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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh perlakuan pengawetan dengan 
asap cair terhadap sifat papan partikel limbah kayu mahoni dan sengon serta ketahanannya 
terhadap serangan rayap kayu kering Cryptotermes cynocephalus Light. Papan partikel 
dibuat dari limbah penggergajian kayu mahoni dan sengon dengan perlakuan pengawetan 
pada berbagai konsentrasi bahan pengawet asap cair (tanpa perlakuan, 0%, 2,5% dan 5%). 
Perlakuan pengawetan dilakukan dengan metode perendaman dingin selama 24 jam pada 
bahan baku partikelnya. Selanjutnya dilakukan pembuatan papan partikel dengan 
menggunakan suhu pengempaan 150oC selama 10 menit. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa keteguhan rekat internal papan partikel mahoni dan sengon masih memenuhi standar 
JIS A 5908, walaupun dibuat dari partikel yang telah mengalami perlakuan pengawetan 
sebelumnya. Ketahanan papan partikel mahoni dan sengon tertinggi diperoleh setelah 
perlakuan partikel dengan pengawet asap cair pada konsentrasi 5% dimana diperoleh nilai 
mortalitas rayap sebesar 87% pada papan partikel mahoni dan 58% pada papan partikel 
sengon. Nilai kehilangan berat yang diperoleh sebesar 0,565% pada papan partikel mahoni 
dan 0,856% pada papan partikel sengon.  

 
Kata kunci : papan partikel, konsentrasi bahan pengawet, asap cair, kayu mahoni, kayu 

sengon 

PENDAHULUAN

Papan partikel merupakan salah satu produk papan tiruan yang banyak digunakan 
oleh masyarakat sebagai pengganti kayu yang ketersediaannya semakin terbatas. Kelebihan 
produk ini antara lain papan partikel bebas cacat seperti mata kayu, ukuran dan 
kerapatannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan, mempunyai sifat isotropis, serta sifat 
dan kualitasnya dapat diatur. Sementara itu, kelemahan produk papan partikel ini antara lain 
stabilitas dimensinya yang rendah sehingga sangat besar pengaruhnya pada pemakaian 
terutama bila digunakan sebagai bahan bangunan (Haygreen dan Bowyer, 1996). Pada saat 
ini terdapat 19 buah industri pembuatan papan partikel di Indonesia. Industri ini 
memanfaatkan limbah kayu dari industri pengolahan kayu  sebagai bahan bakunya (Sutigno 
dalam Yuliansyah, 2001). Mahoni dan sengon merupakan jenis kayu yang banyak digunakan 
dalam industri pengolahan kayu di Indonesia sehingga dapat diasumsikan bahwa limbah 
yang dihasilkan dari kedua jenis kayu ini sangat tinggi sehingga dapat digunakan sebagai 
bahan pembuatan papan partikel yang sangat potensial. 

Dalam pembuatan papan partikel, faktor-faktor yang harus diperhatikan karena 
berpengaruh terhadap sifat dan kekuatan papan partikel tersebut adalah jenis bahan, tipe 
dan ukuran partikel, penyebaran partikel, jenis dan jumlah perekat, kerapatan papan partikel, 
kadar air partikel dan perekatan partikel serta proses pembuatannya (Kollman et al. 1975). 
Jenis perekat yang umum digunakan dalam pembuatannya adalah perekat sintetis berbasis 
formaldehida, salah satunya adalah urea formaldehida. Selain sifat dan kekuatan papan 
partikel, sifat ketahanan dan keawetannya juga perlu diperhatikan agar memberikan umur 
pakai yang lebih lama dari produk ini. Usaha peningkatan keawetan papan partikel telah 
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banyak dilakukan melalui pengawetan bahan baku kayunya, penambahan bahan pengawet 
pada perekat, maupun pengawetan papan partikel yang sudah jadi. Alternatif bahan 
pengawet yang dapat digunakan yaitu bahan pengawet yang beracun terhadap organisme 
perusak kayu namun bersifat ramah terhadap lingkungan seperti asap cair. Penggunaan 
asap cair sebagai bahan pengawet pada kayu solid sebelumnya telah banyak digunakan. 
Sementara itu, penelitian mengenai pengawetan papan partikel menggunakan bahan 
pengawet ini masih jarang dilakukan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perlakuan pengawetan dengan 
asap cair pada pembuatan papan partikel dari limbah kayu mahoni (Swietenia sp) dan 
sengon (Paraserianthes sp) sehingga diperoleh kombinasi yang tepat dalam meningkatkan 
sifat papan partikel serta ketahanannya terhadap serangan rayap kayu kering Cryptotermes 
cynocephalus Light. 

