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KARAKTERISTIK KOMPOSIT TANPA PEREKAT
(BINDERLESS COMPOSITE) DARI LIMBAH PENGOLAHAN KAYU

Ragil Widyorini*

Abstrak
Berbagai upaya dilakukan untuk meminimalkan emisi formaldehida dari produk-produk

panel. Komposit tanpa menggunakan perekat merupakan produk ramah lingkungan, yang
diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian mengenai pembuatan
komposit tanpa perekat belum banyak dilakukan, terutama di Indonesia. Penelitian ini bertujuan
untuk mengkaji karakteristik produk komposit tanpa perekat dari limbah pengolahan kayu.
Enam jenis kayu yang digunakan adalah sengon, nangka, mahoni, akasia auri, kelapa, dan
jati. Pengujian sifat-sifat fisika dan mekanika papan tanpa perekat ini kemudian dibandingkan
dengan standar JIS A 5908 tipe 8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik papan
partikel tanpa perekat yang terbuat dari enam jenis kayu berbeda-beda. Kenaikan suhu
pengempaan meningkatan kestabilan dimensi papan. Papan partikel tanpa perekat hasil
penelitian ini menunjukkan nilai kekuatan rekat yang tinggi dengan modulus patah dan
elastisitas yang masih relatif rendah.

Kata kunci: komposit tanpa perekat, papan partikel, limbah penggergajian, kayu

Pendahuluan
Bahan perekat biasanya merupakan bahan yang berharga paling mahal pada industri

pembuatan biokomposit. Perekat sintetis yang banyak digunakan saat ini merupakan perekat
berbasis formaldehida yang berasal dari bahan minyak bumi. Perekat tersebut menghasilkan
emisi formaldehida yang berdampak negatif bagi manusia dan lingkungan. Emisi formaldehida
dan CO2 banyak dikeluarkan terutama pada proses pengempaan. Penelitian mengenai perekat
alternatif atau dari alam berkembang dengan pesat, termasuk di dalamnya adalah
mengembangkan teknologi perekatan tanpa menggunakan perekat. Produk teknologi ini
dikenal dengan nama binderlessboard, dan berkembang sejak pertengahan 1980-an (Shen,
1986). Keuntungan dari produk komposit ini adalah ramah lingkungan karena tidak menggu-
nakan perekat sintetik. Dengan tidak menggunakan perekat, komponen biaya diharapkan
dapat menjadi lebih murah, sehingga diharapkan produk yang dihasilkan menjadi lebih
ekonomis dan terjangkau di tengah perekonomian bangsa yang saat ini.

Penelitian-penelitian mengenai pembuatan komposit tanpa perekat yang telah dilakukan
diantaranya adalah kenaf inti, ampas tebu, sabut kelapa, rumput gajah, dan spruce serta
pinus. Bahan baku bukan kayu banyak diteliti dengan pertimbangan karena bahan tersebut
mengandung banyak hemiselulosa yang diketahui mempunyai peran yang sangat penting
dalam mekanisme self-bonding. Langkah penting dalam mekanisme tersebut adalah adanya
degradasi hemiselulosa selama proses perlakuan panas atau uap. Ellis dan Pasner (1994)
menyatakan bahwa kekuatan rekat secara langsung berhubungan dengan kadar pentosan
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dalam bahan material yang digunakan. Perkembangan penelitian dari Widyorini et al. (2005a,
2005b) memperlihatkan adanya kaitan antara perubahan komponen kimia dan kadar S/G
(Syringil/Guaiasil) dengan kekuatan rekat dari papan partikel tanpa perekat. Disimpulkan
bahwa kekuatan rekat tidak hanya dipengaruhi oleh degradasi hemiselulosa saja, tetapi lignin
dan selulosa juga turut berperan dalam membentuk ikatan self-bonding tersebut (Widyorini
et al. 2005b).

Teknologi perekatan tanpa menggunakan perekat ini belum banyak berkembang di
Indonesia. Metode pengempaan yang biasa digunakan adalah metode kempa panas dan
metode pengempaan yang disertai dengan injeksi uap bertekanan. Keuntungan menggunakan
metode dengan injeksi uap bertekanan adalah dapat meningkatkan kestabilan dimensi papan.
Oleh karena metode pengempaan dengan sistem injeksi uap bertekanan memerlukan biaya
yang relatif tinggi, pada penelitian ini menggunakan metode pengempaan panas.

