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SEBAGAI BAHAN BAKU PAPAN PARTIKEL NON PEREKAT 

Muhammad Navis Rofii dan Ragil Widyorini 
Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada 

ABSTRAK 

Pembuatan papan tiruan pada prinsipnya bertujuan untuk memanfaatkan bahan kayu 
bernilai rendah atau bahan lignosesulosa lainnya yang dapat diperoleh dari limbah industri 
pengolahan kayu bahkan limbah pertanian dan perkebunan. Papan partikel tanpa perekat 
sebagai salah satu produk papan tiruan yang dapat dibuat dari limbah pengolahan kayu, 
merupakan alternatif pemecahan terhadap tekanan ekonomi maupun lingkungan. Tidak 
adanya tambahan bahan perekat yang pada umumnya bersifat tak terbarukan dan tak dapat 
didaur ulang menjadikan produk ini ramah lingkungan dan proses pembuatannya menjadi 
lebih murah. 

Pada penelitian ini, partikel yang diperoleh dari sisa pengolahan kayu jati yang 
berupa pasahan (planer shavings) dibuat menjadi papan partikel tanpa menggunakan 
perekat (binderless particleboard). Ukuran papan yang dibuat adalah 25 x 25 cm2 dengan 
ketebalan 0,7 cm. Pengaruh suhu kempa (180°C, 200°C dan 220°C) diinteraksikan dengan 
variasi waktu kempa yang berbeda (5;10, 7,5;7,5 dan 10;5) untuk memperoleh kualitas 
papan partikel yang optimal. Percobaan disusun secara faktorial 3 x 3 dengan 3 ulangan 
untuk masing-masing perlakuan. Hasil penelitian dianalisis keragaman dan apabila 
menunjukkan perbedaan nyata diuji lanjut dengan uji Tukey. Parameter yang diuji adalah 
kadar air, kerapatan,  pengembangan tebal, penyerapan air, internal bonding dan keteguhan 
lengkung statik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa papan partikel tanpa perekat dari kayu Jati 
mempunyai nilai kadar air, kerapatan dan pengembangan tebal yang masih memenuhi 
standar JIS A5908. Interaksi kedua faktor berpengaruh pada kadar air, kerapatan dan MOR. 
Suhu kempa yang berbeda berpengaruh terhadap sifat fisika dan mekanika papan, dimana 
suhu 200°C menghasilkan nilai yang lebih baik daripada yang lain pada sifat mekanika 
papan, sedangkan suhu 220°C menghasilkan nilai lebih baik daripada yang lain pada sifat 
fisika papan. Variasi waktu kempa berpengaruh hanya pada nilai MOR dan IB, dimana 
variasi waktu kempa 5;10 menit memberikan nilai terbaik. Kombinasi perlakuan dengan suhu 
200°C dan waktu kempa 5;10 memberikan nilai yang relatif lebih baik terhadap parameter 
pengujian. Papan partikel tanpa perekat dari kayu Jati mempunyai keteguhan rekat, 
keteguhan patah dan lentur yang masih rendah, sehingga perlu usaha perbaikan dengan 
perlakuan pendahuluan. Meskipun demikian produk ini berpotensi sebagai bahan lapisan 
core produk komposit. 

 
Kata kunci : papan partikel non perekat, partikel kayu jati, kualitas papan partikel 
 

