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ABSTRAK 

Partikel yang diperoleh dari sisa pengolahan kayu nangka dan sengon dibuat menjadi papan partikel lapis tanpa 
menggunakan perekat (binderless particleboard). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
perbedaan komposisi lapisan dan bahan baku terhadap sifat-sifat papan partikel lapis tanpa perekat. Papan partikel tiga 
lapis dibuat dengan lapisan tengah (core) dan lapisan permukaan (face) yang berbeda. Ukuran papan yang dibuat 
adalah 25 x 25 cm² dengan ketebalan 1 cm dan target kerapatan 0,72 g/cm³. Pengaruh ketebalan lapisan face dengan 
jenis bahan baku penyusun yang berbeda dikombinasikan untuk memperoleh kualitas papan partikel yang optimal. 
Percobaan disusun secara faktorial 1 x 8 dengan 3 ulangan untuk masing-masing kombinasi. Hasil penelitian dianalisis 
keragaman dan apabila menunjukkan perbedaan nyata diuji lanjut dengan uji Tukey. Parameter yang diuji berupa sifat-
sifat fisik dan mekanik papan antara lain kerapatan, kadar air, pengembangan tebal, penyerapan air, keteguhan 
lengkung statik dan internal bonding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan kombinasi ketebalan lapisan face 
dengan jenis penyusun yang berbeda berpengaruh nyata terhadap semua parameter penelitian. Hasil terbaik diperoleh 
dari papan partikel satu lapis kayu nangka. Papan partikel tiga lapis terbaik diperoleh dari papan partikel dengan lapisan 
face kayu sengon dan lapisan core kayu nangka (Sf25Nc75) dengan nilai kerapatan 0,64 g/cm³, kadar air 6,17%, 
pengembangan tebal 212%, penyerapan air 212%, MOE 15.996 kg/cm², MOR 57,84 kg/cm²,  dan IB 0,38 kg/cm², diikuti 
oleh papan partikel dengan lapisan face kayu Nangka dan lapisan core kayu sengon (Nf75Sc25). Kayu nangka 
memberikan sifat fisik dan mekanik yang lebih baik daripada kayu Sengon, baik sebagai lapisan face maupun core. 
Semakin tebal lapisan face menggunakan partikel kayu Sengon, menghasilkan sifat fisik dan mekanik yang semakin 
rendah. Semakin tebal lapisan face menggunakan kayu Nangka menghasilkan sifat fisik dan mekanik yang semakin 
tinggi. Papan partikel yang dihasilkan belum memenuhi standar JIS A 5908, kecuali papan partikel nangka. 

Kata kunci:  papan partikel lapis tanpa perekat, komposisi lapisan, bahan baku, sifat fisik dan mekanik 

I. PENDAHULUAN 

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 komposit merupakan salah satu produk papan tiruan yang terbuat dari 
bahan-bahan berlignoselulosa yang saling berikatan membentuk ikatan anyaman yang kuat (Kollmann, dkk., 
1975). Perekat sintetis yang banyak digunakan saat ini berasal dari bahan minyak bumi (sumber daya alam 
tak terbarukan). Dengan pertimbangan lingkungan dan ekonomi, pencarian perekat alternatif telah menarik 
minat para peneliti di seluruh dunia. Banyak riset telah dilakukan untuk mengembangkan perekat dari bahan 
yang terbarukan seperti dari bahan lignoselulosa (lignin, karbohidrat, tannin, dll). Bahkan 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). 

