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ABSTRAK 

Teknologi perekatan kayu seperti papan partikel merupakan salah satu alternatif 
teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mengolah serutan bambu petung yang belum 
dimanfaatkan secara maksimal dan ekonomis. Kualitas papan partikel di pengaruhi oleh 
berbagai faktor. Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan informasi mengenai sifat-
sifat papan partikel dengan bahan baku limbah serutan bambu petung (Dendrocalamus 
asper Backer) serta untuk mengetahui pengaruh interaksi komposisi ukuran partikel dengan 
jumlah perekat urea formaldehida terhadap kualitas papan partikel.  

Bahan penelitian berupa partikel bambu petung, perekat urea formaldehida (UA-147), 
dan hardener (NH4Cl). Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 
percobaan faktorial 2 faktor, yaitu komposisi partikel dengan 3 aras, yaitu A1 (face : 12,5 %, 
core : 75 %, back : 12,5 %), A2 (face : 25 %, core : 50 %, back : 25 %), A3 : (face : 35 %, 
core : 30 %, back : 35 %), dan jumlah perekat dengan 2 aras, yaitu B1 (5 %) dan B2 (10 %). 
Parameter yang diuji dalam penelitian ini adalah kerapatan, kadar air, penyerapan air, 
pengembangan tebal, modulus patah, modulus elastisitas, dan keteguhan internal bonding.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara komposisi partikel dan jumlah 
perekat tidak berpengaruh nyata terhadap semua parameter yang diuji. Faktor jumlah 
perekat berpengaruh sangat nyata terhadap modulus patah dan modulus elastisitas papan 
yang dihasilkan. Terjadi peningkatan MoR dari B1 (109,9 kg/cm2) ke B2 (139,1 kg/cm2) dan 
terjadi peningkatan MoE dari B1 (15269 kg/cm2) ke B2 (18694 kg/cm2). Faktor jumlah 
perekat juga berpengaruh nyata terhadap kerapatan papan, penyerapan air, dan keteguhan 
internal bonding. Makin banyak jumlah perekat yang digunakan, maka kerapatan papan dan 
keteguhan internal bonding papan tersebut ikut meningkat yaitu dari B1 (0,626 %) ke B2 
(0,657 %) untuk kerapatan dan dari B1 (2,173 kg/cm2) ke B2 (2,757 kg/cm2) untuk 
keteguhan internal bonding, sedangkan penyerapan air cenderung menurun seiring dengan 
penambahan jumlah perekat, yaitu dari B1 (65 %) ke B2 (56%). Faktor komposisi partikel 
berpengaruh sangat nyata terhadap parameter keteguhan internal bonding. Terjadi 
peningkatan keteguhan internal bonding dari komposisi A1 (1,549 kg/cm2) ke komposisi A2 
(2,643 kg/cm2) kemudian ke komposisi A3 (3,203 kg/cm2).  

 
Kata kunci : bambu petung, Dendrocalamus asper Backer, serutan, papan partikel, ukuran 

partikel, jumlah perekat.  
 