PENDAHULUAN

Penelitian mengenai pembuatan komposit tanpa perekat telah banyak dilakukan  
dengan menggunakan bahan baku bukan kayu. Bahan baku bukan kayu banyak digunakan 
dengan pertimbangan karena bahan tersebut mengandung banyak hemiselulosa yang 
diketahui mempunyai peran yang sangat penting dalam mekanisme auto-perekatan. 
Penelitian dengan menggunakan bahan kayu dilakukan oleh Okamoto et al. (1994) 
menggunakan serat campuran kayu lunak dan kayu keras dengan menggunakan 
pengempaan dengan injeksi uap dan Angles et al. (1999) dengan menggunakan campuran 
serat kayu lunak dengan melalui perlakuan awal dengan penguapan. Dari sudut pandang 
lingkungan dan ekonomi, pembuatan papan tiruan tanpa perekat adalah menguntungkan. 
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Hal ini karena: pertama, karena limbah bahan lignoselulosa bersifat  dapat didaur ulang dan 
terbarukan; kedua, karena tidak adanya resin sintetik yang digunakan dalam proses 
pembuatannya (Angles et.al., 1999). Teknologi perekatan tanpa perekat juga sudah 
dieksplorasi sejak pertengahan tahun 1980-an. Komposit tanpa perekat ini diprediksikan 
menjadi produk yang berpotensi, terutama di negara-negara yang mempunyai bahan kayu 
terbatas dan kekurangan industri kimia tetapi banyak menghasilkan limbah pertanian 
(Widyorini, 2008). Binderlessboard merupakan produk tanpa perekat yang kekuatan 
rekatnya dihasilkan dari aktivasi komponen-komponen kimia yang terkandung di dalamnya 
selama proses perlakuan panas/steam. 

Di Yogyakarta dan sekitarnya banyak sekali industry pengolahan kayu jati.Produk-
produk yang dihasilkan antara lain kusen, daun pintu dan jendela maupun mebeler. 
Banyaknya industry kecil menengah yang memproduksi barang-barang tersebut 
memungkinkan banyaknya limbah yang dihasilkan. Limbah tersebut dapat berupa 
sebetan,partikel maupun serbuk gergaji. Potensi ini perlu digunakan untuk memberikan 
manfaat atau nilai tambah bagi produk utamanya, yaitu dengan memanfaatkan limbah-
limbah tersebut untuk pembuatan papan tiruan seperti papan partikel. Partikel kayu Jati 
dipilih oleh karena ketersediaannya yang cukup melimpah dan dalam penelitian ini akan 
dicoba pembuatan papan partikel dari partikel kayu jati tersebut dengan tidak menggunakan 
bahan perekat. Apabila dikaitkan dengan bentuknya sebagai partikel, sifat yang masih 
melekat adalah komposisi kimianya. Komposisi kimia kayu jati adalah selulosa 47,5%, lignin 
29,9 %, pentosan 14,4%, kadar abu 1,4%, silika 0,4%, kelarutan dalam air dingin 1,2%, 
kelarutan dalam air panas 11,1%, kelarutan dalam alkohol benzen 4,6% dan kelarutan dalam 
NaOH 1% sebesar 19,8% (Martawijaya, et.al., 1986). 

 Keberadaan ekstraktif yang relatif banyak pada kayu jati tersebut dimungkinkan akan 
menjadi hambatan dalam pembuatan papan partikelnya. Ekstraktif dilaporkan menyebabkan 
permasalahan pada pengerasan/pematangan perekat apabila papan partikel dibuat dengan 
bahan perekat dan sering menyebabkan blow, yaitu kerusakan/patahnya papan akibat 
tekanan udara pada saat pengempaan dibuka (Haygreen dan Bowyer, 1996). Pada 
pembuatan papan partikel tanpa perekat dari partikel kayu jati, terjadinya blow sangat 
dimungkinkan sehingga perlu kehati-hatian dalam pengempaan panas. 

Beberapa faktor yang berpengaruh pada pembuatan papan partikel tanpa perekat 
perlu dicari dalam kaitannya dengan kualitas produk yang dihasilkan. Pada penelitian ini 
pengaruh suhu kempa akan diinteraksikan dengan waktu kempa yang berbeda. Hal ini yang 
menjadi permasalahan yang akan dikaji.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
variasi suhu dan lamanya pengempaan terhadap kualitas papan partikel kayu jati yang 
dibuat tanpa menggunakan bahan perekat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 
informasi dan referensi tentang pembuatan papan komposit tanpa perekat dari limbah  
pengolahan kayu beserta faktor-faktor yang mempengaruhi kualitasnya. 
 