Papan partikel yang umumnya diproduksi mempunyai tiga lapisan, yaitu dua lapisan permukaan (face) 
dan satu lapisan tengah (core). Struktur kedua lapisan tersebut sangat berbeda. Lapisan permukaan 
umumnya terdiri dari partikel yang lebih halus daripada lapisan tengah (Berglund dan Rowell, 2005). Sifat-
sifat lapisan face akan menentukan kualitas papan terkait kekuatan lengkungnya. Hal ini ditentukan pula oleh 
ketebalan lapisan permukaannya. Oleh karena itu, ketebalan lapisan face ini sangat penting dalam 
pembuatan papan partikel. Kenaikan rasio ketebalan lapisan face terhadap ketebalan papan akan 
meningkatkan sifat fisik dan mekanik papan yang dibuat (Akbulut, 1995 dalam Nemli, 2003). Bahan baku 
partikel terkait jenis kayu juga menentukan kualitas papan partikel.  Hal ini berkaitan dengan sifat-sifat alami 
kayu tersebut terutama berat jenis kayu. Sifat-sifat lain kayu yang mempengaruhi kualitas papan partikel 
adalah ekstraktif kayu, pH dan kapasitas penyangga.  
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Limbah penggergajian kayu nangka dan sengon cukup tersedia, khususnya di daerah Yogyakarta dan 
sekitarnya. Keduanya marupakan tanaman yang banyak ditanam di hutan rakyat. Potensi limbah keduanya 
meskipun belum ada angka yang pasti namun menunjukkan ketersediaan yang cukup mengingat banyaknya 
industri yang mengolah kedua jenis kayu tersebut. Kedua kayu mempunyai perbedaan-perbedaan yang mana 
dalam pembuatan papan partikel perbedaan jenis akan menentukan sifat-sifat papan partikel yang dihasilkan. 
Kayu nangka mempunyai berat jenis 0,61 (Oey Djoen Seng, 1964 dalam Bintari, 2002) sedangkan sengon 
mempunyai berat jenis 0,33 (Martawijaya, dkk., 1989). Kayu nangka mempunyai kandungan ekstraktif berupa 
bahan warna kuning yang disebut morine (Heyne, 1987 dalam Bintari, 2002). Secara teori, papan partikel 
kayu sengon akan memberikan kekuatan yang lebih baik daripada kayu nangka, namun dalam pembuatan 
papan partikel tanpa perekat hal ini perlu dikaji lebih dalam, termasuk apabila dibuat papan partikel lapis. 
Kombinasi lapisan face dan core dengan kedua jenis kayu yang berbeda tersebut diharapkan dapat 
memperbaiki sifat-sifat papan partikel yang dihasilkan. 

Beberapa faktor yang berpengaruh pada pembuatan papan partikel tanpa perekat perlu dicari dalam 
kaitannya dengan kualitas produk yang dihasilkan. Pada penelitian ini pengaruh komposisi lapisan akan 
dikombinasikan dengan bahan baku partikel dari jenis kayu yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh kombinasi perlakuan berupa ketebalan lapisan face dengan jenis partikel penyusun 
yang berbeda terhadap kualitas papan partikel lapis yang dibuat tanpa menggunakan bahan perekat. Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi tentang pembuatan papan 
komposit tanpa perekat dari limbah pengolahan kayu, beserta faktor-faktor yang mempengaruhi kualitasnya. 

II. METODE PENELITIAN 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah limbah kayu berupa partikel yang diperoleh dari 
industri pengolahan kayu nangka dan sengon di Yogyakarta. Partikel tersebut disaring dengan ayakan 0,5 
cm² dan tertahan 0,2 cm² kemudian dikeringkan dengan cara dijemur sampai kadar airnya konstan. Kadar air 
partikel setelah dikeringkan berkisar antara 9–10%. 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 dituju, serta menyesuaikan dengan proporsi masing-
masing lapisan. Ukuran papan yang dibuat adalah 25 x 25 x 1 cm3 dengan kerapatan yang dituju 0,72 g/cm3. 
Mat atau kasuran dibuat terlebih dahulu untuk membuat cetakan papan partikel dan menempatkan partikel 
sebelum dikempa panas untuk dilakukan prepressing.  

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 dibuat  yaitu 1 cm. Pengempaan dilakukan pada suhu 2000 C selama 15 menit dengan 
tekanan manometer 40 MPa.  

Papan partikel yang telah dibuat kemudian dikondisikan pada suhu kamar selama sekitar 7 hari. 
Papan partikel yang telah mencapai kondisi kering udara kemudian dibuat contoh uji menurut standar JIS A 
5908 (1994). Contoh uji yang dibuat yaitu contoh uji kadar air dan kerapatan, pengembangan tebal, 
penyerapan air, keteguhan lengkung statik dan internal bonding. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian terhadap sifat-sifat papan partikel lapis tanpa perekat dari kedua jenis kayu Sengon 
dan Nangka dengan kombinasi ketebalan lapisan face dan core disajikan pada Tabel 1. Hasil analisis 
keragaman (Anova) disajikan dalam Tabel 2.  