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara agraris, terletak di sekitar katulistiwa dengan tanah yang 
subur dan semua tanaman dapat hidup dengan mudah sehingga diberkati Tuhan dengan 
hutan yang luas dan hijau sebagai permadani yang indah. Kalimat uraian wilayah yang indah 
tersebut sudah mulai memudar dengan berkurangnya luas hutan baik dikonversi ke tanah 
pertanian atau perkebunan atau memang menjadi gundul karena penebangan liar dan 
pembabatan hutan yang tak bertanggung jawab. Hasil akhirnya adalah produksi kayu dari 
hutan menurun tajam sehingga harga kayu naik dengan cepat dan menjadi tak terjangkau 
bagi kebanyakan rakyat. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah untuk 
mengembalikan ke kondisi hutan yang lestari dengan kondisi lingkungan hutan, perkebunan 
dan pertanian yang serasi, harmonis dan nyaman untuk hidup sejahtera (Anonim, 2009). 
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Masa transisi dimana kayu mahal karena hutan sudah tidak mampu menghasilkan 
kayu dengan baik dan berkualitas, maka perlu dicari tanaman lain yang cepat tumbuh dan 
mampu segera menggantikan peran kayu. Survei menghasilkan tanaman bambu sebagai 
tanaman yang cepat tumbuh dan mampu digunakan sebagai pengganti kayu dalam hal 
tertentu (Anonim, 2003). Bambu adalah tanaman monokotil, termasuk keluarga rumput 
(Graminae) dan mampu cepat tumbuh yaitu umur 3-4 tahun sudah dipanen. Pengujian tarik 
kulit bambu menghasilkan kekuatan tarik yang besar yaitu lebih tinggi dari kekuatan tarik 
baja. Oleh sebab itu bambu langsung digunakan sebagai bahan konstruksi baik secara 
langsung dengan bambu utuh ataupun dengan bambu bilah dan galar (Batubara, 2002).  

Seiring dengan perkembangan teknologi perekatan, maka terbuka pembuatan balok 
laminasi bambu, papan laminasi bambu dan semua bahan bambu yang dapat direkat. 
Teknologi perekatan seperti ini makin meningkatkan rendemen olahan bambu sehingga 
waktu menunggu panen bambu yang 4 tahun tidak sia-sia dan kemudian mengolah semua 
material yang berasal dari bambu tersebut. Pada pembuatan bilah bambu untuk balok dan 
papan laminasi, maka bambu selalu diserut dan menghasilkan limbah serutan dalam jumlah 
besar. Makin tipis bambu bilah yang dibuat maka makin banyak limbah serutan yang 
dihasilkan (Prayitno 2005a). 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian papan serut bambu menggunakan 2 faktor yaitu komposisi pelapisan yang 
disebut shelling ratio dan perekat labur. Komposisi pelapisan terdiri atas :  
1. A1 komposisi partikel face: core:face sebesar 12,5:75:12,5 
2. A2 komposisi partikel face:core:face sebesar 25:50:25 
3. A3 komposisi partikel face:core:face sebesar 35:30:35 

 
Faktor kedua adalah perekat labur sebanyak 2 dua aras yaitu B1 5% dan B2 10%.. 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah RAL, Rancangan Acak Lengkap dengan 
percobaan faktorial dengan 6 perlakuan dan 3 ulangan. Parameter penelitian yang diuji 
adalah kadar air papan serutan, kerapatan papan, persen penyerapan air, persen 
pengembangan tebal, MoR, MoE dan keteguhan rekat internal atau internal bonding papan 
serutan (Anonim, 2002). Proses pembuatan papan partikel dapat digambarkan berikut:  
 
 
 
 
 