BAHAN DAN METODE 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah partikel yang diperoleh dari industri 
pengolahan kayu Jati (Tectona grandis) di Yogyakarta. Peralatan yang digunakan antara lain 
gergaji bundar, saringan partikel, timbangan analitik, oven pengering, desikator, mat/cetakan 
papan, mesin kempa panas, alat uji mekanika UTM. 

 
Persiapan Partikel 

 Partikel kayu jati diperoleh dari industri pengolahan kayu jati yang merupakan limbah 
berupa pasahan (planer shaving). Partikel tersebut disaring dengan ayakan 0,2 cm2  

kemudian dikeringkan dengan cara dijemur sampai kadar airnya konstan (12% – 16%). 
Setelah kering, partikel yang diperoleh kemudian ditimbang untuk masing-masing perlakuan. 
Kebutuhan partikel untuk masing-masing ulangan disesuaikan dengan ukuran papan yang 
akan dibuat dan kerapatan papan yang akan dituju. Ukuran yang akan dibuat adalah 25 x 25 
cm2 dengan kerapatan yang dituju 0,75 g/cm3. Mat atau kasuran dibuat terlebih dahulu untuk 
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membuat cetakan papan partikel dan menempatkan partikel sebelum dikempa panas untuk 
dilakukan prepressing. 

 
Pengempaan Panas 

 Setelah partikel siap kemudian dimasukkan dalam mat/kasuran yang diberi alas 
berupa plat baja, diratakan permukaannya kemudian ditekan selama 3 – 5 menit. Mat 
kemudian diangkat/dilepas dan partikel dimasukkan dalam mesin kempa panas. Pada 
pinggir plat kempa diletakkan thickness bar untuk mengatur ketebalan papan yang akan 
dibuat, yaitu 0,7 cm. Pengempaan dilakukan pada suhu 180°C, 200° C dan 220° C dengan 
total waktu kempa 15 menit. Papan partikel yang telah dibuat kemudian dikondisikan pada 
suhu kamar selama 7 hari. 

 
Pengujian Papan Partikel 

 Papan partikel yang telah mencapai kondisi kering udara kemudian dibuat contoh uji 
menurut standar JIS A-5908 (JIS, 1994). Contoh uji dibuat untuk pengujian kadar air, 
kerapatan, pengembangan tebal, penyerapan air, keteguhan lengkung statik (MOE dan 
MOR) dan keteguhan rekat internal (internal bonding). 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data hasil penelitian kualitas papan partikel tanpa perekat yang dihasilkan menurut 
sifat-sifat fisika dan mekanika disajikan dalam Tabel 1.  

 
Tabel 1. Rerata nilai sifat fisika dan mekanika papan partikel kayu jati tanpa perekat 

 
Kode 

Samp
el 

Parameter 
 (g/cm3) MC (%) WA 

(%) 
TS 
(%) 

MOR 
(kg/cm2)

MOE (kg/cm2 IB(kg/cm2)

S1W1  0,72 5,64 84,82 9,30 38,85 15.071 0,48 
S1W2  0,69 6,00 86,03 9,32 33,28 12.157 0,18 
S1W3  0,70 6,35 87,20 10,47 37,63 14.809 0,30 
S2W1  0,68 4,98 57,14 9,34 44,13 20.206 0,72 
S2W2  0,71 4,99 51,45 7,64 56,39 18.488 0,59 
S2W3  0,74 4,71 48,47 6,38 58,00 18.665 0,62 
S3W1  0,69 4,15 30,21 2,94 62,67 16.763 0,74 
S3W2  0,63 3,83 14,01 2,13 25,11 9.693 0,24 
S3W3  0,64 3,72 16,51 2,87 38,05 9.924 0,40 
UF  0,78 9,62 84,11 41,11 61,04 12.072,30 1,88 