Kerapatan dan Kadar Air 

Kerapatan yang dituju pada penelitian ini adalah 0,72 g/cm³. Nilai rata-rata kerapatan papan partikel 
tiga lapis yang dihasilkan berada di bawah nilai kerapatan yang dituju dan berkisar antara 0,61–0,69 g/cm³ 
seperti ditunjukkan pada Tabel 1. Nilai kerapatan papan partikel yang dihasilkan tersebut masih dalam 
kisaran standar JIS A5908 (JIS, 1994). Papan partikel satu lapis dari partikel nangka mempunyai nilai 
kerapatan mendekati kerapatan yang dituju yaitu 0,73 g/cm³, sedangkan papan partikel sengon mempunyai 
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kerapatan 0,65 g/cm³. Pada papan partikel tiga lapis baik dengan lapisan face berupa partikel sengon 
maupun nangka dapat dilihat adanya kecenderungan bahwa semakin besar proporsi face maka kerapatan 
yang dihasilkan semakin naik. 

Tabel 1. Data hasil penelitian sifat fisika dan mekanika papan partikel 

Kode ρ (g/cm³) KA (%) TS (%) WA (%) 
MOE 

(kg/cm²) 
MOR 

(kg/cm²) 
IB 

(kg/cm²) 

Sf75Nc25 0,61  a 6,93  d 306,20  de 306,26 d 4.832  a 26,40  a 0,10 a 
Sf50Nc50 0,65ab 6,44bc 284,12cde 273,07 c 14.474ab 36,79ab 0,19 a 
Sf25Nc75 0,64  a 6,17  b 212,63  bc 212,01 b 15.996  b 57,84  c 0,38 a 
Sf0Nc100 0,73  b 5,61  a 66,93    a 130,29 a 28.085  c 110,41 d 1,55 b 
Nf75Sc25 0,66ab 6,05ab 180,79    b 227,87 b 15.113  b 55,61 c 0,17 a 
Nf50Sc50 0,66ab 6,30bc 236,32bcd 265,07 c 14.460  b 48,35bc 0,14 a 
Nf25Sc75 0,69ab 6,73cd 352,84    e 312,95 d 9.453ab 31,93ab 0,20 a 
Nf0Sc100 0,65ab 7,09  d 342,86    e 340,52 e 6.466  a 27,13  a 0,11 a 
JIS A5908 

Type-8 
0,4 – 0,9 5 - 13 Maks 12 - 

Min 
20.400 

Min 82 Min 1,5 

Catatan:  S: Sengon, N: Nangka, f: face, c: core, ρ: kerapatan, KA; kadar air, TS: pengembangan tebal, WA: 
penyerapan air, MOE: modulus elastisitas, MOR: modulus patah, IB: keteguhan rekat internal; Huruf yang 

sama di belakang nilai parameter uji menunjukkan tidak ada beda nyata. 

Tabel 2. Hasil analisis keragaman (nilai F hitung) 

Parameter Uji Faktor Perlakuan 
Kerapatan 4,342** 
Kadar Air 27,795** 
Pengembangan Tebal 39,178** 
Penyerapan Air  254,303** 
Modulus elastisitas 23,884** 
Modulus patah 70,500** 
Keteguhan rekat 28,367** 

Catatan: **: signifikan pada taraf 99%, *: signifikan pada taraf 95%, ns: tidak signifikan 

Berdasarkan hasil analisis keragaman seperti ditunjukkan pada Tabel 2, bahwa faktor perlakuan 
berupa ketebalan lapisan face dengan jenis penyusun yang berbeda memberikan pengaruh sangat nyata 
terhadap nilai kerapatan yang dihasilkan. Partikel nangka sebagai bahan face ternyata menghasilkan 
kerapatan papan yang lebih tinggi daripada penggunaan sengon sebagai face, meskipun hasilnya tidak 
berbeda secara nyata. Dari hasil ini dapat dinyatakan pendapat awal bahwa papan partikel tiga lapis dengan 
lapisan face dari partikel nangka dan lapisan core dari partikel sengon kemungkinan mempunyai sifat lebih 
baik daripada papan partikel tiga lapis dengan lapisan face dari partikel sengon dan lapisan core dari partikel 
nangka. Gambar 2 memberikan penjelasan secara grafis pengaruh perlakuan terhadap nilai kerapatan papan 
partikel. 

