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ABSTRAK 

Limbah serutan pada pengolahan bambu dapat dibentuk menjadi papan serutan 
yang dapat mengganti papan partikel atau panil kayu. Sejalan dengan pemanfaatan limbah, 
dijumpai limbah kotoran (feses) sapi yang melimpah pada peternakan sapi yang berpotensi 
sebagai pelapis permukaan papan serutan bambu yang kasar. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui sifat papan serutan bambu dengan pelapis kotoran sapi. 

Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan percobaan 
faktorial. Bahan penelitian berupa serutan bambu  yang merupakan limbah pengolahan 
bambu dengan ukuran - 0,5 cm x 0,5 cm/ + 0,2 cm x 0,2 cm dan feses sapi. Perekat yang 
digunakan perekat urea formaldehida (UA - 125) dengan pengeras HU - 12. Faktor pertama 
adalah lapisan feses sapi (shelling ratio) yaitu 50:50 ; 40:60 ; 30:70 dimana feses sapi 
sebagai lapisan permukaan. Faktor kedua adalah waktu kempa 11 menit dan 17 menit, 
ulangan percobaan 3 kali. Parameter sifat papan serutan diuji mengikuti standar ASTM D-
1037-99.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara faktor lapisan feses dengan 
waktu kempa tidak berpengaruh nyata pada semua parameter sifat papan serutan bambu. 
Faktor waktu kempa juga tidak berpengaruh nyata pada semua parameter sifat papan 
serutan bambu. Faktor lapisan feses berpengaruh sangat nyata pada MoE saja. Makin tinggi 
shelling ratio, maka makin rendah MoE dengan nilai 384,29 kg/cm2  (shelling ratio 50 : 50), 
sedangkan nilai MoE teritinggi yaitu 856,77 kg/cm2  (shelling ratio 30 : 70). 
Kata kunci : Feses sapi, papan serutan bambu, urea formaldehida, waktu kempa 

PENDAHULUAN

Latar Belakang 
Bambu sampai saat ini sudah dimanfaatkan secara sangat luas oleh masyarakat 

mulai dari penggunaan teknologi yang paling sederhana untuk bahan bangunan di rumah 
pedesaaan sampai pemanfaatan teknologi tinggi pada skala industri, misalnya pada 
pembuatan laminasi bambu, venir bambu, bambu lapis (plybamboo) dan lain - lain. Seiring 
dengan meningkatnya teknologi pemanfaatan bambu , maka limbah berupa serutan bambu 
yang dihasilkan meningkat jumlahnya Hal ini diakibatkan karena batang bambu yang semula 
berbentuk silindris dan bilah bambu berbentuk melengkung atau membusur kemudian 
dibersihkan kulit luar dan kulit dalam untuk pemanfaatan langsung. Pemanfaatan bilah 
bambu untuk laminasi menghendaki penampang persegi atau prismatik sehingga 
menghilangkan lebih banyak material bambu khususnya yang sementara ini sulit direkat. 
Proses pembuatan bilah bambu akan lebih banyak memproduksi limbah serutan bambu 
(Prayitno, 2005a). 

Di bidang peternakan, berbagai usaha digalakkan untuk meningkatkan jumlah hewan 
sapi, kerbau, kambing maupun domba. Usaha penggemukan sapi untuk produksi daging 
digalakkan dalam rangka meningkatkan konsumsi daging. Usaha memperbanyak populasi 
daging mengakibatkan meningkatkan limbah kotoran sapi. Meskipun kotoran hewan seperti 
sapi, kambing dan domba dapat digunakan sebagai pupuk organik bagi pertanian, tetapi 
masih perlu dicari manfaat kotoran sapi bagi penggunaan lain seperti papan partikel. Warna 
partikel sapi dalam keadaan kering sangat bagus dan menarik sehingga pemanfaatan pada 
lapis muka partikel bambu merupakan teknologi tepat guna. 
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Pada era kesadaran tinggi tentang lingkungan sekarang ini, penanganan limbah 
merupakan salah satu aspek penting yang banyak mendapat perhatian masyarakat 
Indonesia khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya. Limbah adalah suatu bahan 
sisa dari suatu proses produksi atau aktivitas manusia yang sudah belum dimanfaatkan 
karena berbagai pertimbangan. Limbah yang tak termanfaatkan dapat menjadi sumber 
penyakit dan polusi lingkungan bagi kehidupan bersih dan nyaman (Tanggara, 2010). 