Setiap bahan mempunyai karakteristik masing-masing yang sangat mempengaruhi sifat
perekatannya. Karena komposit tanpa perekat ini tidak menggunakan resin sintetik sama
sekali, komposisi kimia dari masing-masing bahan memegang peranan penting dalam
pembentukan kekuatan komposit yang dihasilkan. Penelitian ini mencoba memanfaatkan
limbah dari industri pengolahan kayu sebagai bahan baku. Karakteristik komposit tanpa
perekat yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan standar yang berlaku.

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan enam jenis serbuk gergaji yang berasal dari limbah industri

penggergajian kayu di sekitar daerah Yogyakarta. Keenam jenis tersebut adalah jati, mahoni,
nangka, kelapa, akasia auri, dan sengon. Sebelum digunakan, serbuk gergaji dikeringkan
sampai mencapai kadar air kering udara. Semua jenis partikel kayu kemudian diayak, dan
partikel yang lolos 0,2 x 0,2 cm selanjutnya dibuat mat dengan target kerapatan adalah 0,8 g/
cm3. Pengempaan dilakukan pada suhu 180 oC selama 15 menit,  200 oC selama 10 dan 15
menit. Setiap kondisi pembuatan papan partikel tanpa perekat tersebut dibuat dengan 2
ulangan.

Setelah proses pengempaan, papan partikel kemudian dikondisikan pada suhu ruangan
selama kurang lebih 10 hari sebelum dilakukan pengujian. Pengujian dilakukan dengan
menggunakan standar Japanese Industrial Standard (JIS) A 5908 (1994) untuk dengan
variabel uji: modulus patah, modulus elastisitas, kekuatan rekat, penyerapan air, dan
pengembangan tebal.

Hasil Dan Pembahasan
1. Sifat fisika

Papan tanpa perekat dari pada penelitian ini dapat dibuat dengan tidak mengalami
delaminasi. Kadar air papan tanpa perekat setelah pengempaan pada berkisar antara 4-6%.
Hasil penelitian oleh Angles et al. (1999) pada pembuatan komposit tanpa perekat dengan
bahan baku kayu spruce dan pinus menunjukkan kadar air papan tidak dipengaruhi oleh
perbedaan suhu dan waktu pengempaan. Warna papan tanpa perekat cenderung gelap,
karena pada penelitian ini menggunakan suhu 200 oC, dimana hal ini menunjukkan tingkat
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hidrolisis atau degradasi komponen kimia bahan baku yang lebih tinggi.
Gambar 1 menunjukkan histogram pengembangan tebal papan tanpa perekat dari

keenam jenis kayu. Nilai pengembangan tebal rata-rata papan pada penelitian ini berkisar
antara 2% sampai 18%. Nilai pengembangan tebal ini sangat baik, mengingat sistem
pengempaan yang digunakan adalah sistem kempa panas. Berdasarkan Gambar tersebut,
terlihat bahwa prosentase pengembangan tebal menurun seiring meningkatnya suhu kempa
yang diberikan saat proses pengempaan. Pada kondisi pengempaan suhu 200 oC, nilai
pengembangan tebal untuk semua jenis kayu dibawah 12% yang merupakan standar
maksimum yang ditetapkan oleh JIS A 5908. Hasil penelitian ini bahkan lebih baik dari papan
tanpa perekat dengan menggunakan campuran kayu spruce dan pinus yang berkisar 17%
pada suhu 200oC selama 15 menit dan 27% selama 10 menit. (Angles et al., 1999).

