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Abstract 

Coconut coir fibers with containing high lignin (around 45.8%) are potential for being an 

alternative raw material in the manufacture of composite board. One of the natural adhesives, 

i.e. citric acid, is currently being developed. Adhesion mechanism of citric acid, especially 

for lignocellulosic materials with high lignin content is not yet known. Therefore, this study 

aims to investigate the effect of press temperature and citric acid content on the quality of 

particleboard made from coir fiber. The contents of citric acid were 0 wt% and 20 wt%, while 

the press temperature was 180°C and 200°C. The pressing time was set at 10 min with a 

target board density was 0.8 g/cm
3
.  The properties of particleboard were then evaluated 

according to the Japanese Industrial Standard for particleboard (JIS A 5908: 2003). The 

addition of citric acid can produce particleboard with good physical and mechanical 

properties of particleboard. The properties of particleboard in this research could meet the 

requirements of Japanese Industrial Standard for particleboard (JIS A 5908: 2003). 

Keywords: Citrid acid addition, Particleboard, Coir fiber, Natural adhesive, Hot pressing 

temperature 
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1. Pendahuluan 

Luas areal tanaman kelapa (Cocos nucifera) di Indonesia mencapai 3,78 juta Ha (BPS, 

2014). Sabut kelapa merupakan bagian dari buah kelapa, yaitu sekitar 35% dari berat 

keseluruhan buah (Thampan, 1982). Sabut kelapa sendiri terdiri dari empulur (pith) sebanyak 

70% dan serat (fibre) sebanyak 30% (Van Dam et al., 2004). Serat sabut kelapa dikenal juga 

sebagai coco fiber, coir fiber, coir yarn, coir mats, dan rugs yang merupakan produk hasil 

pengolahan sabut kelapa (Woodroof, 1979). Sebagai bahan berlignoselulosa serat sabut 

kelapa sangatlah menjanjikan untuk dijadikan bahan baku pembuatan papan partikel dengan 

kandungan selulosa  43,4% dan kandungan lignin 45,8% berat kering (Khedari et al.,, 2003) 

contohnya papan partikel binderless insulasi panas (Panyakaew dan Fotios. 2011) dan papan 

partikel insulasi panas dari serat sabut kelapa dengan perekat urea formaldehid (Khedari et 
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al.,, 2003). Menurut Prayitno (2009), perkembangan teknologi perekatan dalam pembuatan 

papan partikel merupakan salah satu jalan untuk membantu mengurangi laju kerusakan hutan. 

Dalam proses pembuatan papan partikel umumnya menggunakan perekat sintetis yang 

mengandung formaldehid dimana mayoritas (96,6%)  menggunakan  senyawa  formaldehida  

(Li,  2002). Senyawa ini dapat menghasilkan emisi formaldehida yang berbahaya dan dapat 

menyebabkan kanker, iritasi mata dan kerongkongan serta gangguan pernapasan (Roffael, 

1993). Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan produk papan komposit yang ramah 

lingkungan salah satunya yaitu pemanfaatan asam sitrat sebagai perekat. Umemura et al., 

(2011) berhasil membuktikan bahwa antara gugus karboksil asam karboksilat dengan gugus 

hidroksil bahan lignoselulosa mampu berperan sebagai agen pembentuk ikatan silang melalui 

ikatan esterifikasi dan bisa berfungsi sebagai perekat alami pada kayu.  

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan papan partikel dari serat sabut kelapa 

dengan kombinasi suhu kempa dan jumlah asam sitrat. Sifat fisik dan mekanik papan 

dibandingkan dengan Standar JIS A 5908-2003. 

 

2. Bahan dan Metode 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan papan partikel yaitu serat sabut kelapa, asam 

sitrat (C6H12O6) anhidrat, air destilasi, perekat epoxy. Peralatan yang digunakan antara lain : 

alat kempa, timbangan elektrik dengan ketelitian 0,001 g, cetakan lembaran berukuran 25 cm 

x 25 cm x 30 cm, dan ketebalan berukuran ukuran 1 cm. Serat sabut kelapa yang diperoleh 

dari industri pengolahan sabut kelapa UD. Makmur Cocos Kabupaten Kulon Progo dipotong-

potong sepanjang 2,5 ± 0,5 cm untuk menyamakan ukuran panjang bahan.  