Mahoni*  0,75 11,42 80,97 15,69 26,46 5.729,67 1,11 
JIS A 5908 0,4-0,9 5 - 13 - Maks. 12 Min. 82 Min. 20.400 Min.1,5 

Pinus + 
Spruce** 

0,936 3 - 4 ± 65 ± 27 ± 160 ± 28000 ± 6 

 
Keterangan: S1: suhu 180°C, S2: suhu 200°C, S3: suhu 220°C, W1: waktu 5:10 menit, W2: 

waktu 7,5:7,5 menit, W3: waktu 10:5 menit, : kerapatan, MC: kadar air, WA: 
penyerapan air, TS: pengembangan tebal, MOR: modulus patah, MOE: 
modulus elastisitas, IB: keteguhan rekat internal, *: rebus 3 jam suhu180°C 
waktu15 menit, **: steam explotion suhu 200°C waktu 5:10 menit.
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Sifat Fisika Papan Partikel 
Kadar air papan tanpa perekat setelah pengempaan pada berkisar antara 3,72-6,35% 

(Tabel 1). Faktor suhu kempa dan interaksi antara suhu dan metode waktu kempa 
memberikan pengaruh terhadap kadar air yang dihasilkan. Semakin tinggi suhu kempa, 
kadar air papan yang dihasilkan relatif lebih rendah. Hasil penelitian oleh Angles et al. (1999) 
pada pembuatan komposit tanpa perekat menunjukkan kadar air papan tidak dipengaruhi 
oleh perbedaan suhu dan waktu pengempaan. Warna papan tanpa perekat yang dibuat 
pada suhu 220°C lebih gelap dibandingkan papan yang dibuat dari suhu 220° C dan180oC, 
hal ini menunjukkan tingkat hidrolisis atau degradasi komponen kimia bahan baku yang lebih 
tinggi.Nilai kerapatan rata-rata berkisar antara 0,63 – 0,74 kg/cm3 (Tabel 1). Nilai ini lebih 
rendah daripada target kerapatan yang ingin dicapai, yaitu 0,75 kg/cm3. Hal ini terjadi karena 
banyak partikel yang keluar dari cetakannya pada saat pengempaan. Kerapatan yang 
dihasilkan lebih dipengaruhi oleh suhu kempa daripada oleh metode waktu kempa. Hal ini 
dapat dilihat dari hasil analisis keragaman bahwa perbedaan suhu menghasilkan perbedaan 
kerapatan yang nyata, sedangkan perbedaan metode waktu kempa tidak memberikan 
pengaruh terhadap kerapatan papan. Kerapatan naik dengan peningkatan suhu dari 180° C 
ke 200° C, namun turun pada  nilai rerata terendah pada suhu 220° C.Hal ini dimungkinkan 
adanya degradasi sebagian komponen penyusun kayu yang menyebabkan pengurangan 
kerapatan papan partikel. 

Nilai penyerapan air berkisar antara 14% – 87% (Tabel 1).  Pengempaan dengan 
suhu 220°C menghasilkan penyerapan air yang lebih baik daripada pengempaan 200° C dan 
180°C. Berdasarkan analisis keragaman diketahui bahwa faktor suhu sangat berpengaruh 
terhadap nilai penyerapan air papan. Berdasarkan uji lanjut Tukey dapat diketahui bahwa 
nilai penyerapan air menurun dengan peningkatan suhu.Semakin tinggi suhu kempa, nilai 
penyerapan air menurun secara nyata. Hal ini secara grafis dapat dilihat pada Gambar 1. 
Variasi metode waktu kempa dan interaksi kedua faktor tidak memberikan perbedaan yang 
nyata pada nilai penyerapan air. 

