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ABSTRAK 

Penelitian ini ditujukan untuk mempelajari pemanfaatan limbah serbuk mahoni 
(Swietenia sp.) sebagai bahan papan partikel tanpa perekat. Kualitas papan partikel tanpa 
perekat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya perlakuan penghilangan 
ekstraktif dan waktu kempa yang digunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis 
pengaruh perlakuan ekstraksi dan waktu kempa terhadap sifat papan partikel tanpa perekat 
dari serbuk gergajian kayu mahoni. Papan partikel tanpa perekat dibuat dari serbuk 
gergajian kayu mahoni dengan menggunakan sistem pengempaan panas. Penelitian ini 
menggunakan rancangan acak lengkap dengan dua faktor yang berbeda, yaitu perlakuan 
ekstraksi (tanpa perlakuan, perebusan, dan pengukusan dengan suhu 100ºC ± 2ºC dalam 
waktu 3 jam) dan waktu kempa (10 dan 15 menit). Sifat-sifat fisika dan mekanika papan diuji 
berdasarkan Standar JIS A 5908, meliputi kerapatan, kadar air, penyerapan air, 
pengembangan tebal, kekuatan rekat internal, modulus patah, dan modulus elastisitas. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara perlakuan ekstraksi dan waktu kempa 
berpengaruh signifikan terhadap sifat modulus elastisitas papan. Faktor perlakuan ekstraksi 
berpengaruh nyata terhadap sifat modulus patah papan, dan faktor waktu kempa 
berpengaruh nyata terhadap kerapatan papan. Modulus patah meningkat pada papan 
partikel dengan menggunakan partikel setelah perlakuan pengukusan. Sifat optimum papan 
partikel diperoleh pada perlakuan ekstraksi dengan metode pengukusan dan dikempa panas 
selama 15 menit, dimana nilai penyerapan air 71,1 %, pengembangan tebal 14,3%, 
kekuatan rekat internal 1,24 kgf/cm², modulus patah 61,89 kg/cm², dan modulus elastisitas 
13,75 x 10³ kg/cm². 

 
Kata kunci : Binderlessboard, perlakuan ekstraksi, waktu kempa, mahoni

PENDAHULUAN

Mahoni (Swietenia sp.) adalah salah satu jenis kayu yang relatif mudah dalam 
pengerjaannya dan limbah serbuk gergajiannya banyak dijumpai di industri penggergajian 
rakyat. Martawijaya dkk.(1989) menyatakan bahwa kayu mahoni merupakan salah satu kayu 
dengan kadar ekstraktif yang cukup tinggi, yaitu kadar ekstraktif larut alkohol-benzena 2,4%, 
air dingin 0,4%, air panas 4,5%, dan NaOH 1% sebesar 18,9%. Kadar selulosa pada kayu 
mahoni sebesar 46,8% dan lignin 26,9%. Keberadaan ekstraktif biasanya menjadi kendala 
dalam proses perekatan pada pembuatan papan komposit. Hal ini disebabkan karena antara 
perekat dan ekstraktif sering mempunyai sifat yang tidak bisa menyatu (compatible) 
sehingga mengakibatkan proses perekatan berjalan dengan tidak baik. Pada pembuatan 
papan partikel tanpa menggunakan perekat, kekuatan rekatnya dihasilkan dari aktivasi 
komponen-komponen kimia yang terkandung di dalamnya selama proses perlakuan panas,
terutama komponen hemiselulosa dan lignin (Widyorini et al., 2005a). Pada penelitian 
menggunakan ampas tebu, penghilangan ekstraktif  ternyata mengakibatkan kenaikan 
secara signifikan pada sifat mekanika papan partikel. Di sisi lain, kecenderungan penurunan 
nilai sifat mekanika papan partikel dari kenaf inti terlihat setelah mengalami proses 
penghilangan ekstraktif (Widyorini et al., 2006). Pengaruh ekstraktif pada proses pembuatan 
papan partikel tanpa perekat masih belum jelas dan menarik untuk diteliti lebih lanjut. 