Gambar 1. Histogram pengembangan tebal rata-rata papan tanpa perekat
dari enam jenis kayu

2. Sifat mekanika
Gambar 2 memperlihatkan histogram keteguhan rekat papan tanpa perekat dari keenam

jenis kayu. Keteguhan rekat kayu kelapa, jati dan akasia auri memperlihatkan hasil yang
tidak jauh berbeda. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, nilai keteguhan rekat
rata-rata papan partikel pada penelitian ini berkisar antara 0,8 kg/cm² sampai dengan 4,6 kg/
cm². Kayu nangka, sengon, dan mahoni bahkan mempunyai nilai keteguhan rekat diatas
standar JIS A 5908 tipe 8, yaitu sebesar 1,5 kg/cm2 untuk ketiga kondisi pengempaan. Nilai
ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan nilai keteguhan rekat papan tanpa perekat dari
kenaf inti dengan menggunakan sistem kempa panas (0,5 – 2 kg/cm2), tetapi masih jauh
lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan sistem kempa dengan injeksi uap
bertekanan (5 – 6 kg/cm2) pada kerapatan yang relatif sama (Xu et al., 2003). Kayu nangka
yang dikempa panas pada kondisi 180 oC selama 15 menit menunjukkan nilai yang tidak
terlalu berbeda dengan kenaf inti yang dikempa dengan disertai injeksi uap bertekanan. Karena
papan perekat ini tidak menggunakan resin perekat sama sekali, karakteristik kimia kayu
nangka merupakan hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.
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Keteguhan rekat papan menunjukkan variasi yang berbeda-beda untuk tiap jenis kayu
terhadap perbedaan suhu dan waktu pengempaan. Pada umumnya, kenaikan suhu dan
waktu pengempaan dapat meningkatkan sifat-sifat papan yang dihasilkan. Tetapi, pada suhu
yang terlalu tinggi dan waktu yang terlalu lama, sifat-sifat papan dapat menurun yang
diakibatkan oleh terlalu tingginya kerusakan kayu selama proses pengempaan. Pada kayu
nangka, terlihat bahwa kenaikan suhu dari 180 oC menjadi 200 oC mengakibatkan penurunan
keteguhan rekat sekitar 50%. Hal sebaliknya terjadi pada papan partikel dari kayu sengon
dan mahoni. Hal ini menunjukkan pengaruh komposisi kimia dari bahan baku sangat
mempengaruhi proses terjadinya self-bonding. Degradasi komponen kimia yang terlalu
berlebihan dapat menyebabkan penurunan sifat papan tersebut (Widyorini et al. 2005c; Suzuki
et al., 1998).

Gambar 2. Histogram keteguhan rekat rata-rata papan tanpa perekat dari enam jenis kayu

Gambar 3 menunjukkan modulus patah dari papan patah perekat yang terbuat dari
keenam jenis kayu. Modulus patah merupakan kemampuan papan partikel untuk menahan
beban dengan arah tegak lurus permukaan yang berusaha mematahkannya. Berdasarkan
hasil pengujian yang telah dilakukan, nilai MOR papan partikel pada penelitian ini berkisar
antara 11 kg/cm2  sampai dengan 51 kg/cm2. Hasil ini masih relatif jauh dari standar JIS A
5908 yang menetapkan modulus patah minimum adalah 82 kg/cm2. Kayu jati dan akasia
menunjukkan nilai modulus patah yang cukup rendah. Hasil yang tidak jauh berbeda juga
ditunjukkan oleh nilai keteguhaan elastisitas papan tanpa perekat. Melihat nilai modulus patah
dan elastisitas yang masih cukup rendah, sementara keteguhan rekat yang relatif tinggi,
papan tanpa perekat dari bahan kayu ini berpotensi sebagai bahan lapisan dalam (core)
pada komposit. Untuk meningkatkan nilai modulus patah, penggunaan bahan pelapis luar
seperti venir atau penggunaan partikel dengan ukuran yang lebih besar merupakan topik
penelitian berikutnya.
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Gambar 3. Histogram modulus patah rata-rata papan tanpa perekat dari enam jenis kayu

Kesimpulan
1. Papan partikel tanpa perekat yang terbuat dari serbuk gergaji enam jenis kayu

mempunyai nilai keteguhan rekat yang tinggi, tetapi masih mempunyai nilai modulus
patah dan elastisitas yang relatif rendah.

2. Dengan sistem pengempaan panas, nilai pengembangan tebal papan partikel tanpa
perekat dari enam jenis kayu pada penelitian ini masih bisa memenuhi standar, hal ini
menunjukkan tingkat kestabilan dimensi yang sangat baik.
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