasi komposisi perekat asam sitrat:sukrosa 
ditunjukkan oleh Gambar 6. Semua papan partikel dengan penambahan asam sitrat dan 
sukrosa mempunyai nilai kekuatan rekat internal yang sangat tinggi yaitu lebih dari 1 MPa. 
Nilai keteguhan rekat internal pada penelitian ini sangat tinggi berkisar antara 1,2 – 3,1 MPa. 
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Penambahan sukrosa mampu meningkatkan nilai kekuatan rekat internal papan partikel. 
Bahkan pemberian sukrosa 100% menghasilkan nilai kekuatan rekat internal yang lebih 
tinggi dibandingkan asam sitrat 100%. Hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena 
karakteristik kimia bambu yang berbeda dengan kayu. Hasil penelitian Umemura et al. (2013) 
memperlihatkan rata-rata keteguhan rekat internal papan partikel dari softwood yang diberi 
tambahan asam sitrat dan sukrosa hingga 30 (% berat kering partikel) adalah 1,61 MPa. 
Komposisi perekat berpengaruh terhadap nilai kekuatan rekat internal. Berbeda dengan   
hasil   Umemura   et al. (2013) yang menemukan komposisi optimal pada perbandingan 
asam sitrat:sukrosa adalah 25/75, hasil penelitian ini menunjukkan komposisi optimal pada 
asam sitrat:sukrosa adalah 75/25. Sukrosa diharapkan dapat menambah kekuatan dengan 
penambahan gugus OH-nya. Mekanisme perekatan merupakan hal yang penting untuk 
diketahui agar dapat diterapkan industri, oleh karena itu perlu penelitian lebih lanjut untuk 
mengetahui peranan sukrosa dan asam sitrat dan pengaruhnya dengan komposisi kimia bahan 
baku. Hal yang menarik pada penelitian ini dan Umemura et al. (2013) adalah penambahan 
sukrosa saja dapat menghasilkan kekuatan rekat internal yang memenuhi standar JIS A 5908. 
Berdasarkan penelitian oleh Lamaming et al. (2013), penambahan sukrosa sebanyak 20% juga 
dapat meningkatkan modulus patah dan kekuatan rekat internal pada papan partikel tanpa 
perekat dari pelepah kelapa sawit.

Gambar 6.  Nilai kekuatan rekat internal spesifik papan partikel pada berbagai variasi jumlah 
perekat dan rasio perekat asam sitrat/sukrosa

Kesimpulan

Hasil  penelitian  menunjukkan  asam  sitrat  dan  sukrosa  dapat  digunakan  sebagai 
perekat alami papan partikel, baik secara mandiri maupun dalam campuran. Kualitas papan 
partikel yang dihasilkan dapat memenuhi standar JIS A 5908 untuk papan partikel. Intensitas 
gugus C=O yang menunjukkan ikatan ester yang terbentuk, meningkat dengan penambahan 
asam sitrat. Penambahan sukrosa pada campuran tidak mempengaruhi intensitas gugus C=O 
secara nyata, yang diduga karena jumlah gugus karboksil menurun seiiring penurunan asam 
sitrat. Kondisi optimal pada penelitian ini adalah komposisi perekat asam sitrat:sukrosa 
(75/25) dengan nilai pengembangan tebal 2,7%, penyerapan air 10%, kekuatan rekat internal 
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3 MPa, modulus patah 24 MPa, dan modulus elastisitas 6 GPa. Semua nilai tersebut dapat 
memenuhi standar JIS A 5908 tipe 18.
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