 
BAHAN DAN METODE 

Bahan Penelitian 
Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah partikel kayu mahoni 

(Swietenia sp.) dan sengon (Paraserianthes sp). Partikel kayu tersebut disaring sehingga 
lolos saringan 0,5 cm x 0,5 cm dan tertahan saringan ukuran 40 mesh serta dikeringkan 
sampai mencapai kadar air kering udara. Bahan pengawet yang digunakan adalah asap cair 
dengan kandungan asam asetat sebanyak 53,37% dan fenol sebanyak 38,67%. Perekat 
yang digunakan dalam pembuatan papan partikel ini adalah urea formaldehida. 

Perlakuan Pendahuluan 
Perlakuan pendahuluan terhadap  partikel kayu dilakukan dengan perendaman 

partikel kayu kedalam larutan bahan pengawet dengan berbagai perlakuan pengawetan 
yaitu tanpa perlakuan pengawetan, perlakuan pengawetan dengan konsentrasi asap cair 0 
%; 2,5 %; dan 5 % selama 24 jam, setelah itu partikel dikeringkan sampai mencapai kadar 
air kering udara dan siap dicampur dengan perekat urea formaldehida dengan jumlah 
perekat 7,5%. Sebelum dan sesudah perlakuan pengawetan, berat partikel ditimbang 
sehingga diperoleh persen pertambahan beratnya (WPG, weight percent gain).  

Pembuatan Papan Partikel 
Papan partikel dibuat dengan ukuran 25 cm x 25 cm x 1 cm dan target kerapatan 0,8 

g/cm3. Perekat urea formaldehida yang dicampurkan dengan partikel sebanyak 7,5 % dari 
berat kering udara partikelnya. Papan partikel dibuat dengan kempa panas pada suhu 150oC 
selama 10 menit. Untuk setiap kombinasi perlakuan dibuat tiga papan partikel sebagai 
ulangan. 

Pengujian Sifat Fisika dan Mekanika Papan Partikel 
Pengujian sifat fisika dan mekanika papan partikel ini meliputi pengembangan tebal, 

penyerapan air, keteguhan rekat internal, dan keteguhan lengkung statik (MoE dan MoR) 
papan partikel. Standar pengujian yang digunakan adalah JIS A 5908-2003.  

Pengujian Papan Partikel terhadap Serangan  Rayap Kayu Kering 
Pengujian terhadap serangan rayap kayu kering dilakukan dengan mengumpankan 

50 ekor rayap kayu kering dewasa, sehat dan aktif pada contoh uji papan partikel selama 6 
minggu. Mortalitas rayap dihitung dengan membandingkan jumlah rayap yang mati terhadap 
jumlah rayap awal yang diumpankan dan dinyatakan dalam persen (%), sedangkan nilai 
kehilangan berat contoh uji dihitung dengan membandingkan selisih antara berat awal 
contoh uji sebelum pengumpanan dengan berat akhir contoh uji setelah pengumpanan 
terhadap berat awal contoh uji sebelum pengumpanan yang dinyatakan dalam persen (%). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Persen Pertambahan Berat Partikel ( WPG, Weight Percent Gain) 
Pada perlakuan pengawetan partikel kayu, nilai persen pertambahan berat (WPG) 

meningkat seiring besarnya konsentrasi bahan pengawet yang berikan (Tabel 1). Nilai 
persen pertambahan berat pada partikel kayu ini terbilang kecil. Penelitian lain yang 
dilakukan oleh Suryono (2009) yang mencoba mengawetkan kayu solid (kayu karet) dengan 
bahan pengawet asap cair pada konsentrasi 30% ditambah borak 6% memberikan nilai 
retensi sebesar 27,68 kg/m3 atau sebesar 1,72% pertambahan berat (berat jenis kayu karet 
0,62). Besarnya retensi tersebut dapat memberikan nilai mortalitas rayap tanah sebesar 
100%. Perbedaan nilai penambahan berat kayu setelah perlakuan pengawetan ini berbeda-
beda antar jenis kayu, hal ini kemungkinan lebih disebabkan oleh perbedaan struktur 
anatomi pada masing-masing jenis kayu tersebut. 

