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Abstract 

Nowadays zalacca frond has yet been used optimally. One of the zalacca frond content is 

holocellulose which more than 60% that can be used as particleboards materials. The research 

of zalacca frond utilization with citric acid as natural adhesive has not been studied yet. 

Therefore, this research purposed to discover the characteristic of wood particle from midrib 

bark with citric acid as adhesive. Variation of citric acid content were 10 wt%, 20 wt%, and 

30 wt% resin content based on weight of air-dried particles. Particleboards were 

manufactured at pressing temperature of 180°C, specific pressure of 3.5 MPa, press time of 

10 minutes and target density of 0.8 g/cm
3
. Physical and mechanical properties were done 

according to Japanese Industrial Standard JIS A 5908-2003 included water content, density, 

thickness swelling, water absorption, internal bond strength, modulus of rupture, and the 

modulus of elasticity. An increasing of citric acid content tended to decrease significantly 

value of moisture content (8.786 to 5.844%), water absorption (62.26 to 36%), thickness 

swelling (22.42 to 6.95%), as well as an increase in the value of density (0.798 to 0.88 g/cm
3
), 

the modulus of rupture (8.57 to 10.47 MPa), modulus of elasticity (2.11 to 2.69  GPa), and 

internal bonding strength (0.164 to 0.38 MPa). 
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1.   Pendahuluan 

Tanaman salak (Salacca sp) sefamili dengan kelapa (Palmae) merupakan tanaman yang 

dapat tumbuh baik di setiap jenis tanah di Indonesia.  Salak memiliki bermacam-macam 

varietas, diantaranya adalah salak Pondoh. Guna menjamin tingkat produktivitas tanaman 

salak, maka diperlukan perawatan yang intensif. Salah satu jenis perawatan tanaman sesuai 

Standar Prosedur Operasional (SPO) ''Good Agicultural Practices” (GAP) adalah 

pemangkasan pelepah sebanyak 3-4 untuk setiap tanaman per 4 bulan (Adi, 2008). Dengan 

berat tiap 3 batangnya sebesar ½-1 kg, sehingga diperkirakan limbah dari pelepah salak 

sebanyak 674,275 ton/bulan (Anonim, 2002). Salah satu potensi pemanfaatan limbah pelepah 

salak pondoh tersebut adalah untuk bahan baku pembuatan papan partikel.  

Pemilihan bahan perekat merupakan hal utama yang perlu diperhatikan dalam pembuatan 

papan partikel. Perekat digunakan untuk membentuk ikatan antar partikel. Umemura et al., 
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(2011) menggunakan asam sitrat sebagai agen pengikat kayu untuk meningkatkan sifat fisika 

dan mekanika papan partikel Acacia mangium dan Widyorini et al.,(2014,2015). 

Menggunakan asam sitrat sebagai perekat pada pembuatan papan partikel daru bambu petung. 

Kualitas papan partikel yang dihasilkan dipengaruhi oleh beberapa aspek, salah satunya 

adalah jumlah perekat yang digunakan. Hasil penelitian Widyorini et al., (2012a), 

penggunaan asam sitrat 0%-20% pada papan partikel bambu petung dan 0%-10% pada papan 

partikel pelepah kelapa sawit menunjukkan sifat fisika dan mekanika yang lebih baik 

dibandingkan dengan binderless board bambu petung dan kelapa sawit dengan nilai optimal 

pada asam sitrat 20% (untuk bambu petung) dan 10% (untuk kelapa sawit). Hasil yang serupa 

ditunjukkan pada hasil penelitian Widyorini et al., (2012b) yaitu dengan adanya penambahan 

asam sitrat (0%-10%) pada pembuatan papan partikel dari pelepah nipah memperlihatkan 

kenaikan sifat fisika dan mekanika. Penelitian menggunakan asam sitrat ini masih sedikit 

dilakukan sehingga menarik untuk dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan bahan 

baku yang berbeda. 

 

2. Bahan dan Metode  

2.1. Bahan dan alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : pelepah salak (Salacca sp) dengan 

umur tanaman salak 30 tahun yang diperoleh dari daerah Turi, Sleman, aquades, asam sitrat. 

Pelepah salak yang digunakan pada penelitian bisa dilihat pada Gambar 1. Penelitian ini 

menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan penambahan asam sitrat untuk 10%, 

20% dan 30%. Masing-masing perlakuan untuk tiap penambahan asam sitrat dilakukan 

sebanyak 3 ulangan sehingga terdapat 9 sampel yang diteliti.  