 
Gambar 2. Histogram nilai kerapatan papan partikel 
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Dalam kaitannya dengan kadar air papan yang dihasilkan, nilai kadar air sangat dipengaruhi oleh jenis 
bahan baku partikelnya., seperti ditunjukkan olehhasil analisis keragaman pada Tabel 2. Semakin besar 
proporsi partikel nangka yang digunakan baik sebagai face maupun core menghasilkan nilai kadar air papan 
partikel yang makin menurun. Nilai kadar air  papan partikel seperti ditunjukkan pada Tabel 1 berkisar antara 
5,61–7,09 % masih berada pada kisaran sesuai JIS A 5908 (JIS, 1994). Hasil ini juga dapat digunakan 
sebagai dugaan bahwa kemampuan mengandung air partikel partikel kayu sengon lebih besar daripada 
partikel kayu nangka. Pada pengujian sifat fisik selanjutnya yaitu penyerapan air dan pengembangan tebal 
dimungkinkan nilai yang besar pada papan partikel yang mempunyai proporsi partikel kayu sengon yang lebih 
banyak. Nilai kadar air papan partikel dengan berbagai perlakuan secara grafis disajikan pada Gambar  3. 

 

Gambar 3. Histogram nilai kadar air papan partikel 

Pengembangan Tebal dan Penyerapan Air 

Pengembangan tebal dan penyerapan air merupakan sifat fisik papan partikel yang berkaitan dengan 
tanggapan papan partikel tersebut terhadap kondisi perendaman. Papan partikel tanpa perekat pada 
umumnya mempunyai nilai pengembangan tebal dan penyerapan air yang relatif lebih besar daripada papan 
partikel dengan perekat. Hal ini terjadi karena tidak adanya perekat yang menghambat air untuk masuk ke 
dalam partikel dan ruang antar partikel, sehingga partikel lebih mudah menyerap air dan ikatan antar partikel 
juga lebih mudah terlepas yang menyebabkan mengembangnya papan. Beberapa penelitian yang telah 
dilakukan menghasilkan nilai pengembangan tebal  yang bervariasi. Pada pembuatan papan partikel tanpa 
perekat dari kenaf inti menunjukkan nilai pengembangan tebal 20% untuk partikel berupa tepung (Okuda dan 
Sato, 2004) dan 150% untuk partikel berupa serbuk (Xu, dkk., 2003). Angles, et al. (1999) membuat papan 
partikel tanpa perekat dari campuran kayu spruce dan pinus yang sudah dikenai perlakuan penguapan 
menghasilkan nilai pengembangan tebal 17%. 

 
Gambar 4. Histogram nilai pengembangan tebal papan partikel 
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Pada penelitian ini nilai pengembangan tebal berkisar antara 67–353%. Nilai tersebut jauh di atas 
persyaratan standar JIS A 5908 sebesar maksimal 12% (JIS, 1994). Hasil analisis keragaman seperti 
ditunjukkan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai pengembangan tebal sangat dipengaruhi oleh kombinasi 
perlakuan yang berbeda. Partikel kayu nangka menghasilkan nilai pengembangan tebal yang lebih kecil 
daripada partikel kayu sengon. Semakin besar proporsi partikel kayu nangka baik sebagai face maupun core 
maka pengembangan tebal juga semakin menurun. Gambar 4 menunjukkan histogram nilai pengembangan 
tebal papan partikel. 

Papan partikel dari kayu nangka mempunyai nilai pengembangan tebal yang jauh lebih rendah 
daripada papan partikel dari kayu sengon. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya perbedaan 
komponen kimia dari jenis kayu tersebut, misalnya kandungan ekstraktif ataupun kadar silika. Oleh karena itu, 
karakteristik kimia bahan baku merupakan hal yang sangat penting, terutama pada papan tanpa perekat yang 
kekuatan rekatnya sangat dipengaruhi oleh komponen kimia yang terkandung didalamnya.  