226

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia (MAPEKI) XIV

Faktor lama pengempaan merupakan salah satu hal penting yang berpengaruh pada 
sifat papan partikel. Okuda et al. (2006) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 
pengempaan panas dengan waktu 10 menit pada papan partikel tanpa perekat dari kenaf inti
menghasilkan sifat kekuatan mekanik papan yang baik. Xu et al. (2003) yang menggunakan 
variasi waktu kempa dari 7 hingga 25 menit menyatakan waktu optimal untuk pengempaan 
papan partikel tanpa perekat dari kenaf inti menggunakan kempa panas injeksi uap adalah 
dengan waktu kempa 10 hingga 15 menit. Pengempaan panas dengan injeksi uap pada 
papan partikel tanpa perekat dari kenaf inti menghasilkan nilai stabilitas dimensi yang baik 
pada waktu kempa 10 menit, dan cenderung menurun pada waktu kempa 15 menit (Xu et 
al., 2003).  

Penelitian ini ditujukan untuk membuat papan partikel tanpa perekat dari limbah 
serbuk gergajian kayu mahoni dengan mengkombinasikan faktor cara ekstraksi bahan baku 
dan waktu pengempaan dengan menggunakan sistem pengempaan panas. Untuk memberi 
gambaran peranan adanya ekstraktif terhadap sifat papan partikel tanpa perekat, 
penghilangan ekstraktif bahan baku dilakukan dengan cara perebusan dan pengukusan.  

 

BAHAN DAN METODE 

Bahan Penelitian 
Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah limbah serbuk gergajian kayu 

mahoni (Swietenia sp) yang diambil dari industri penggergajian di daerah Bantul, 
Yogyakarta. Serbuk yang kemudian digunakan adalah yang lolos saringan 10 mesh. Partikel 
ini kemudian dikeringanginkan selama kurang lebih 2 minggu. 

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini didisain menggunakan pola acak lengkap dengan percobaan factorial 
menggunakan dua faktor yaitu faktor perlakuan ekstraksi dan faktor waktu pengempaan. 
Perlakuan ekstraksi dilakukan dengan 2  metode yaitu perlakuan perebusan dan 
pengukusan pada suhu 100°C ± 2°C selama 3 jam. Setelah proses perlakuan tersebut, 
partikel kemudian dikeringnginkan selama kurang lebih 2 minggu. Ketiga jenis partikel yaitu 
partikel tanpa perlakuan, partikel setelah pengukusan dan partikel setelah perebusan 
kemudian dibuat mat dengan ukuran 25 x 25 x 0,8 cm. Pengempaan dilakukan dengan 
metode kempa panas dengan variasi waktu pengempaan 10 dan 15 menit pada suhu 180°C. 
Target kerapatan yang dituju adalah  0,8 g/cm3 dengan target ketebalan 0,7 cm dan ulangan 
masing-masing sebanyak 3 kali. Sebagai kontrol, partikel tanpa perlakuan ditambah dengan 
perekat urea formaldehida  (UF) 10% berat kering partikel, yaitu menggunakan suhu 
pengempaan 130ºC selama 10 menit. Semua papan yang dihasilkan kemudian dikondisikan 
selama ± 7 hari. 

Setelah papan partikel dikondisikan, selanjutnya dilakukan pemotongan pinggir dan 
pembuatan contoh uji didasarkan pada ketentuan JIS A 5908 (Anonim, 2003) meliputi sifat 
fisik dan mekanika. Sifat fisika dan mekanika yang diuji yaitu kadar air, kerapatan, 
penyerapan air, pengembangan tebal, kekuatan rekat internal, modulus patah (MoR), dan 
modulus elastisitas (MoE). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambar 1 menunjukkan bahwa partikel setelah proses perebusan memperlihatkan 
warna yang lebih gelap dan ukuran menjadi lebih halus, dibandingkan sebelumnya. Di sisi 
lain, partikel setelah proses pengukusan cenderung berwarna lebih terang. Hal tersebut 
mengindikasikan bahwa kandungan ekstraktif dari mahoni yang terlarut pada saat proses 
perebusan lebih banyak dibandingkan proses pengukusan, seperti yang terlihat pada Tabel 
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1. Selain itu, waktu perebusan yang relatif lama (3 jam) dan kontak langsung antara partikel 
dan air mendidih membuat serbuk menjadi lebih halus (hancur).  