 
Gambar 1. Pelepah Salak 

 

2.2  Metode penelitian 

Partikel pelepah salak yang telah lolos 10 mesh dicampur asam sitrat dengan jumlah 

10%, 20% dan 30% kemudian dikering-ovenkan selama ±18 jam dengan suhu 80°C hingga 

diperoleh kadar air ±7%. Setelah partikel telah kering oven kemudian ditaburkan ke dalam 

cetakan/mat berukuran 25 cm x 25 cm. Cetakan yang telah terbentuk  kemudian dikempa 

panas menggunakan mesin press dengan suhu 180°C, tekanan spesifik 3,5 MPa dan waktu 

selama 10 menit. Dimensi papan yang dibuat adalah 25 cm x 25 cm x 1 cm dengan target 
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kerapatan papan yang dituju adalah 0,8 g/cm
3
. Kemudian dilakukan pengkondisian papan 

selama ± 1 minggu sebelum dilakukannya pembuatan sampel. Kemudian dilakukan pengujian 

sifat fisika dan mekanika terhadap sampel-sampel tersebut.  

Data uji sifat fisika dan mekanika diperoleh dengan menggunakan prosedur pengujian 

yang ditetapkan dalam JIS A 5908-2003. Parameter pengujian yang dilakukan berupa 

pengujian sifat fisika meliputi pengujian kadar air, berat jenis atau kerapatan papan, 

penyerapan air, dan pengembangan tebal. Pengujian sifat mekanika meliputi pengujian 

modulus elastisitas (MOE), modulus patah (MOR), dan kekuatan rekat internal (internal 

bonding). 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Kadar air dan kerapatan 

Kadar air disini menunjukkan presentase kandungan air dalam papan partikel pelepah 

salak. Kadar air papan berkisar antara 5,84% – 8,79 %. Kadar air terendah diperoleh dari 

papan dengan penambahan jumlah perekat sebanyak 30 % yaitu sebesar 5,84%, sedangkan 

nilai kadar air tertinggi diperoleh dari papan dengan jumlah perekat 10% (binderless) yaitu 

sebesar 8,79%.  

Nilai kadar air papan sudah memenuhi standar JIS 5908:2003 yang mensyaratkan kadar 

air papan berkisar 5%-13 %. Dengan semakin meningkatnya jumlah penambahan asam sitrat, 

menunjukkan bahwa nilai kadar air papan akan semakin menurun. Sifat hidrofobik papan 

partikel semakin meningkat seiring penambahan jumlah asam sitrat, hal tersebut sebagai 

akibat terbentuknya ikatan ester antara gugus hidroksil lignoselulosa pada bambu dengan 

gugus karboksil asam sitrat (Umemura et al., 2011; Widyorini et al., 2014).  

Nilai kerapatan menunjukkan massa per volume dari papan partikel. Nilai kerapatan yang 

diperoleh berkisar 0,79 g/cm
3
- 0,88 g/cm

3
, sedangkan target kerapatan papan yang dibuat 

adalah 0,80 g/cm3. Nilai kerapatan terendah diperoleh pada papan dengan penambahan asam 

sitrat 10% yaitu sebesar 0,79 g/cm
3
 dan kerapatan tertinggi diperoleh pada papan dengan 

penambahan asam sitrat 30% yaitu sebesar 0,88 g/cm
3
. Pada hasil penelitian diperoleh nilai 

kerapatan yang semakin meningkat seiring dengan penambahan asam sitrat, hal tersebut 

diduga karena terjadi penambahan massa asam sitrat terhadap partikel pelepah salak, sehingga 

kerapatan papan menjadi semakin meningkat. Nilai kadar air dan kerapatan dari masing-

masing papan dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kadar Air dan Kerapatan Papan Partikel Pelepah Salak 

 

  10% 20% 30% 

Kadar air (%) 8.786 7.946 5.844 

Kerapatan (g/cm3) 0.799 0.863 0.881 
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3.2. Pengembangan tebal dan penyerapan air 

Pengembangan tebal (thickness swelling) menyatakan penambahan ukuran melintang 

papan partikel terhadap perendaman air selama 24 jam. Mengacu pada standar JIS A 5908-

2003, syarat nilai pengembangan tebal untuk produk papan partikel dibawah 12%, sedangkan 

nilai pengembangan tebal yang diperoleh pada penelitian ini berkisar antara 6,95% hingga 

22,42 %. Papan partikel dengan penambahan asam sitrat sebesar 20% dan 30% telah 

memenuhi standar, sedangkan papan partikel dengan penambahan asam sitrat 10% tidak 

memenuhi standar.  

Penyerapan air (water absorption) menunjukkan kemampuan papan partikel dalam 

menyerap air. Nilai rata-rata penyerapan air papan partikel pelepah salak berada pada kisaran 

36%-62,26% dimana papan dengan penambahan asam sitrat 10%, 20% dan 30%  telah 

memenuhi standar FAO & USDA (20% - 75%).  

Semakin meningkatnya penambahan jumlah asam sitrat, menunjukkan bahwa mampu 

menurunkan nilai pengembangan tebal dan penyerapan air pada papan partikel pelepah salak. 