Teknologi papan partikel berlapis dapat memberikan peluang pemanfaatan jenis, 
ukuran partikel yang beragam sehingga pemanfaatan limbah dapat dilakukan secara 
optimal, seperti misalnya menggunakan ukuran partikel yang besar sebagai lapisan tengah 
dan ukuran partikel ukuran yang kecil sebagai lapisan atas dan bawah. Kedua bahan 
tersebut  yaitu serutan bamboo dan feses sapi kering yang berwarna menarik dijadikan 
bahan baku alternatif papan partikel  yang lebih murah dan lebih efisien sebagai bahan baku 
pembuatan papan partikel dengan 3 lapis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
interaksi antara waktu kempa dan komposisi lapisan serutan bambu dan feses sapi terhadap 
sifat-sifat papan partikel tiga lapis berbahan baku bambu petung (Dendrocalamus sp)
dengan feses sapi. 

METODE PENELITIAN 

Hipotesis
Perbandingan komposisi 15% : 70% : 15% (feses : bambu : feses)  pada pembuatan 

papan partikel berlapis diduga mempunyai kualitas yang paling baik. Karena partikel bambu 
petung mempunyai sifat yang lebih kuat daripada partikel feses sapi. 

Rancangan Peercobaan 
Model rancangan peercobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola acak 

lengkap RAL atau Completely Randomized Design, CRD dengan percobaan faktorial. Faktor 
yang digunakan terdiri dari 2 faktor yaitu :  

1. Komposisi bahan pada lapisan papan partikel , yaitu feses : bambu : feses, terdiri 
dari 3 aras (A) yaitu: 
a.  25% : 50 % : 25% (A1) 
b. 20% : 60% : 20 % (A2) 
c. 15% : 70% : 15%  (A3) 

2. Waktu kempa yang terdiri dari 2 aras (B) yaitu :  
a. 11 menit  (B1) 
b. 17 menit  (B2) 

Cara Penelitian 
Untuk membuat papan partikel 3 lapis tersebut, maka diperlukan cara penelitian yang baik 
dan benar sehingga menghasilkan suatu papan partikel yang mempunyai kualitas baik. 
Penelitian ini  digambarkan dalam bagan alir pada Gambar 1.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 
 Hasil penelitian dan analisis varians  disajikan pada Tabel 1 dan 2 berikut ini. Analisis 
varians menunjukkan hanya komposisi lapisan saja yang berpengaruh sangat nyata 
terhadap nilai MoE (Modulus of Elasticity), sedangkan interaksi dan faktor tunggal lain tidak 
berpengaruh pada sifat papan partikel yang diteliti atau seluruh parameter kualitas papan 
partikel yang diteliti 
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Gambar 1. Bagan alir penelitian 

Feses : Bambu : Feses (3 lapis) 

25% : 50%: 25% 20% : 60% : 20% 15% : 70% : 15% 

Pengempaan Panas 
11 menit 17 menit 

Penimbangan perekat dan 
hardener 

Pengujian sifat fisik dan mekanik contoh uji papan partikel 

Pembuatan contoh uji papan partikel 

Pengkondisian 

Papan partikel 

Press pendahuluan 

Penyusunan partikel dalam mat 

Feses Sapi 
Basah

Dikeringkan hingga KA 10% - 12% 

Penyaringan partikel feses sapi 

Partikel Feses Sapi 

Penimbangan Partikel Feses sapi 

Partikel Bambu  

Dikeringkan hingga KA 10% - 12 % 

Penyaringan partikel bambu 

Penimbangan Partikel Bambu 

Dicampur + Perekat + hardener 

Partikel bambu  

Penimbangan perekat dan 
hardener 

Pengujian sifat fisik dan mekanik contoh uji papan partikel 

Pembuatan contoh uji papan partikel 

Pengkondisian 

Papan partikel 

Press pendahuluan 

Penyusunan partikel dalam mat 

Feses Sapi 
Basah

Dikeringkan hingga KA 10% - 12% 

Penyaringan partikel feses sapi 

Partikel Feses Sapi 

Penimbangan Partikel Feses sapi 

Partikel Bambu  

Dikeringkan hingga KA 10% - 12 % 

Penyaringan partikel bambu 

Penimbangan Partikel Bambu 

Dicampur + Perekat + hardener 

Partikel bambu  



847

BIOKOMPOSIT

Tabel 1. Sifat papan partikel serutan bambu berlapis feses sapi 

Kode
Perlakuan

Sifat Fisika dan Mekanika Papan Partikel 

Kadar
Air
(%)