 

 
 

 
Gambar 1. (A) Partikel tanpa perlakuan; (B) Partikel setelah proses perebusan;  

(C) Partikel setelah proses pengukusan 
 

Tabel 1. Persentase jumlah ekstraktif terlarut 
 

Proses pendahuluan Persentase ekstraktif terlarut 
Perebusan pada suhu 100°±3°C selama 3 jam 4,75% 
Pengukusan pada suhu 100°±3°C selama 3 jam 2,55% 

 
Hasil analisis varians penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2. Pengaruh interaksi 

kedua faktor terlihat sangat nyata hanya pada nilai modulus elastisitas saja. Pengaruh 
perlakuan ekstraksi mempengaruhi secara signifikan pada nilai modulus patah dan modulus 
elastisitas, sedangkan pengaruh waktu kempa hanya berpengaruh nyata pada nilai 
kerapatan papan partikel yang dihasilkan. Selanjutnya, pembahasan akan dilakukan untuk 
masing-masing parameter uji.  

 
Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Analisis Varians 

 

Parameter
Signifikansi

Interak
si

Perlakuan ekstraksi Waktu 
kempa

Kerapatan 0,407ns 0,879ns 0,026* 

Kadar air 0,334ns 0,234ns 0,387ns 

Pengembangan tebal 0,689ns 0,976ns 0,241ns 

Penyerapan air 0,062ns 0,679ns 0,387ns 

Kekuatan rekat internal 0,175ns 0,212ns 0,990ns 

Modulus patah 0,151ns 0,042* 0,378ns 

Modulus elastisitas 0,002** 0,022* 0,896ns 

 
Keterangan: ns  = nilai tidak berbeda nyata 

        *     = nilai berbeda nyata pada taraf uji = 0,05 
   **    = nilai berbeda nyata pada taraf uji = 0,01 

Sifat Fisika 
Nilai kerapatan papan partikel tanpa perekat dan papan partikel dengan perekat urea 

formaldehid (UF) berkisar antara 0,69 - 0,76 g/cm3, dari target kerapatan 0,8 g/cm3. Analisis 
statistik menunjukkan bahwa hanya faktor waktu pengempaan yang berpengaruh signifikan 
terhadap kerapatan papan partikel tanpa perekat, dimana nilainya meningkat seiring dengan 
bertambahnya waktu kempa. Hasil penelitian yang sama ditunjukkan oleh Xu et al. (2004), 
dimana kerapatan papan partikel tanpa perekat dari kenaf core meningkat seiring dengan 
bertambahnya waktu pengempaan panas dengan injeksi uap selama 7 hingga 20 menit. 
Waktu kempa yang semakin lama memberikan peluang antar partikel untuk saling kontak 

A B C 



228

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia (MAPEKI) XIV

dengan baik dan menjadi lebih mampat. 
Nilai kadar air papan partikel tanpa perekat dari serbuk mahoni setelah pengkondisian 

selama ± 7 hari berkisar antara 11,2% - 12,4%, dimana sudah memenuhi standar kadar air 
papan partikel yang dipersyaratkan oleh JIS A 5908 (Anonim, 2003), yaitu 5% - 13%. Nilai 
kadar air papan partikel dengan menggunakan perekat UF relatif lebih tinggi yaitu sebesar 
13,9%, dibanding kadar air papan partikel tanpa perekat. Hal ini diduga disebabkan oleh 
adanya penambahan perekat UF, dimana perekat tersebut pada umumnya mengandung 
sejumlah air. Berdasarkan hasil analisis statistik, faktor perlakuan ekstraksi, waktu 
pengempaan, maupun interaksi kedua faktor tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan 
terhadap nilai kadar air. 

Nilai penyerapan air papan lebih dipengaruhi oleh struktur internal papan daripada sifat 
ikatan papannya (Okuda et al., 2006). Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa nilai 
penyerapan air papan partikel tanpa perekat dari serbuk mahoni  berkisar antara 69,4 – 90,9 
%, dimana nilai tersebut lebih tinggi jika dibanding dengan penelitian Angels et al. (1999) 
pada papan serat tanpa perekat dari kayu jarum (Abies alba dan pinus) sebesar 36 – 72 %. 
Hasil penelitian ini juga lebih tinggi dibandingkan hasil penelitian Okuda dan Sato (2004) 
yang menggunakan kenaf inti, yaitu sebesar 40,9% pada perlakuan suhu pengempaan 
panas yang sama (180ºC). Hal ini diduga karena ukuran partikel yang digunakan pada 
penelitian ini jauh lebih besar dibandingkan dengan kedua penelitian  tersebut diatas yang 
berupa serat dan tepung atau serbuk halus.  