 
Tabel 1. Persen Pertambahan Berat Partikel Setelah Proses Pengawetan. 

 

Jenis Kayu Perlakuan Pengawetan dengan Asap Cair 
0% 2,5 % 5% 

Mahoni 0,09 0,43 0,62 
Sengon 0,07 0,37 0,59 

Pengujian Sifat Fisika dan Mekanika Papan Partikel 
Papan partikel mahoni dan sengon pada penelitian ini  seluruhnya diperoleh tanpa 

mengalami delaminasi dan nilai kerapatannya telah mendekati nilai kerapatan yang dituju 
yaitu 0,8 g/cm3. Kadar air papan partikel mahoni yang diperoleh berkisar antara 6,34% - 
8,97% dan pada papan partikel sengon berkisar antara 6,63% - 8,39%, dimana semuanya 
sudah memenuhi persyaratan JIS A 5908, sebesar 5-13%. 

Pada Tabel 2, papan partikel mahoni dan sengon memberikan nilai penyerapan air  
yang berbeda dimana nilai penyerapan air pada papan partikel sengon lebih tinggi 
dibandingkan dengan papan partikel mahoni. Hal ini lebih disebabkan karena kayu sengon 
memiliki kerapatan yang lebih rendah dibandingkan kayu mahoni sehingga sifat higroskopis 
yang dimilikinya menjadi semakin besar. Secara umum, nilai penyerapan air ini tidak 
disyaratkan dalam standar  JIS A 5908-2003. Analisis statistik nilai penyerapan air pada 
papan partikel mahoni dan sengon (Tabel 3) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 
perlakuan pengawetan dengan asap cair dimana nilainya semakin meningkat dengan 
meningkatnya konsentrasi asap cair yang diberikan.  Hal ini kemungkinan disebabkan 
karena perlakuan pengawetan dengan asap cair menyebabkan bertambahnya sifat 
higroskopis papan partikel.  

Nilai pengembangan tebal papan partikel mahoni (Tabel 2) meningkat dengan 
pertambahan konsentrasi bahan pengawet asap cair yang diberikan.  Hasil analisis varians 
menunjukkan bahwa faktor perlakuan pengawetan tidak memeberikan pengaruh yang nyata 
pada nilai pengembangan tebal ini, namun terdapat kecenderungan nilai pengembangan 
tebal yang meningkat dengan meningkatnya konsentrasi bahan pengawet asap cair serta 
nilainya lebih besar pada papan partikel sengon jika dibandingkan dengan papan partikel 
mahoni.   
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Tabel 2. Nilai pengujian sifat fisika dan mekanika papan partikel mahoni dan sengon 

No 
1 
2 
3 
4 

5 

6 

7 

8 

Sampel Perlakuan 
Mahoni Tanpa Perlakuan 
Mahoni, Pengawet 0% 
Mahoni, Pengawet 2,5% 
Mahoni, Pengawet 5% 

Sengon Tanpa Perlakuan 

Sengon, Pengawet 0% 

Sengon, Pengawet 2,5% 

Sengon, Pengawet 5% 

WA (%) 
73,14 
78,27 
86,65 
81,26 
 
 
114,34 
 
107,84 
 
117,55 
 

126,47 

TS (%) 
11,80 
17,68 
18,70 
17,26 

39,10 

37,67 

40,46 

42,08 

   IB 
(kg/cm2) 
  5,658 
  5,222 
  3,919 
  5,027 

1,580 

2,546 

2,172 

1,718 

  MoR 
(kgf/cm2) 
  72,72 
  68,56 
  56,24 
  69,39 

85,28 

99,79 

72,59 

56,35 

  MoE 
(kgf/cm2) 
  9.995 
  10.093 
   9.502 
  11.169 

15.716 

15.330 

11.641 

9.152 

Tabel 3. Analisis varian sifat fisika dan mekanika papan partikel mahoni dan sengon 