Nilai rata-rata penyerapan air papan partikel yang dibuat juga relatif tinggi, yaitu berkisar antara 130– 
340%. Nilai tersebut masih lebih tinggi daripada nilai penyerapan air pada papan partikel tanpa perekat dari 
kenaf yakni sebesar 40–262% (Okuda dan Sato, 2004). Hasil analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan 
bahwa sifat penyerapan air sangat dipengaruhi oleh faktor dalam penelitian. Semakin besar proporsi partikel 
sengon baik sebagai lapisan face atau core, semakin besar nilai penyerapan air. Sedangkan semakin besar 
proporsi partikel nangka, semakin kecil nilai penyerapan air. Pengaruh tersebut secara jelas dapat dilihat 
pada Gambar 5 yang menyajikan histogram nilai penyerapan air papan partikel yang dibuat. 

 

Gambar 5. Histogram nilai penyerapan air papan partikel 

Keteguhan Lengkung Statik 

Penilaian keteguhan lengkung statik meliputi nilai modulus patah (MOR) dan modulus elastisitas 
(MOE). Modulus patah merupakan kemampuan papan partikel untuk menahan beban dengan arah tegak 
lurus permukaan yang berusaha mematahkannya. Nilai MOR papan partikel tanpa perekat yang dibuat 
berkisar antara 26–110 kg/cm² (Tabel 1). Nilai tertinggi dihasilkan oleh papan partikel satu lapis dari kayu 
Nangka yang melebihi nilai standar JIS A 5908 untuk papan partikel tipe-8, yaitu sebesar 82 kg/cm² (JIS, 
1994). Meskipun demikian, hasil penelitian ini cukup jauh bila dibandingkan dengan keteguhan patah papan 
tanpa perekat yang terbuat dari kenaf inti sebesar 15 kg/cm2 pada kerapatan 0,8 g/cm3 pada kondisi 
pengempaan 180 oC (Okuda dan Sato, 2004).  

Menurut hasil analisis keragaman yang disajikan pada Tabel 2, nilai MOR sangat dipengaruhi oleh 
faktor dalam penelitian. Semakin besar proporsi partikel Nangka baik sebagai face maupun core, semakin 
tinggi nilai MOR papan partikel yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin besar proporsi partikel Sengon maka 
nilai MOR semakin menurun. Nilai MOR papan partikel dalam bentuk histogram disajikan pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Histogram nilai modulus patah papan partikel 

Nilai MOE papan partikel berkisar antara 4.832–28.085 kg/cm² (Tabel 1). Hanya papan partikel dari 
kayu Nangka yang memenuhi persyaratan minimal untuk papan partikel tipe-8 sesuai standar JIS A-5908. 
Menurut hasil analisis keragaman (Tabel 2), faktor perlakuan dalam penelitian sangat berpengaruh terhadap 
nilai MOE. Semakin besar proporsi partikel Nangka baik sebagai face maupun core, semakin tinggi nilai MOE. 
Sebaliknya semakin besar proporsi partikel Sengon, nilai MOE semakin berkurang. Papan partikel tiga lapis 
dengan proporsi partikel Nangka 75% baik sebagai face maupun core mempunyai nilai MOE yang hampir 
sama. Gambar 7 menyajikan histogram nilai MOE papan partikel tanpa perekat yang dihasilkan. 

 

 

Gambar 7. Histogram nilai modulus elastisitas papan partikel 

Modulus elastisitas merupakan sifat mekanis yang penting terkait dengan beban pelengkungan yang 
diterima oleh papan partikel tegak lurus dengan permukaannya. Dalam kaitannya dengan kekuatan lengkung 
tersebut, sifat-sifat lapisan face akan menentukan kualitas papan. Hal ini ditentukan pula oleh ketebalan 
lapisan permukaannya. Oleh karena itu, ketebalan lapisan face ini sangat penting dalam pembuatan papan 
partikel. Kenaikan rasio ketebalan lapisan face terhadap ketebalan papan akan meningkatkan sifat fisik dan 
mekanis papan yang dibuat (Akbulut, 1995 dalam Nemli, 2003). Meskipun begitu, jenis bahan baku, bentuk 
dan ukuran partikel pada lapisan ini juga menentukan sifat papan. Pada penelitian ini, partikel kayu Nangka 
meskipun mempunyai berat jenis yang lebih tinggi daripada partikel kayu Sengon, ternyata apabila digunakan 
sebagai lapisan face menghasilkan sifat lengkung yang lebih baik daripada partikel Sengon. 