Analisis statistik menunjukkan bahwa faktor perlakuan ekstraksi, waktu kempa, dan 
interaksi kedua faktor tidak mempengaruhi nilai penyerapan air secara signifikan. Walaupun 
demikian, pada Gambar 2 terlihat bahwa pada waktu kempa yang relatif singkat (10 menit), 
perlakuan ekstraksi dapat menurunkan nilai penyerapan air papan. Kecenderungan 
penurunan nilai penyerapan air pada papan partikel juga terjadi dengan penambahan 
perekat UF. 
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Gambar 2. Nilai penyerapan dan pengembangan tebal papan partikel dari serbuk mahoni 

 
Nilai pengembangan tebal papan partikel pada penelitian ini berkisar antara 13,6 – 

19,2%, dimana masih belum memenuhi Standar JIS A 5908 (Anonim, 2003) yang 
mensyaratkan pengembangan tebal papan partikel maksimum 12%. Walaupun demikian, 
nilai pengembangan tebal ini lebih baik dibandingkan nilai pengembangan tebal pada papan 
serat tanpa perekat dari kayu jarum (Abies alba dan pinus) yang berkisar antara 12 - 37 % 
(Angels et al. 1999), dan papan partikel tanpa perekat dari non kayu (kenaf inti) sebesar 169 
% Widyorini et al. (2005b). Pada penelitian ini, faktor perlakuan ekstraksi dan waktu 
pengempaan, serta interaksi keduanya tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap nilai 
pengembangan tebal. Hal yang menarik disini adalah penambahan perekat UF ternyata tidak 
memberikan perbedaan yang nyata dibandingkan dengan papan partikel tanpa 
menggunakan perekat. 
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Sifat Mekanika 
Nilai kekuatan rekat internal papan partikel tanpa perekat dari serbuk mahoni sudah 

cukup baik, yaitu berkisar antara 1,11 kg/cm² - 1,83 kg/cm² (Gambar 3) dimana Standar JIS 
A 5908 tipe 8 (Anonim, 2003) sebesar 1,5 kg/cm². Nilai kekuatan rekat internal papan 
partikel dengan perekat UF jauh lebih tinggi dibandingkan dengan papan partikel tanpa 
perekat. Nilai kekuatan rekat internal cenderung menurun seiring dengan penambahan 
waktu kempa, baik pada perlakuan perebusan maupun pengukusan, namun tidak untuk 
papan dari partikel tanpa perlakuan. Walaupun demikian, analisis secara statitik 
menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan baik dari faktor perlakuan ekstraksi, 
waktu pengempaan, maupun interaksi kedua faktor terhadap nilai kekuatan rekat internal. 
Widyorini et al. (2005b) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pada proses perlakuan 
dengan injeksi uap (160 – 180 0C pada kenaf inti terjadi degradasi hemiselulosa, lignin, dan 
selulosa secara signifikan. Velasquez et al. (2003) dalam penelitiannya diperoleh  penurunan 
nilai kekuatan rekat internal papan partikel tanpa perekat dari rumput gajah seiring dengan 
peningkatan waktu pengempaan 4 menit hingga 14 menit. Suzuki et al. (1998) juga 
menyatakan bahwa kekuatan mekanik papan partikel tanpa perekat menurun dengan 
adanya perlakuan panas yang berlebihan.  
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Gambar 3. Nilai kekuatan rekat internal papan partikel tanpa perekat dari serbuk mahoni 