Gambar 1. Bagan alir proses pembuatan papan partikel
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian pengaruh komposisi pelapisan (shelling ratio) dan perekat labur 
terhadap sifat papan serutan bambu disajikan pada Tabel 1, Analisis varians seluruh 
parameter kualitas papan partikel disajikan pada Tabel 2. Analisis varians pada Tabel 2 
menunjukkan bahwa interaksi faktor komposisi pelapisan atau shelling ratio  dengan perekat 
labur tidak berpengaruh nyata pada sifat fisika papan serutan bambu. Faktor tunggal jumlah 
perekat labur berpengaruh nyata pada sifat fisika papan serutan khususnya kerapatan dan 
penyerapan air. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya sistem pembuatan papan serutan 
khususnya sistem pengempaan dengan pengganjal (spacer) mampu membuat papan 
serutan lebih homogen. Nilai kerapatan makin tinggi sejalan dengan jumlah perekat labur. 
Perekat labur 10% menghasilkan kerapatan papan yang lebih tinggi (0,657) dibandingkan 
perekat labur 5% (0,626). Hasil ini dapat dengan mudah diterima karena jumlah perekat 
labur yang lebih banyak akan membuat ikatan antar serutan dapat lebih banyak sehingga 
papan menjadi lebih rapat dan padat. Haygreen dan Bowyer (1996) menyebutkan bahwa 
perekat labur yang digunakan pada pembuatan papan partikel komersial pada umumnya 
10%. Jumlah perekat labur ini sudah cukup baik untuk menghasilkan papan pertikel dengan 
sifat yang memenuhi standar. Komposisi pelapisan muka secara numerik memberikan 
gambaran yang menarik dimana makin besar porsi pelapisan bambu sebagai lapisan inti 
maka makin besar pula kerapatan papan serutan. Kerapatan papan serutan pada komposisi 
pelapisan sebesar 33% sebesar 0, 0,624 sedangkan komposisi 50% menghasilkan 
kerapatan sebesar  0,638 dan pelapisan sebesar 67% menghasilkan kerapatan sebesar 
0,656 (Gambar 2). Hasil ini  sejalan dengan keseimbangan sistem papan dimana komposisi 
lapis inti dan lapis muka harus sedemikian rupa agar menghasilkan homogenitas serutan 
yang berukuran berbeda. Prayitno(1995) menjelaskan  bahwa komposisi partikel 
berpengaruh sangat nyata terhadap kerapatan papan. 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 (Prayitno, 
2005b). Walaupun secara statistik pengaruh komposisi pelapisan tidak berbeda nyata (93%) 
tetapi secara numerik pengaruh tersebut cukup terlihat. Ketelitian dan rancangan percobaan 
yang lebih tepat akan meningkatkan efek tersebut. 

 
Tabel 1 Sifat fisika papan serutan bambu petung 

 
Komposisi 

partikel  
Jumlah 
perekat  

Kerapatan 
(g/cm3) 

Kadar 
air (%) 

Penyerapan 
air (%)  

Pengembangan tebal 
(%)  

A1  B1  0,6020  10,38 66,05  10,31  

B2  0,6455  10,89 64,65  11,94  

A2  B1  0,6423  10,80 66,35  13,16  

B2  0,6344  10,87 60,53  10,68  

A3  B1  0,6333  10,92 64,57  11,45  

B2  0,6898  10,94 52,49  10,03  

 



166

PROSIDING SEMINAR NASIONAL  Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia (MAPEKI) XIV

Tabel 2 Analisis varians sifat fisika papan partikel serutan bambu petung 
 

Sumber 
variasi  

Kerapatan 
(g/cm3) 

Kadar air (%) Penyerapan 
air (%)  

Pengembangan tebal 
(%)  

A  
0,0720

ns

  0,6830
ns

  0,0920
ns

  0,6780
 ns

  

B  
0,0320

*

  0,4970
ns

  0,0190
*

  0,5060
 ns

  

A*B  
0,1300

ns

  0,7350
ns

  0,2230
ns

  0,3210
 ns

  