Kerapatan Penyerapan 
air (%) 

Pengembangan 
Tebal (%) 

MoR
(kg/cm2)

MoE
(kg/cm2)

Internal
bonding
(kg/cm2)

A1B1 10,47   0,71  61,90  13,00  38,86#  384,29# 1,88 
A1B2 11,04*  0,68  60,82  13,96  45,29  438,39  1,62# 
A2B1 9,48  0,72*  59,45  14,20  52,19 572,14  2.08 
A2B2 9,47  0,64#  63,96  12,23 # 51,86 633,60  2,19  
A3B1 9,48  0,67  58,68#  14,17  56,55* 856,77*  2.23* 
A3B2 8,30#  0,71  72,26*  14,62*  55,64  799,01  1,58  

Tabel 2. Analisis varians sifat papan partikel serutan bambu berlapis feses sapi 

Parameter Komposisi lapisan Waktu kempa Komposisi lapisan* 
Waktu kempa

Kadar Air 0,155ns 0,79ns 0,634ns

Kerapatan 0,472ns 0,121ns 0,630ns

Penyerapan air 0,476ns 0,80ns 0,167ns

Pengembangan tebal 0,563ns 0,843ns 0,412ns

MoR (Modulus of Rupture) 0,150ns 0,761ns 0,838ns

MoE (Modulus of Elastisity) 0,000** 0,657ns 0,459ns

IB (Internal Bonding) 0,444ns 0,292ns 0,452ns

Keterangan:
**  = berbeda nyata pada taraf uji 99%  
ns   = tidak signifikan 
A1   = Komposisi lapisan feses : bambu : feses yaitu 25% : 50 % : 25%  
A2  = Komposisi lapisan feses : bambu : feses yaitu 20% : 60% : 20 % 
A3  = Komposisi lapisan feses : bambu : feses yaitu 15% : 70% : 15% 
B1  = Waktu kempa 11 menit 
B2  = Waktu kempa 17 menit 
*  = nilai tertinggi 
#  = nilai terendah 

PEMBAHASAN

Sifat fisika papan partikel
Sifat fisika papan partikel yang diteliti dalam penelitian papan partikel serutan bambu 

berlapis feses sapi meliputi kadar air , kerapatan, penyerapan air, dan pengembangan tebal. 
Kadar air papan partikel dapat didefinisikan sebagai berat air yang terdapat dalam sepotong 
papan partikel yang dinyatakan dalam persen dari berat papan partikel kering tanur.. 
Interaksi faktor tidak berpengaruh pada kadar air papan partikel. Hal ini berarti kedua faktor 
komposisi lapisan dan waktu kempa baik secara tunggal dan bergabung tidak berpengaruh 
pada kadar air papan partikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata– rata kadar air 
tertinggi yaitu 11,04%, terdapat pada komposisi lapisan A1 dengan waktu kempa 11 menit. 
Kadar air terendah terdapat pada komposisi lapisan A3 dengan waktu kempa yaitu 17 menit, 
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yaitu sebesar 8,30%. Gambaran ini menunjukkan bahwa waktu kempa yang lebih lama 
menguapkan air dalam papan partikel yang lebih banyak sehingga kadar air lebih rendah 
dari waktu kempa yang lebih pendek.