 
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, nilai modulus patah papan partikel 

pada penelitian ini berkisar antara 26,5 kg/cm² - 61,9 kg/ cm² (Gambar 4). Perlakuan 
ekstraksi menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap nilai modulus patah (Tabel 2). 
Perlakuan ekstraksi dengan pengukusan pada partikel memberikan nilai modulus patah yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan ekstraksi dengan perebusan maupun tanpa 
ekstraksi. Pengempaan waktu yang terlalu lama bisa menurunkan nilai modulus patah. Pada 
perlakuan perebusan, diduga terjadi proses degradasi komponen kimia yang cukup 
signifikan, terutama pada waktu pengempaan yang cukup lama, sehingga menimbulkan 
penurunan pada nilai modulus patah. Hal ini juga didukung dengan bentuk partikel yang 
berwarna lebih gelap dan lebih halus setelah proses perebusan. Ada banyak kemungkinan 
reaksi kimia yang berlangsung saat proses pengempaan panas. Reaksi-reaksi kimia ini 
dapat diringkas sebagai berikut: degradasi dari hemiselulosa dan sebagian selulosa yang 
membentuk gula sederhana dan dekomposisi lainnya; degradasi termal matriks dinding sel; 
pembentukan ikatan antara polimer karbohidrat dan lignin, dan peningkatan kristalisasi 
selulosa (Rowell et al. 2002).  
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Gambar 4. Nilai modulus patah papan partikel tanpa perekat dari serbuk mahoni 
 
Hasil pengujian pada Gambar 5 menunjukkan bahwa nilai modulus elastisitas papan 

partikel tanpa perekat dari serbuk mahoni berkisar antara 5,59 x 10³ – 13,75 x 10³ kg/cm². 
Pada pembentukan papan partikel dengan menggunakan perekat urea formaldehida, 
diperoleh nilai modulus elastisitas sebesar 9,28 x 10³ kg/ cm². Tabel 2 memperlihatkan 
bahwa faktor perlakuan ekstraksi dan interaksi antara faktor perlakuan dan waktu 
pengempaan berpengaruh signifikan terhadap nilai modulus elastisitas. Pada proses 
pengukusan ini, nilai modulus elastisitas meningkat seiring dengan peningkatan waktu 
kempa. Velasquez et al. (2003) dalam penelitiannya diperoleh beberapa peningkatan nilai 
modulus elastisitas papan partikel tanpa perekat dari rumput gajah seiring dengan 
peningkatan waktu pengempaan 4 menit hingga 14 menit. Hal ini diduga bahwa semakin 
lama pengempaan panas maka akan semakin besar termoplastis komponen di dalam kayu 
sehingga akan meningkatkan nilai modulus elastisitas. Plastisitas dimungkinkan berasal dari 
zat ekstraktif yang termoplastis dimana akan melunak selama perlakuan panas. Disisi lain, 
proses ekstraksi perebusan yang diikuti dengan waktu kempa selama 15 menit menunjukkan 
nilai modulus elastisitas terendah (5,73 x 10³ kgf/cm²). Hal ini diduga bahwa pada 
perebusan, terjadi proses degradasi komponen kimia di dalam serbuk yang relatif signifikan 
dan menyebabkan kerusakan serbuk (hancur) sehingga berpengaruh pada rendahnya nilai 
modulus elastisitas.  
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Gambar 5. Nilai modulus elastisitas papan partikel tanpa perekat dari serbuk mahoni 
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KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari penelitian ini, dapat diambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut :  
1. Interaksi antara perlakuan ekstraksi dan waktu kempa berpengaruh nyata terhadap sifat 

modulus elastisitas papan partikel. Sifat optimum diperoleh pada papan partikel setelah 
pengukusan dengan waktu kempa 15 menit, yang menghasilkan nilai penyerapan air 
71,1 %, pengembangan tebal 14,3 %, kekuatan rekat 1,24 kg/cm², modulus patah 61,89 
kg/cm², dan modulus elastisitas 13,75 x 10³ kg/cm².  

2. Perlakuan ekstraksi berpengaruh nyata terhadap sifat modulus patah (MOR) dan 
modulus elastisitas (MOE) papan partikel tanpa perekat. Perlakuan pengukusan dapat 
meningkatkan nilai modulus patah dan modulus elastisitas, namun hal itu tidak terjadi 
pada perlakuan perebusan.  

3. Waktu kempa berpengaruh nyata terhadap kerapatan papan partikel tanpa perekat. 
Semakin lama waktu kempa, kerapatan papan yang dihasilkan semakin tinggi. Nilai rata-
rata kerapatan pada waktu 10 menit adalah 0,71 g/cm³ meningkat menjadi 0,76 g/cm³ 
setelah waktu kempa 15 menit. 
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