 
Pola pengaruh yang sama dijumpai pada penyerapan air. Faktor jumlah perekat 

berpengaruh secara nyata pada penyerapan air. Kadar perekat 10% menghasilkan 
penyerapan air sebesar 56% sedangkan perekat labur 5% menghasilkan penyerapan air 
papan serutan sebesar 65%. Ini berarti perekat yang lebih besar mampu menghasilkan 
kerapatan papan yang lebih baik dan mengikat serutan penyusun papan lebih baik sehingga 
penyerapan air papan menurun. Hasil ini sejalan dengan pengaruh perekat pada kerapatan 
papan (Gambar 3). Kollmann dkk (1975) menyebutkan bahwa jumlah perekat lebih banyak 
dan berhasil menyatukan dua atau lebih bahan direkat (dalam hal ini serutan bambu) akan 
meningkatkan kerapatan dan sekaligus sifat papannya. Jenis perekat urea formaldehida 
yang digunakan dalam penelitian ini cukup berhasil dalam menghasilkan ikatan antara 
serutan bambu penyusun papan (De Bruyne dan  Houwink, 1965). Bila diperhatikan variasi 
sifat penyerapan air papan serutan bambu akibat dari komposisi pelapisan muka, maka 
kecenderungan yang sama seperti variasi kerapatan papan akibat pengaruh komposisi 
pelapisan muka. Kerapatan papan makin besar bila komposisi inti makin kecil atau 
komposisi lapis muka makin besar. Dalam hal penyerapan air dapat dilihat bahwa makin 
besar porsi pelapisan muka makin rendah persen penyerapan air. Hal ini dapat dipahami 
karena makin besar porsi pelapisan muka  makin tinggi kerapatan papan sehingga ikatan 
antar serutan penyusun papan makin baik dan selanjutnya pada wakrtu diperlakukan dengan 
perendaman dalam air maka papan dengan kerapatan tinggi berkurang penyerapan airnya 
(Prayitno, 2004). Papan serutan atau papan partikel yang direkat perekat thermosetting 
tertentu seperti urea formaldehida atau phenol formaldehida akan menghasilkan penyerapan 
air yang rendah akibat sifat perekat tersebut.  Perekat urea formaldehida masih lebih rendah 
kekuatan untuk menahan pemasukan air ke dalam papan karena sifat kepekaan airnya yaitu 
interior. Perekat phenol formaldehida lebih tahan sehingga dikelompokkan ke dalam perekat 
eksterior (Brown dkk., 1952). 

Rangkuman sifat mekanika yang diteliti dalam penelitian pengaruh shelling ratio dan 
perekat labur terhadap sifat papan serutan bambu petung disajikan pada Tabel 3. Sifat 
mekanika papan serutan bambu dipengaruhi secara nyata dan pasti oleh kadar perekat, dan 
tidak dipengaruhi oleh interaksi dan komposisi pelapisan muka. Komposisi pelapisan muka 
mempangaruhi secara sangat nyata pada hanya kekuatan rekat internal papan dan tidak 
berpengaruh pada MoR dan MoE (Tabel 4). Rata-rata MoR papan serutan sebesar 
124,1kg/cm2, Pengaruh kadar perekat terhadap sifat mekanika menunjukkan bahwa makin 
besar perekat yang dilaburkan, makin tinggi sifat mekanika papan serutan bambu. Kadar 
perekat 5% menghasilkan MoR sebesar 109,9kg/cm2, sedangkan kadar perekat sebesar 
10% menghasilkan MoR sebesar 139.1kg/cm2. Jumlah perekat yang lebih banyak pasti 
memperluas ikatan perekat dengan partikel sehingga luas permukaan ikatan partikel makin 
besar. Hasil selanjutnya adalah kerapatan makin besar dan sejalan dengan hal ini maka 
MoR makin besar. Demikian pula perilaku MoE, diaman jumlah perekat 5% menghasilkan 
MoE sebesar 15269kg/cm2 sedangkan perekat 10% menghasilkan MoE sebesar 
18694kg/cm2 (Gambar 4). Pengaruh jumlah perekat terhadap sifat mekanika seperti yang 
diperoleh sejalan dengan penelitian papan partikel pada umumnya (Krisdianto. 2005; 
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Suryadi, 2008). Hal yang sama dijumpai pada perilaku kekuatan rekat partikel internal. 
Jumlah perekat labur 5% menghasilkan kuat rekatan internal sebesar 2,173 kg/cm2, 
sedangkan perekat labur 10% menghasilkan kuat rekatan internal sebesar 2,757kg/cm2. 
Dengan demikian perekat labur yang lebih banyak akan menghasilkan rekatan antar partikel 
yang lebih banyak sehingga kekuatan papan partikel juga semkain baik (Maloney, 1977) 
 Faktor komposisi pelapisan muka (shelling ratio) mempengaruhi kekuatan rekatan 
internal saja, dan tidak mempengaruhi MoR dan MoE. Bila dilihat variasi nilai kekuatan 
rekatan internal, maka dapat diketahui bahwa makin besar pelapisan muka atau makin kecil 
porsi lapis tengah makin besar nilai rekatan internal papan serutan bambu petung. Pelapisan 
muka 33%, 50% dan 67% menghasilkan kekuatan rekatan internal berturut sebesar 1,549; 
2,643 dan 3,203 kg/cm2. Bila data variasi MoR dan MoE dicermati maka pengaruh pelapisan 
dari 33%, 50% dan 67% menghasilkan nilai MoR secara berturutan 115,85; 123,55 dan 
134,15kg/cm2 sedangkan variasi MoE secara berturutan adalah 16195; 16,828 dan 
17925kg/cm2. Secara numerik ketiga sifat mekanika papan serutan bambu dipengaruhi oleh 
faktor komposisi pelapisan yang digunakan dalam pembuatan papan partikel. Dengan 
demikian sebenarnya faktor komposisi pelapisan mempunyai efek pada sifat mekanika 
papan serutan bambu (Gambar 5). 
 