No 
 1 
 2 

Jenis Kayu 
  Mahoni 
  Sengon 

 WA 
0,000** 
0,002** 

  TS 
0,621ns 
0,180ns 

  IB 
0,061ns 
0,517ns 

 MoR 
0,038* 
0,086ns 

 MoE 
0,072ns 
0,008** 

Keterangan : ** = Nilai sangat berbeda nyata pada taraf uji 1% 
             * = Nilai sangat berbeda nyata pada taraf uji 5% 
             ns = Nilai tidak berbeda nyata 

        Nilai analisis varians keteguhan rekat internal papan partikel mahoni dan sengon
(Tabel 3) tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap perlakuan pengawetan dengan
asap cair. Widarmana dalam Dirhamsyah (1995) mengungkapkan bahwa keteguhan rekat
internal tidak dipengaruhi secara nyata oleh kerapatan kayu asalnya, akan tetapi lebih
banyak ditentukan oleh faktor lainnya seperti geometri partikel, kerapatan lembaran dan
jumlah perekat. Pada papan partikel mahoni secara umum, perlakuan pengawetan
cenderung menurunkan nilai keteguhan rekat internal jika dibandingkan dengan contoh uji
tanpa perlakuan. Sedangkan pada papan partikel sengon justru meningkatkan nilai
keteguhan rekat internal ini. Walaupun demikian, semua nilai keteguhan rekat internal pada
papan partikel mahoni dan sengon telah memenuhi standar JIS A 5908-2003. 
        Nilai modulus patah papan partikel mahoni dan sengon setelah dianalisis varians
memberikan pengaruh yang nyata pada papan partikel mahoni dan tidak berpengaruh nyata
pada papan partikel sengon. Pada penelitian ini, perlakuan pengawetan cenderung
menurunkan nilai modulus patah papan partikel jika dibandingkan dengan contoh uji tanpa
perlakuan sehingga tidak ada yang memenuhi standar JIS A 5908-2003. Sementara itu, nilai
modulus elastisitas papan partikel mahoni dan sengon setelah dianalisis varians memberikan
pengaruh yang sangat nyata pada papan partikel sengon dan tidak berpengaruh nyata pada
papan partikel mahoni. Hal ini disebabkan penambahan perekat akan meningkatkan ikatan
antar partikel sehingga nilai ini semakin meningkat namun hanya sebagian saja yang
memenuhi standar JIS A 5908-1994. 
        Penelitian lain yang dilakukan oleh Aini et al., (2009) mengenai pengaruh
pengawetan dengan boron terhadap kekuatan dan keawetan produk laminasi bambu
memberikan hasil bahwa nilai modulus patah dan modulus elastisitas produk laminasi bambu
menurun dengan pemberian bahan pengawet boron jika dibandingkan dengan contoh uji
tanpa perlakuan pengawetan (kontrol). 
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Pengujian Terhadap Serangan Rayap Kayu Kering 
Mortalitas rayap merupakan salah satu ukuran atau parameter untuk mengukur 

tingkat efektifitas bahan pengawet terhadap rayap. Nilai mortalitas rayap pada papan partikel 
mahoni dan sengon tertinggi diperoleh pada perlakuan pengawetan dengan konsentrasi 5%  
yaitu sebesar 87% dan 58%. Hasil analisis varians (Tabel 4) menunjukkan bahwa perlakuan 
pengawetan dengan asap cair berpengaruh nyata terhadap nilai mortalitas rayap pada 
papan partikel mahoni namun tidak berpengaruh nyata pada papan partikel sengon. Hasil 
mortalitas rayap ini menunjukkan kecendrungan bahwa semakin besar konsentrasi bahan 
pengawet yang diberikan, maka nilai mortalitas rayapnya akan semakin tinggi (Gambar 1). 
Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Hunt dan Garrat (1986) yaitu nilai mortalitas semakin 
naik dengan semakin bertambahnya konsentrasi bahan pengawet yang diberikan.  