Rata-rata kerapatan papan partikel dikempai 11 menit adalah 0,70, sedangkan 
kerapatan papan partikel dikempa 17 menit adalah 0,67. Berdasarkan komposisi pelapisan, 
maka pelapisan A1 rata-rata kerapatan papan partikel sebesar 0,695, pelapisan A2  0,68  
dan pelapisan A3 sebesar 0,69. Ini berarti papan partikel relatif sama kerapatannya. Hal ini 
dapat diterima karena dalam pembuatan papan partikel diberikan spacer atau ganjal untuk 
mempertahankan ketebalan sehingga kerapatan papan sama. Kerapatan yang diperoleh 
pada penelitian ini berbeda dengan kerapatan papan partikel yang dituju, yaitu 0,8. Hasil 
kerapatan aktual lebih rendah dari yang dituju karena pemulihan lapisan bambu yang cukup 
besar (Prayitno, 2005b). Profil kerapatan merupakan variasi kerapatan di seluruh tebal 
papan. Perbedaan geometri dan jenis partikel antara muka dan inti serta adanya pelapisan 
pada papan partikel dalam penelitian ini mempengaruhi profil kerapatan. Pada bagian muka 
dan belakang  (face dan back) menggunakan ukuran lolos saringan 0,2 cm x 0,2 cm yang 
lebih kecil ukurannya daripada inti. Partikel ukuran kecil ketika diberi tekanan mengakibatkan 
kontak antar partikel menjadi lebih baik sehingga papan yang terbentuk akan lebih mampat 
dan lebih mendekati pada kerapatan yang dituju (Suryadi, 2008), sedangkan partikel bambu 
yang berukuran besar mempunyai pemulihan yang besar dan kurang mampat. Haygreen 
dan Bowyer (1989) menegaskan banyaknya papan yang dibuat dalam 3 atau 5 lapisan 
dengan partikel – partikel kecil pada lapisan permukaan dan partikel yang lebih besar pada 
lapisan inti dapat menghasilkan kekuatan yang  memadai dan kehalusan permukaan yang 
baik. Konsep ini yang dituju oleh pelapisan feses sapi dengan serutan bambu dalam 
penelitian ini. 

 Rata-rata nilai penyerapan air papan partikel adalah 62,85%, sedangkan 
pengembangan tebal rata-rata sebesar  13,70%. Pengaruh faktor pelapisan dan waktu 
kempa tidak nyata dan variasinya sangat random. Sari (2006), menyebutkan bahwa waktu 
kempa yang lebih lama menghasilkan  penyerapan air papan partikel bambu petung yang 
lebih rendah pada papan partikel. Persen pengembangan tebal papan partikel bambu petung 
searah dengan penyerapan air dimana makin kecil penyerapan air maka makin kecil pula 
pengembangan tebal papan partikel.   

Sifat mekanika papan partikel 
Sifat mekanika papan partikel meliputi modulus patah, MOR (Modulus of Rupture),

modulus elastisitas, MOE (Modulus of Elasticity) dan kekuatan rekat internal atau keteguhan 
tarik tegak lurus papan,  IB(internal bonding). Hasil analisis varians menunjukkan bahwa 
hanya MOE saja yang dipengaruhi oleh faktor komposisi pelapisan, sedangkan faktor waktu 
kempa dan interaksinya tidak berpengaruh. Paramater MOR dan IB tidak dipengaruhi oleh 
interaksi kedua faktor beserta faktor tunggalnya. Kondisi ini sejalan dengan sifat fisika papan 
partikel dimana kerapatan, penyerapan air dan pengembangan tebal juga tidak dipengaruhi 
oleh interaksi faktor dan faktor tunggalnya.  

Pengempaan panas sampai titik plastisitas kayu mempunyai efek menurunkan 
kekuatan serat. Oleh sebab itu pemanasan dengan pengempaan sekaligus akan membuat 
lapisan serat menjadi menurun kekuatannya bila titik plastisitas terlampaui (Prayitno, 2007). 
Bila ini yang terjadi maka pemanasan menyebabkan komponen penyusun hemiselulosa dan 
penurunan ini berhubungan langsung dengan berkurangnya kekuatan papan partikel yang 
dihasilkan (Prasetyo,2008). Dengan demikian dapat dipahami bila makin lama pengempaan 
panas maka makin rendah kekuatan papan partikel. Sebaliknya bila pemanasan belum 
mencapai titik plastisitas kayu atau material lignoselulosa maka efek pemanasan tak begitu 
nyata. MoR papan serut pada pemanasan 11 menit rata-rata sebesar 49,2kg/cm2. 
Pengempaan 17 menit menghasilkan MoR sebesar 50,93kg/cm2. Dengan demikian belum 
terjadi penurunan kekuatan mekanika serat atau partikel.  