Serat sabut kelapa yang telah dipotong dicampurkan dengan perekat asam sitrat dengan 

jumlah perekat 0% dan 20%. Untuk penambahan asam sitrat 20% sebelum pengempaan 

dilakukan pengovenan selama 18 jam dengan suhu 80
0
C untuk mengurangi kadar air 

lembaran sebelum pengempaan. Pengempaan panas dilakukan dengan kondisi suhu plat 

kempa 180ºC dan 200ºC, tekanan spesifik sebesar 3,5 Mpa dan lama waktu kempa 10 menit. 

Parameter pengujian yaitu sifat fisik dan mekanik papan partikel yang dihasilkan meliputi 

kerapatan, kadar air, pengembangan tebal, modulus patah (MOR) dan modulus elastisitas 

(MOE). 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Pada perlakuan suhu pengempaan 180
0
C dengan asam sitrat 0% setelah dilakukan 

pemotongan sampel uji papan partikel terjadi kerusakan akibat tarikan dari mesin gergaji 

sehingga untuk papan tersebut tidak bisa dilakukan pengujian (Gambar 1).  
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Gambar 1.  Contoh sampel uji papan dengan suhu kempa 180
0
C tanpa perekat 

                                       

Tabel 1.  Tabel perbandingan hasil sifat fisika dan mekanika papan partikel serat sabut kelapa 

dengan standar. 

Kode Papan 

Sifat Fisika  dan Mekanika Papan Partikel 

KA (%) KR (g/cm3) 
PT 

(%) 

PA 

(%) 

MOR 

(MPa) 

MOE 

(GPa) 

IB 

(MPa) 

S18AN - - - - - - - 

S20AN 8,20 0,70 45,38 99,29 6,22 0,72 0,08 

S18AD 7,26 0,81 5,26 32,35 13,47 2,17 0,23 

S20AD 5,89 0,79 1,33 22,00 13,02 2,36 0,37 

JIS A 5908 tipe 8 5 – 13 0,4 - 0,9 <12 - ≥ 8 ≥ 2 ≥ 1,5 

JIS A 5908 tipe-13 5 – 13 0,4 - 0,9 <12 - ≥ 13 ≥ 2,5 ≥ 0,2 

JIS A 5908 tipe-18 5 – 13 0,4 - 0,9 <12 - ≥ 18 ≥ 3 ≥ 0,3 

Keterangan : S18 : Suhu Kempa 180°C, S20 : Suhu Kempa 200°C, AN : Asam Sitrat 0%, AD : Asam Sitrat 20%, KA : 

Kadar Air, KR : Kerapatan, PT : Pengembangan Tebal, PA : Penyerapan Air, IB : Keteguhan rekat 

internal, MOR : Keteguhan Patah, MOE : Keteguhan Elastisitas. 

 

3.1. Kadar air dan kerapatan 

Hasil perhitungan kadar air papan berkisar 5,89-8,26%, seperti yang terlihat pada Tabel 

1. Kadar air terendah pada papan dengan suhu kempa 200°C dan jumlah perekat 20% asam 

sitrat, tertinggi pada papan dengan suhu kempa 200°C dan jumlah perekat 0%. Berdasarkan 

standar JIS A5908-2003 yang mensyaratkan kadar air antara 5-13%, maka semua papan 

mempunyai nilai kadar air yang memenuhi standar tersebut. Tabel 1 menunjukkan bahwa 

nilai kadar air papan yang dikempa pada suhu 200°C dan jumlah perekat 20% lebih rendah 

dari pada papan lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan suhu dan penembahan 

jumlah perekat efektif mengeluarkan uap air yang terdapat dalam partikel selama proses 

pengempaan. Menurut Umemura et al., (2011) bahwa antara gugus karboksil asam 

karboksilat dengan gugus hidroksil bahan lignoselulosa mampu berperan sebagai agen 

pembentuk ikatan silang melalui ikatan esterifikasi dan bisa berfungsi sebagai perekat alami 

pada kayu. Pembentukan ikatan ester antara gugus hidroksil dari serat sabut kelapa dan gugus 

karboksil dari asam menyebabkan papan partikel lebih bersifat hidrofobik sehingga dapat 

mengurangi kadar air papan yang dihasilkan. 