 

 
Gambar 1. Histogram nilai penyerapan air papan partikel   

 
Nilai pengembangan tebal rata-rata papan pada penelitian ini berkisar antara 

2,13% - 10,47% (Tabel 1). Nilai pengembangan tebal ini sangat baik, mengingat sistem 
pengempaan yang digunakan adalah sistem kempa panas. Berdasarkan analisis 
keragaman dapat diketahui bahwa hanya faktor perbedaan suhu yang berpengaruh 
terhadap nilai pengembangan tebal papan. Semakin tinggi suhu kempa maka 
pengembangan tebal semakin menurun, dengan hasil terbaik pada suhu kempa 220° C. 
Pada penelitian ini, nilai pengembangan tebal papan dibawah 12% yang merupakan 
standar maksimum yang ditetapkan oleh JIS A-5908 (JIS, 1994). Hal ini sangat 
menarik, karena pada pembuatan papan tanpa perekat dari kenaf inti dengan 
menggunakan kempa panas menunjukkan nilai pengembangan tebal yang lebih tinggi 
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(20%) untuk partikel berbentuk tepung (Okuda dan Sato, 2004) dan 150% untuk partikel 
berbentuk serbuk (Xu et al., 2003). Hasil penelitian ini bahkan lebih baik dari papan 
tanpa perekat dengan menggunakan campuran kayu spruce dan Pinus insignisyang 
berkisar 17% pada suhu 200oC selama 15 menit dan 27% selama 10 menit (Angles et 
al., 1999). 

 

 
Gambar 2. Histogram nilai pengembangan tebal papan partikel   

 
 

Sifat Mekanika Papan Partikel 
Sifat mekanika yang diuji pada penelitian ini adalah keteguhan lengkung statik yang 

meliputi modulus patah (MOR) dan modulus elastisitas (MOE), serta keteguhan rekat 
internal (internal bonding). 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 25 - 62kg/cm2 (Tabel 1). Hasil ini masih jauh dari standar JIS A 5908 yang 
menetapkan keteguhan patah minimum adalah 82 kg/cm2 (JIS, 1994). Berdasarkan analisis 
keragamandapat diketahui bahwa baik faktor suhu, metode waktu kempa dan interaksi 
keduanya berpengaruh terhadap nilai MOR. Nilai terbaik diperoleh pada perlakuan dengan 
suhu kempa 200 C dan waktu kempa 7,5:7,5 menit. 

Hasil yang tidak jauh berbeda juga ditunjukkan oleh nilai modulus elastisitas papan 
partikel yang dihasilkan. Seluruh papan partikel tanpa perekat yang dibuat mempunyai nilai 
MOE di bawah standar JIS, kecuali pada papan partikel yang dibuat dengan suhu 200° C 
dan waktu kempa 5:10 menit, yaitu sebesar 20.206 kg/cm2. Berdasarkan analisis 
keragaman, hanya faktor suhu kempa yang berpengaruh terhadap nilai MOE papan partikel, 
di mana suhu 200° C menghasilkan nilai MOE yang lebih baik daripada kedua suhu yang 
lain. Meskipun nilai sifat mekanikanya masih cukup rendah, papan partikel tanpa perekat dari 
bahan kayu ini masih berpotensi sebagai bahan lapisan dalam (core)pada komposit.Gambar 
3 dan 4 menunjukkan moduluspatah dan modulus elastisitas dari papan partikel tanpa 
perekat dari kayu Jati.  
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Gambar 3. Histogram nilaiMORpapan partikel 
 

 

 
Gambar 4. Histogram nilaiMOEpapan partikel 

 
Gambar 5 memperlihatkan histogram keteguhan rekat papan partikel tanpa perekat 

yang telah dibuat. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, nilai keteguhan rekat 
rata-rata papan partikel pada penelitian ini berkisar antara 0,2 – 0,7 kg/cm² (Tabel 1). 
Kisaran nilai tersebut masih jauh di bawah standar JIS A 5908 tipe 8, yaitu sebesar 1,5 
kg/cm2. Nilai ini masuk dalam kisaran 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 dibandingkan dengan menggunakan sistem kempa dengan injeksi uap 
bertekanan (5 – 6 kg/cm2) pada kerapatan yang relatif sama (Xu et al., 2003).  