Hal tersebut diduga karena adanya peningkatan jumlah asam sitrat akan meningkatkan jumlah 

ikatan ester yang terbentuk antara gugus karboksil asam sitrat dan gugus hidroksil 

lignoselulosa (Umemura et al.,2011b). Peningkatan jumlah ester tersebut menurunkan gugus 

hidroksil bebas pada lignoselulosa yang dapat berikatan dengan gugus H air. Oleh karena itu, 

penyerapan air dan pengembangan tebal menjadi menurun. Nilai pengembangan tebal dan 

penyerapan air dari masing-masing papan dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Pengembangan tebal dan penyerapan air papan partikel pelepah salak 

 

3.3. Modulus patah (MOR) dan modulus elastisitas (MOE) 

Modulus patah (MOR) menunjukkan kemampuan papan menahan beban sampai pada 

batas proporsi. Nilai MOR papan partikel pelepah salak yang dihasilkan berkisar pada 8,57 

MPa-10,47 MPa. Nilai MOR terendah diperoleh pada papan dengan penambahan asam sitrat 

10% yaitu sebesar 8,57 MPa sedangkan MOR tertinggi diperoleh pada papan dengan 

penambahan asam sitrat 30% yaitu sebesar 10,47 MPa. Papan dengan penambahan asam 

sitrat 10 %, 20% dan 30% telah memenuhi standar JIS 5908:2003 tipe 8 (min 8 MPa). 

Nilai modulus elastisitas (MOE) pada umumnya seiring dengan nilai MOR. Nilai MOE 

papan pelepah salak yang dihasilkan berkisar 2,11 GPa-2,696 GPa. Nilai MOE terendah 
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diperoleh pada papan dengan penambahan asam sitrat 10% yaitu sebesar 2,11 GPa sedangkan 

MOE tertinggi diperoleh pada papan dengan penambahan asam sitrat 30% yaitu sebesar 2,69 

GPa. Papan dengan penambahan asam sitrat 10% dan 20% telah memenuhi standar JIS 

5908:2003 tipe 8 (min. 2 GPa), sedangkan papan dengan penambahan asam sitrat 30% telah 

memenuhi standar JIS 5908:2003 tipe 13 (min. 2,5 GPa). Nilai modulus patah (MOR) dan 

modulus elastisitas (MOE) dari masing-masing papan dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2.Modulus Patah dan Modulus Elastisitas Papan Partikel Pelepah Salak 

 

3.4. Keteguhan rekat internal (Internal bonding/IB) 

Keteguhan rekat internal menunjukkan kekuatan ikatan antar partikel terhadap kekuatan 

tarik tegak lurus. Nilai IB papan berkisar antara 0,164 MPa-0,38 MPa. Nilai IB terendah 

diperoleh pada papan dengan penambahan asam sitrat 10% yaitu sebesar 0,164 MPa 

sedangkan IB tertinggi diperoleh pada papan dengan penambahan asam sitrat 20% yaitu 

sebesar 0,38 MPa. Papan dengan penambahan asam sitrat 10% telah memenuhi standar JIS 

5908:2003 tipe 8 (min. 0,15 MPa), papan dengan penambahan asam sitrat 30% telah 

memenuhi standar JIS 5908:2003 tipe 13 (min. 0,25 MPa)  dan papan dengan penambahan 

asam sitrat 20% telah memenuhi standar JIS 5908:2003 tipe 18 (min. 0,3 MPa).  

Semakin meningkatnya penambahan asam sitrat menunjukkan mampu meningkatkan 

nilai keteguhan rekat internal papan pelepah salak. Hal tersebut diduga karena terjadi 

peningkatan jumlah ikatan ester seiring peningkatan jumlah asam sitrat. Ikatan ester ini 

menjadi indikator perbaikan sifat fisika dan mekanika papan partikel pelepah salak. Nilai 

keteguhan rekat internal dari masing-masing papan dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Keteguhan rekat internal papan partikel pelepah salak 

 

4.   Kesimpulan 

 Nilai sifat fisika papan partikel pelepah salak adalah : kadar air sebesar 5,84% – 

8,786%, kerapatan sebesar 0,79 g/cm
3
- 0,88 g/cm

3
, pengembangan tebal sebesar 6,95%-22,42 

% dan penyerapan air sebesar 36%-62,26%. Sedangkan sifat mekanika papan p artikel 

pelepah salak adalah : modulus patah (MOR) sebesar 8,57 MPa-10,47 MPa, modulus 

elastisitas (MOE) sebesar 2,11 GPa-2,69 GPa dan nilai keteguhan rekat internal sebesar 0,16 

MPa-0,38 MPa. Dengan adanya penambahan asam sitrat dapat meningkatkan sifat fisika dan 

mekanika papan partikel pelepah salak. Peningkatan jumlah asam sitrat mampu menurukan 

nilai kadar air, penyerapan air dan pengembangan tebal serta meningkatan nilai kerapatan, 

modulus patah, modulus elastisitas dan keteguhan internal papan 
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