Kerapatan papan merupakan massa atau berat yang dimiliki oleh suatu papan pada 

volume tertentu. Pada penelitian ini menggunakan target kerapatan 0,8 g/cm
3
. Hasil 

perhitungan kerapatan papan berkisar dari 0,70-0,81 g/cm
3
 seperti terlihat pada Tabel 1. Nilai 
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kerapatan papan terendah pada papan dengan suhu pengempaan 200°C dan jumlah perekat 

0%, tertinggi pada papan dengan suhu pengempaan 180°C dan jumlah perekat 20%. Hal ini 

diduga karena penambahan jumlah perekat akan menambah berat dari papan partikel itu 

sendiri. Maloney (1977) menyatakan bahwa penambahan perekat akan meningkatkan berat 

papan sehingga berat papan juga akan meningkat. 

3.2. Pengembangan tebal dan penyerapan air 

Pengembangan tebal menunjukkan kestabilan dimensi papan setelah perendaman dalam 

air selama 24 jam. Standar JIS A 5908-2003 tipe 8 mensyaratkan nilai pengembangan tebal 

kurang dari 12%. Penelitian ini menghasilkan nilai pengembangan tebal papan berkisar dari 

1,33% sampai 43,19%, seperti yang terlihat pada Tabel 1. Pengembangan tebal papan 

tertinggi pada papan dengan suhu kempa 200°C dan jumlah perekat 0%, terendah pada papan 

dengan suhu pegempaan 200°C dengan jumlah perekat 20%. 

Peningkatan jumlah perekat dan peningkatan suhu kempa menghasilkan nilai 

pengembangan tebal lebih rendah dari papan yang lainnya. Hal tersebut terlihat pada nilai 

pengembangan papan dengan pada suhu 200
0
C dan jumlah perekar 20% sebesar 1.33% lebih 

rendah dari papan yang lainnya. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah 

perekat asam sitrat dan peningkatan suhu kempa dapat meningkatkan kestabilan dimensi 

papan. Umemura et al (2012) menemukan bahwa molding kayu akasia mangium dengan 

penambahan asam sitrat mempunyai ketahanan terhadap air yang tinggi dan dapat 

meminimalisir terjadinya pengembangan tebal papan. 

Penyerapan air (water absorption) menunjukkan kemampuan papan partikel dalam 

menyerap air. Standar yang diacu pada penyerapan air papan adalah FAO yaitu sebesar 20-

75%, karena pada JIS A 5908-2003 tidak mensyaratkan nilai penyerapan air. Daya serap air 

papan setelah perendaman 24 jam berkisar dari 22,00-99,29%, terlihat di Tabel 1. Nilai 

tertinggi pada papan dengan suhu kempa 200°C pada jumlah perekat 0% dan terendah pada 

papan dengan suhu kempa 200°C dan jumlah perekat 20%. Nilai penyerapan air pada 

penambahan perekat 20% baik pada suhu 180
0
C maupun 200

0
C telah memenuhi standar 

FAO.  

3.3. Keteguhan rekat internal (internal bond strength) 

Hasil perhitungan nilai internal bond (IB) papan dapat dilihat pada Tabel 1 berkisar dari 

0,08-0,37 MPa. Nilai IB tertinggi pada papan yang dikempa dengan suhu kempa 200°C dan 

jumlah perekat 20%, terendah pada papan yang dikempa dengan suhu 200°C dan jumlah 

perekat 0%. Nilai IB pada papan dengan jumlah perekat 20% telah memenuhi standar JIS 

5908-2003 tipe 13, bahkan telah memenuhi stadar JIS 5908-2003 tipe 18 pada papan partikel 

serat sabut kelapa dengan jumlah perekat 20% dengan suhu pengempaan 200
0
C. Peningkatan 

nilai keteguhan rekat internal dikarenakan adanya ikatan ester yang terjadi akibat 

penambahan jumlah asam sitrat dan peningkatan suhu kempa (Gambar 2) pada serat sabut 

kelapa. Pembuatan papan partikel dengan menggunakan asam sitrat sebagai perekat 

mekanisme yang terjadi yaitu pembentukan ikatan ester. Menurut Umemura et al., (2015) 

pembentukan ikatan ester dapat menambah daya rekat dan berkontribusi terhadap sifat yang 

baik dari papan.  
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Gambar 2. Grafik keteguhan rekat internal papan partikel dari serat sabut kelapa 

3.4. Keteguhan patah (modulus of rupture) 

Modulus of rupture (MOR) merupakan sifat mekanis yang berhubungan dengan 

kekuatan papan yaitu ukuran kemampuan papan untuk menahan beban. Nilai MOR papan 

yang dihasilkan berdasarkan nilai aktual berkisar dari 6,22-13,47 MPa. Nilai tertinggi pada 

papan dengan suhu kempa 180°C pada jumlah perekat 20%, nilai terendah pada papan 

dengan suhu kempa 200°C dan jumlah perekat 0% seperti yang terlihat pada Gambar 3. 