Berdasarkan analisis keragaman dapat diketahui bahwa keteguhan rekat papan 
menunjukkan variasi yang berbeda terhadap perbedaan suhu dan metode waktu kempa. 
Suhu kempa 200 C dengan waktu 5:10 menit memberikan hasil terbaik pada nilai keteguhan 
rekat. Pada umumnya, kenaikan suhu pengempaan dapat meningkatkan sifat-sifat papan 
yang dihasilkan. Tetapi pada suhu yang terlalu tinggi, sifat-sifat papan dapat menurun yang 
diakibatkan oleh terlalu tingginya kerusakan kayu selama proses pengempaan. Hal terlihat 
bahwa kenaikan suhu dari 200oC menjadi 220 oC mengakibatkan penurunan keteguhan 
rekat. Degradasi komponen kimia yang terlalu berlebihan dapat menyebabkan penurunan 
sifat papan tersebut (Widyorini et al. 2005). 
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Gambar 5. Histogram nilai keteguhan rekat internal papan partikel 

 
Pada papan yang dihasilkan tanpa adanya resin perekat, maka kekuatan rekat 

diperoleh dari ikatan komponen-komponen kimia yang terkandung di dalam kayu tersebut. 
Pada proses pengempaan panas, uap air yang berasal dari dalam kayu tersebut berperan 
penting dalam pembentukan asam asetat dan pemutusan secara hidolisis ikatan glikosidik 
pada ikatan polisakarida. Ikatan antara lignin dan turunan dari hemiselulosa dan selulosa ini 
yang membentuk ikatan rekat pada papan tanpa perekat. Pada penelitian dengan 
menggunakan kenaf inti, terlihat bahwa penggunaan uap bertekanan selama proses 
pengempaan dapat menghasilkan papan dengan sifat mekanika dan fisika yang lebih baik 
dibandingkan dengan menggunakan sistem kempa panas biasa (Widyorini et al., 2005). 
Tingkat degradasi komponen kimia yang lebih rendah diperoleh pada proses penggunaan 
kempa panas biasa dibandingkan dengan pengempaan yang disertai uap bertekanan tinggi. 
Hal ini memperlihatkan adanya uap yang bertekanan menyebabkan proses transfer yang 
semakin baik ke bagian dalam papan, sehingga proses degradasi komponen kimia dapat 
berjalan dengan lebih cepat. Hal ini juga sangat dipengaruhi oleh komponen kimia dari 
bahan baku yang digunakan (Widyorini et al., 2005).  
 
 

KESIMPULAN
 

Dari data hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 
1. Papan partikel tanpa perekat dari kayu Jati mempunyai nilai sifat fisika yang memenuhi 

standar, namun mempunyai sifat mekanika yang masih di bawah standar kecuali pada 
papan partikel yang dibuat dengan suhu 200°C dan metode waktu 5;10 menit. 

2. Interaksi suhu dan metode waktu yang berbeda berpengaruh terhadap kadar air, 
kerapatan dan modulus patah papan partikel. 

3. Suhu kempa yang berbeda berpengaruh terhadap kadar air, kerapatan, penyerapan air 
dan pengembangan tebal papan partikel, dimana suhu 220°C menghasilkan nilai yang 
lebih baik daripada suhu 200°C dan 180°C. Pengaruh pada sifat mekanika 
menghasilkan nilai terbaik pada suhu 200°C. 

4. Variasi metode waktu pengempaan tidak berpengaruh pada sifat fisika dan berpengaruh 
terhadap modulus patah dan internal bonding. Sifat fisika terbaik pada variasi 10:5 menit 
dan sifat mekanika terbaik pada variasi 5:10 menit. 

5. Papan partikel tanpa perekat dari kayu Jati mempunyai kekuatan yang masih kurang, 
namun produk ini berpotensi sebagai bahan lapisan core produk komposit. 
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