Keteguhan Rekat Internal (Internal Bonding) 

Keteguhan rekat internal merupakan sifat mekanis papan partikel yang menunjukkan kekuatan ikatan 
antar partikel penyusunnya. Nilai rata-rata keteguhan rekat internal berkisar antara 0,10–1,55 kg/cm² seperti 
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disajikan dalam Tabel 1. Nilai keteguhan rekat internal tersebut sangat rendah apabila dibandingkan dengan 
persyaratan minimal standar JIS A 5908 sebesar 1,5 kg/cm² (JIS, 1994), kecuali pada papan partikel dari 
kayu Nangka. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa adanya partikel kayu Sengon pada papan partikel tiga 
lapis menyebabkan penurunan keteguhan rekat internal yang cukup signifikan. Berdasarkan analisis 
keragaman yang disajikan pada Tabel 2 diketahui bahwa keteguhan rekat internal papan partikel sangat 
dipengaruhi oleh perbedaan kombinasi perlakuan. Gambar 8 menyajikan histogram nilai keteguhan rekat 
internal papan partikel tanpa perekat dari perlakuan yang berbeda. 

Rendahnya nilai keteguhan rekat internal ini dimungkinkan karena ukuran partikel yang digunakan 
masih relatif besar sehingga menyebabkan terjalinnhya ikatan antar partikel kurang kuat. Oleh karena tidak 
ada bantuan bahan perekat, partikel-partikel penyusunnya lebih mudah mengembang dan terlepas oleh 
adanya beban tarikan karena kurangnya terjadi ikatan yang saling menjalin antar permukaan partikel. Hal ini 
terutama terjadi pada papan partikel kayu sengon yang besar kemungkinan ada faktor lain yang juga 
berpengaruh seperti keberadaan ekstraktif yang pada saat pengempaan panas berada pada permukaan 
partikel yang menghambat terbentuknya ikatan antar permukaan. 

 

Gambar 8. Histogram nilai keteguhan rekat internal 

Pada dasarnya, langkah penting dalam pembentukan perekatan pada komposit tanpa perekat adalah 
adanya degradasi hemiselulosa selama proses perlakuan panas atau uap. Ellis dan Pasner (1994) dalam 
Widyorini (2008) melaporkan bahwa kekuatan rekat secara langsung berhubungan dengan kadar pentosan 
dalam bahan material yang digunakan. Widyorini dkk (2005a, 2005b) dalam penelitiannya memperlihatkan 
adanya kaitan antara perubahan komponen kimia dan kadar S/G (Syringil/Guaiasil) dengan kekuatan rekat 
dari papan partikel tanpa perekat. Disimpulkan bahwa kekuatan rekat tidak hanya dipengaruhi oleh degradasi 
hemiselulosa saja, tetapi juga lignin dan selulosa turut berperan dalam membentuk ikatan rekat (Widyorini, 
2005b).   

Pada penelitian ini, aktivasi komponen kimia pada pembuatan papan partikel ditentukan oleh adanya 
pengempaan panas dengan suhu tinggi (200 °C). Ada banyak kemungkinan reaksi kimia yang berlangsung 
saat proses pengempaan panas. Widyorini (2005) menyebutkan reaksi-reaksi kimia tersebut antara lain: 
degradasi dari hemiselulosa dan bagian dari selulosa yang membentuk gula sederhana dan dekomposisi 
lainnya, pembentukan ikatan antara polimer karbohidrat dan lignin, dan peningkatan kristalisasi selulosa. 
Karena tidak 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 partikel tanpa perekat. 

Kedua jenis partikel yang digunakan yaitu Sengon dan Nangka mempunyai tanggapan yang berbeda 
pada saat dikenai pengempaan panas. Papan partikel dari kayu nangka pada saat setelah pengempaan 
terlihat ada perubahan warna yaitu menjadi lebih gelap, sedangkan pada partikel kayu sengon tidak demikian. 
Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh sifat bahan baku yang berbeda terkait komponen kimianya yang 
menyebabkan perbedaan kecepatan rambat panas sehingga aktivasi komponen kimianya juga berbeda. 
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Aktivasi komponen kimia pada partikel kayu nangka berjalan lebih cepat dan lebih mudah daripada partikel 
kayu sengon.  