Pengaruh komposisi serutan bambu menunjukkan bahwa makin besar porsi serutan 
bambu maka makin besar MoR. Nilai MoR sebesar 42,08, 52,03 dan 56,10kg/cm2 adalah 
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nilai MoR papan serutan dengan komposisi 50,60 dan 70%. Ini berarti makin banyak serutan 
bambu dalam papan serutan maka makin besar nilai MoR nya. 

MoE merupakan ukuran kekakuan kayu bukan kekuatan, rasio antara stress dan 
strain, berlaku hanya dalam batas proporsi (Haygreen dan Bowyer, 1986). Hasil analisis 
varians menunjukkan bahwa faktor komposisi lapisan berpengaruh sangat nyata terhadap 
nilai MoE, pada taraf uji 0,01%, sedangkan faktor waktu kempa serta interaksi antara 
komposisi lapisan dan waktu kempa tidak berpengaruh nyata terhadap MoE. Hasil uji HSD 
terhadap komposisi lapisan menunjukkkan bahwa ketiga aras komposisi lapisan 
berpengaruh sangat nyata satu sama lain. 

Gambar 2. Nilai MoE papan partikel 

Keterangan:
A1   = Komposisi lapisan feses : bambu : feses yaitu 25% : 50 % : 25%  
A2  = Komposisi lapisan feses : bambu : feses yaitu 20% : 60% : 20 % 
A3  = Komposisi lapisan feses : bambu : feses yaitu 15% : 70% : 15% 
B1  = Waktu kempa 11 menit 
B2  = Waktu kempa 17 menit 

 Dari gambar 2 tersebut dapat diketahui bahwa semakin banyak komposisi 
bambunya maka semakin tinggi nilai MoE papan partikelnya.  Hal ini disebabkan serutan 
bambu mengandung banyak serat dibanding feses sapi. Bambu menunjukkan sifat mekanika 
yang superior dibandingkan feses sapi. Tanggara (2010), menjelaskan bahwa MoE tertinggi
pada feses sapi yaitu 502,57 kg/cm2,. Penelitian papan serutan bambu di Laboratorium 
komposit menunjukkan MOE papan serut bambu sebesar 15.000 sampai 20.000 kg/cm2 
(Prayitno, 2005a) 

Keteguhan internal bonding merupakan salah satu sifat terpenting dari papan 
partikel. Internal bonding merupakan kekuatan tarik tegak lurus bidang panil (Haygreen dan 
Bowyer, 1989). Internal bonding atau ikatan internal adalah ukuran tunggal terbaik tentang 
kualitas pembuatan suatu papan karena menunjukkan kekuatan ikatan antara partikel – 
partikel. Kekuatan internal adalah suatu uji pengendalian kualitas yang penting karena 
menunjukkan kebaikan pencampurannya, pembentukannya, dan proses pengepresan papan 
partikel. Keteguhan rekat internal papan serut bambu dengan feses sapi rata-rata sebesar 
1.93kg/cm2. Faktor komposisi lapisan menghasilkan variasi keteguhan rekat yaitu 1,75; 2,13 
dan 1,91 kg/cm2 untuk ketebalan serutan bambu dari 50, 60 dan 70%. Ini berarti makin tebal 
porsi lapisan serutan bambu makin kuat keteguhan internal papan serutan bambu.  Prayitno 
(1995) menjelaskan  bahwa komposisi partikel berpengaruh sangat nyata terhadap 
keteguhan internal bonding. Lapisan partikel yang lembut di permukaan dan kasar di tengah 
akan menghasilkan efek yang berbeda bila yang kasar di muka dan belakang dan yang 
lembut di tengah. Semakin seimbang (seragam) komposisi partikel yang digunakan, maka 
keteguhan internal bondingnya semakin baik. 
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 Papan partikel dengan porsi feses sapi yang paling besar hanya menghasilkan 
kekuatan papan yang paling kecil. Papan dengan poris feses sapi semakin sedikit dan porsi 
lapisan bambu yang besar menghasilkan papan dengan kekuatan mekanika yang paling 
besar (secara numerik) walaupun secara uji statistik tidak berbeda nyata. 