Pada penelitian ini menunjukkan kecenderungan peningkatan nilai MOR pada suhu 

kempa 200
0
C pada penambahan jumlah perekat 20%. Hal ini mengindikasikan bahwa 

peningkatan jumlah perekat dapat meningkatkan nilai MOR papan partikel serat sabut kelapa 

(Gambar 3). Menurut Widyorini et al (2014) berdasarkan data analisis spektrum inframerah 

dari partikel bambu yang diberi kandungan asam sitrat yang berbeda menunjukan bahwa 

kehadiran kelompok ester yang lebih tinggi dengan meningkatnya kandungan asam sitrat 

yang ditandai dengan pembentukan gugus C=O pada pita serapan 1734 cm
-1

. Berdasarkan 

standar JIS 5908-2003 nilai keteguhan patah papan partikel dengan penambahan asam sitrat 

sudah memenuhi tipe 13, sedangkan untuk penambahan perekat 0% belum memenuhi standar 

JIS 5908-2003.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Gambar 3. Grafik keteguhan patah (MOR) papan partikel dari serat sabut kelapa 

 

3.5. Modulus elastisitas (modulus of elasticity) 
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Modulus of elasticity (MOE) merupakan kemampuan papan untuk menahan perubahan 

bentuk atau lentur yang terjadi sampai dengan batas proporsi. Nilai rerata MOE papan 

partikel serat sabut kelapa berkisar antara 0,72-2,36 GPa (Gambar 4). Nilai terendah pada 

papan dengan suhu kempa 200°C dan jumlah perekat 0%, nilai tertinggi pada papan dengan 

suhu pengempaan 200°C dan jumlah perekat 20%. Nilai MOE pada penelitian ini telah 

memenuhi standar JIS A 5908-2003 tipe 8 yaitu minimal 2 GPa, kecuali pada suhu 200
0
C 

dengan jumlah perekat 0%. 

Secara umum, sifat modulus elastisitas dipengaruhi oleh daya rekat lapisan permukaan 

papan (Umemura et al.,2015). Hal tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan suhu 

pengempaan dapat meningkatkan sifat elastisitas dari papan partikel serat sabut kelapa baik 

pada jumlah perekat 0% maupun pada jumlah perekat 20% (Gambar 4). Hal ini diduga 

dikarenakan adanya ikatan ester antara asam sitrat dengan serat sabut kelapa. Pembentukan 

hubungan ester akan mengembangkan daya rekat dan akan berkontribusi terhadap sifat fisik 

dan mekanik yang baik dari papan (Umemura et al., 2015).  

Sifat mekanika papan partikel serat sabut kelapa yang terbaik dihasilkan pada suhu 

kempa 200
0
C dengan jumlah perekat 20% dengan waktu pengempaan 10 menit yaitu dengan 

nilai keteguhan rekat internal 0,37 MPa, MOR 13,02 MPa, MOE 2,36 GPa. Nilai ini hampir 

sama dengan penelitian Widyorini et al., (2012) pada pembuatan papan partikel dari bambu 

petung dimana hasil terbaik pada penambahan jumlah asam sitrat 20% dengan suhu 

kempa 200˚C  dan  waktu pengempaan 15 menit  dengan keteguhan rekat internal 0,31 

MPa, MOR 12,5 MPa dan MOE 3,5 GPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Grafik keteguhan elastisitas (MOE) papan partikel dari serat sabut kelapa 

 

4. Kesimpulan 

Peningkatan suhu kempa dan penambahan jumlah perekat secara keseluruhan dapat 

meningkatan sifat fisika dan mekanika papan yang dihasilkan. Komposisi yang terbaik dari 

penelitian ini pada pembuatan papan partikel dari serat sabut kelapa yaitu pada suhu kempa 

200
0
C dengan jumlah perekat 20% dengan Nilai IB 0,37 MPa, MOR 13,02 MPa, MOE 2,36 

GPa. 
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