 

 
 

Gambar 1. Nilai Mortalitas Rayap Papan Partikel 
 

Tabel 4. Analisis varian mortalitas rayap dan kehilangan berat papan  
partikel mahoni dan sengon 

 
No Jenis Kayu Mortalitas Rayap Kehilangan Berat 
1 Mahoni 0,050* 0,201ns 
2 Sengon 0,062ns 0,748ns 

 
Keterangan :  **   = Nilai sangat berbeda nyata pada taraf uji 1% 
           *     = Nilai sangat berbeda nyata pada taraf uji 5% 
         ns   = Nilai tidak berbeda nyata 

 
Perubahan nilai mortalitas rayap kayu kering yang makin meningkat dengan 

peningkatan konsentrasi bahan pengawet seperti ditunjukkan pada Gambar 1. diduga 
karena adanya kandungan fenol dan asam organik. Tranggono et al. (1997) menyatakan 
bahwa fenol dan asam organik merupakan senyawa utama di dalam asap cair yang bersifat 
bakteriostatik/baktersidal. Nilai mortalitas rayap papan tanpa perlakuan lebih rendah 
daripada nilai mortalitas rayap papan perendaman asap cair, hal ini membuktikan bahwa 
asap cair mampu menaikkan nilai mortalitas rayap. Penelitian lain yang dilakukan oleh 
Indrayani et al., 2010 memberikan hasil bahwa mortalitas rayap meningkat dengan naiknya 
konsentrasi asap cair dari 1%-4% serta tingginya suhu pirolisis 450oC dengan nilai mortalitas 
rayap mencapai 100%. Sementara itu, Walther et al. (2007) yang menggunakan impregnasi 
phenol formaldehida pada papan partikel kenaf menyebabkan nilai mortalitas rayap 
mencapai hampir 100%. Penelitian lain oleh Sulastiningsih dan Jasni (2004) mengenai 
ketahanan papan partikel dari kayu karet terhadap rayap kayu kering yang menggunakan 
bahan pengawet alfametrin pada konsentrasi 0,75% memberikan nilai mortalitas rayap 
100%. 
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Nilai kehilangan berat terkecil atau terbaik pada papan partikel mahoni dan sengon 
juga diperoleh pada  perlakuan pengawetan 5% yaitu sebesar 0,565% dan 0,856%. Hasil 
analisis varians pada Tabel 5 menunjukkan bahwa faktor perlakuan pengawetan tidak 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap nilai kehilangan berat baik pada papan partikel 
mahoni maupun papan partikel sengon. Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa nilai kehilangan 
berat papan partikel mahoni maupun sengon menunjukkan kecendrungan yang menurun 
dengan peningkatan konsentrasi bahan pengawet asap cair yang diberikan. Hal ini sesuai 
dengan pernyataan Hunt dan Garrat (1986) yang menyatakan bahwa semakin tinggi 
konsentrasi bahan pengawet yang diberikan maka semakin kecil nilai kehilangan berat yang 
diperoleh dan berbanding terbalik dengan nilai mortalitas yang dihasilkan. Penelitian yang 
dilakukan oleh Indrayani et al. (2010) memberikan hasil bahwa kehilangan berat menurun 
bahkan  tanpa mengalami kehilangan berat  sedikitpun pada contoh uji dengan naiknya 
konsentrasi asap cair dari 1%-4% serta tingginya suhu pirolisis 450oC. 

 

 
 

Gambar 2. Nilai Kehilangan Berat Papan Partikel 
 

KESIMPULAN

1. Sifat fisika dan mekanika papan partikel mahoni dan sengon yang telah memenuhi 
Standar JIS A 5908-2003 hanya parameter keteguhan rekat internal. 

2. Nilai mortalitas rayap dan nilai kehilangan berat terbaik pada papan partikel mahoni dan 
sengon diperoleh pada  perlakuan pengawetan dengan konsentrasi bahan pengawet  5% 
yaitu sebesar  87% dan 0,565% pada papan partikel mahoni dan sebesar 58% dan 
0,856% pada papan partikel sengon. 
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