Frihart dalam Rowell (2005) menyatakan bahwa komponen yang paling banyak berperan dalam 
perekatan tanpa perekat (self-adhesion) adalah lignin. Baik lignin maupun hemiselulosa akan melunak pada 
suhu dan kadar air yang tinggi. Hemiselulosa akan membentuk ikatan antar serat, sedangkan lignin akan 
melanjutkannya dengan ikatan kimia. Pada penelitian ini, bahan baku partikel mempunyai kadar air yang 
relatif rendah yaitu berkisar antara 9–10%. Hal ini mungkin menyebabkan tidak optimalnya proses pelunakan 
lignin dan hemiselulosa untuk membentuk ikatan antar serat yang kuat dan ikatan kimia yang menyebabkan 
kekuatan papan partikel tanpa perekat ini bernilai relatif rendah, terutama pada papan partikel dari partikel 
kayu sengon. Oleh karena itu diduga bahwa kadar ekstraktif sangat berperan dalam mekanisme ini. 
Kandungan ekstraktif kayu sengon dan nangka yang berbeda menyebabkan perbedaan tanggapan pada 
aktivasi komponen kimia partikel saat pengempaan panas. Kayu sengon mengandung ekstraktif berupa 
saponin, sedangkan kayu nangka mengandung ekstraktif berupa morine.  

Dalam pembuatan papan partikel tanpa perekat, bentuk dan ukuran partikel merupakan faktor yang 
sangat menentukan. Bentuk dan ukuran partikel yang kecil lebih berperan dalam membentuk ikatan antar 
partikel daripada bentuk dan ukuran partikel yang besar. Dalam penelitian ini digunakan bentuk partikel 
berupa serutan dengan ukuran partikel yang relatif besar (lolos 0,5 cm² tertahan 0,2 cm²), sehingga aktivasi 
komponen kimianya tidak berjalan optimal. Hal ini menyebabkan papan partikel tanpa perekat yang dibuat 
yang masih jauh dari persyaratan standar. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perlakuan kombinasi ketebalan lapisan face dengan jenis penyusun yang berbeda berpengaruh nyata 

terhadap semua parameter penelitian. Hasil terbaik diperoleh dari papan partikel satu lapis kayu nangka. 
Papan partikel tiga lapis terbaik diperoleh dari papan partikel dengan lapisan face kayu sengon dan 
lapisan core kayu nangka (Sf25Nc75) dengan nilai kerapatan 0,64 g/cm³, kadar air 6,17%, 
pengembangan tebal 212%, penyerapan air 212%, MOE 15.996 kg/cm², MOR 57,84 kg/cm²,  dan IB 0,38 
kg/cm², diikuti oleh papan partikel dengan lapisan face kayu Nangka dan lapisan core kayu sengon 
(Nf75Sc25). 

2. Bahan baku papan partikel memberikan nilai yang berbeda pada semua parameter penelitian. Kayu 
nangka memberikan sifat fisik dan mekanis yang lebih baik daripada kayu sengon, baik sebagai lapisan 
face maupun core. Semakin tebal lapisan face menggunakan partikel kayu sengon, menghasilkan sifat 
fisik dan mekanis yang semakin rendah. Semakin tebal lapisan face menggunakan kayu nangka 
menghasilkan sifat fisika dan mekanika yang semakin tinggi.  

3. Papan partikel tiga lapis tanpa perekat yang dibuat belum memenuhi kualitas minimal sesuai standar JIS 
A5908. 

Saran 

Dalam pembuatan papan partikel tanpa perekat, bentuk dan ukuran partikel merupakan faktor yang 
sangat menentukan. Bentuk dan ukuran partikel yang kecil lebih berperan dalam membentuk ikatan antar 
partikel daripada bentuk dan ukuran partikel yang besar. Dalam penelitian ini digunakan bentuk partikel 
berupa serutan dengan ukuran partikel yang relatif besar, sehingga menghasilkan papan partikel yang masih 
jauh dari persyaratan standar. Oleh karena itu penelitian papan partikel lapis tanpa perekat dengan jenis kayu 
berbeda perlu dikaji lagi dengan penggunaan partikel yang mempunyai bentuk dan ukuran yang lebih kecil.  
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