Tabel 3. Sifat mekanika papan serutan bambu petung 
 

Komposisi 
partikel  

Jumlah 
perekat  

MoR 

(kg/cm
2

)  
MoE (kg/cm

2

)  
Internal bonding 

(kg/cm
2

)  

A1  B1  113,4  15275  1,518  

B2  118,3  17114  1,579  

A2  B1  110,0  14671  2,294  
B2  137,1  18980  2,992  

A3  B1  106,2  15861  2,707  

B2  162,1  19989  3,699  

 
Tabel 4. Analisis varians sifat mekanika papan serutan bambu petung 

 
Sumber 
variasi  MoR (kg/cm

2

) MoE (kg/cm
2

) 
Internal bonding 

(kg/cm
2

)  

A  
0,1710

ns

  0,3620
ns

  0,0000
**

  

B  
0,0000

**

  0,0040
**

  0,0220
*

  

A*B  
0,3520

ns

  0,5230
ns

  0,5260
ns
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Gambar 2. Variasi kerapatan papan serutan bambu menurut perlakuan  

komposisi pelapisan dan jumlah perekat labor 
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Gambar 3. Variasi kadar air, penyerapan air dan pengembangan tebal papan serutan  

bambu menurut perlakuan komposisi pelapisan dan jumlah pertekat 
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Gambar 4. Variasi MoR dan MoE papan serutan bambu menurut perlakuan komposisi 
pelapisan ndan jumlah perekat labur. 
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Gambar 5. Variasi keteguhan rekat internal papan serutan bambu menurut perlakuan 
komposisi pelapisan dan jumlah perekat labor 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan
Penelitian pengaruh pelapisan muka (shelling ratio) dan jumlah perekat 

menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. 
1. Interaksi pelapisan muka atau shelling ratio dengan perekat labur 
2. Makin tebal pelapisan muka atau makin tinggi shelling ratio yaitu dari 1:3 ke 2:1, makin 

baik sifat papan serutan bambu. 
3. Makin tinggi perekat labur sampai dengan 10% berat serutan makin baik sifat papan 

serutan bamboo 
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Saran 
Berdasarkan hasil penelitian pengaruh pelapisan muka atau shelling ratio dan 

perekat labur terhadap sifat papan serutan bambu, maka dapat disarankan hal-hal sebagi 
berikut. 
1. Papan serutan bambu dapat digunakan sebagai pengganti papan kayu pejal, sehingga 

mengurangi permintaan akan kayu dari hutan negara dan masyarakat. 
2. Papan serutan bambu mampu meningkatkan meningkatkan rendemen pengolahan 

bambu untuk laminasi abaik balok dan papan sehingga memperbaiki lingkungan 
sekaligus dapat dianeksasikan kedalam pabrik laminasi bambu 

3. Perlu penelitian kelayakan industri papan serutan bambu baik skala home industri 
maupun aneksasi industri laminasi bambu.  
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