Potensi papan partikel feses sapi 
Kotoran sapi merupakan bahan atau material berlignoselulosa yang selama ini belum 

pernah diteliti potensinya sebagai bahan baku pembuatan papan partikel. Meskipun hampir 
semua bahan berlignoselulosa dapat dimanfaatkan sebagai papan partikel, namun dalam 
proses pembuatannya perlu mempertimbangkan berbagai faktor agar produk yang 
dihasilkan dapat memenuhi persyaratan teknis maupun ekonomis (Tanggara, 2010). 

Total limbah yang dihasilkan peternakan tergantung dari besar usaha, tipe usaha 
dan lantai kandang.  Komponen yang terdiri dari feses dan urin merupakan limbah ternak 
yang terbanyak dihasilkan dan sebagian besar dihasilkan oleh ternak ruminansia seperti 
sapi, kerbau, kambing, dan domba. Satu ekor sapi dewasa dapat menghasilkan 23,59 kg 
kotoran tiap harinya (Ridwan, 2006).  Dengan kadar air sebesar 60-80 % (Wuryantoro, 
2009), ada sekitar 5,9 juta ton kotoran sapi per tahun di Indonesia yang belum dimanfaatkan 
padahal jauh lebih baik sebagai campuran pasir karena mengandung isolate 9,6% sehingga 
mempunyai daya ikat yang jauh lebih kuat, dalam pembuatan keramik  selama ini (Anonim, 
2011b).

Potensi kotoran sapi untuk dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan biogas 
sebenarnya cukup besar, namun belum semua peternak memanfaatkannya. Bahkan selama 
ini telah menimbulkan masalah pencemaran dan kesehatan lingkungan. Umumnya para 
peternak membuang kotoran sapi tersebut ke sungai atau langsung menjualnya ke pengepul 
dengan harga sangat murah. Padahal dari kotoran sapi saja dapat diperoleh produk-produk 
sampingan (by-product) yang cukup banyak (Anonim, 2011a). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian pengaruh komposisi lapisan dan waktu kempa terhadap 

sifat fisika dan mekanika papan partikel berbahankan bambu petung dan feses sapi, maka 
dapat diambil beberapa kesimpulan sbagai berikut: 
1. Interaksi antara faktor komposisi lapisan dan waktu kempa tidak berpengaruh pada  

semua parameter pengujian papan partikel.  
2. Faktor waktu kempa tidak berpengaruh pada  semua parameter pengujian papan 

partikel.  
3. Faktor komposisi lapisan hanya berpengaruh sangat nyata terhadap nilai MoE.Semakin 

banyak komposisi lapisan bambunya, maka semakin besar nilai MoE yang dihasilkan. 
Komposisi lapisan A3 (perbandingan feses : bambu : feses yaitu 15% : 70% : 15%) 
mempunyai MoE tertinggi, dan komposisi lapisan A1 (perbandingan feses : bambu : 
feses yaitu 25% : 50 % : 25% ) mempunyai nilai MoE terendah.  Nilai kadar air, 
kerapatan, pengembangan tebal, penyerapan air, MoR dan internal bonding tidak 
dipengaruhi secara nyata oleh  faktor komposisi lapisan. 

4. Kadar air, kerapatan,penyerapan air,pengembangan tebal, internal bonding sebagian 
besar sudah memenuhi standar FAO,DIN,SII dan USDA, akan tetapi nilai MoR dan MoE 
belum memenuhi standar FAO, DIN, SII dan USDA.
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BIOKOMPOSIT

Saran 
Berdasarkan hasil penelitian pengaruh komposisi lapisan dan waktu kempa terhadap 

sifat fisika dan mekanika papan partikel berbahankan bambu petung dan feses sapi, maka 
dapat disarankan sebagai berikut :
1. Perlu dilakukan penelitian kelayakan pembuatan papan partikel dengan feses sapi 

sebagai industri kecil atau sedang di lingkungan peternakan. 
2. Penelitian pencampuran berbagai bahan lignoselulosa di lingkungan peternakan dalam 

pembuatan papan partikel 
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