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Abstract 

The utilization of non-timber as material for particleboards has been considered due to the 

higher demand for world panel production and the limit of wood supply. Salacca frond as one 

of non-timber material could be used for particleboard raw materials. Nowdays, citric acid is 

developed to be utilized as natural adhesive. This study aimed to determine the effect of citric 

acid content on the physical and mechanical properties of salacca frond particleboard. This 

study used two factors, i.e. raw materials (salacca frond with out bark, and salacca frond with 

bark) and citric acid content (0 and 10wt%, based on air-dried materials). Particleboard were 

produced by hot pressing at 180ºC for 10 min with dimensions of 25 x 25 x 1cm, specific 

pressure of 3 MPa, and the target density of 0.8 g/cm³. The testing parameters based on the 

standard JISA 5908: 2003 (with modification) including thickness swelling, water absorption, 

modulus of rupture, modulus of elasticity, and internal bonding. The results showed that 

particleboard with citric acid made from salacca frond without bark produced physical and 

mechanical properties better than those made from salacca frond with bark. 
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1. Pendahuluan 

Peningkatan permintaan bahan baku kayu di dalam industri perkayuan terutama papan 

partikel menyebabkan semakin terbatasnya sumberdaya kayu sehingga diperlukan sumber 

alternatif sebagai penggantinya. Produksi pertanian (perkebunan) memiliki keuntungan 

secara ekonomi sebagai bahan baku pembuatan papan partikel karena ramah lingkungan, 

ketersediaan yang melimpah, dan pada umumnya menghasilkan limbah yang belum 

termanfaatkan secara optimal. Pelepah salak merupakan salah satu bahan baku non kayu yang 

belum banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan papan partikel.  
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Jenis bahan baku merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sifat papan partikel. 

Shmulsky dan Jones (2011) menyatakan bahwa kerapatan bahan baku merupakan ciri yang 

penting dan pada umumnya bahan baku yang memiliki kerapatan rendah lebih disukai untuk 

pembuatan papan partikel daripada kerapatan yang tinggi. Pelepah salak merupakan bahan 

berlignoselulosa yang memiliki kerapatan rendah yang diduga sesuai digunakan sebagai 

bahan baku pembuatan papan partikel. Secara umum, batang tumbuhan monokotil memiliki 

kerapatan yang lebih tinggi pada bagian dekat kulit dibandingkan bagian tengahnya 

(Schweinguber et al., 2006; Yudodibroto, 1984; Li, 2004; Stems, 2015). Pelepah salak diduga 

memiliki gambaran yang sama seperti batang tumbuhan monokotil pada umumnya. Atas 

dasar hal tersebut, penggunaan pelepah salak tanpa kulit dan dengan kulit menarik untuk 

dilakukan penelitian sebagai bahan baku pembuatan papan partikel. 

Pembuatan papan partikel umumnya menggunakan perekat berbasis formaldehida yang 

berbahaya bagi kesehatan manusia. Penggunaan perekat alam seperti asam sitrat atau 

peniadaan perekat (binderless) diharapkan menjadi alternatif untuk mengatasi hal tersebut. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan hasil terbaik dari 

bahan baku dan jumlah asam sitrat terhadap sifat fisika dan mekanika papan partikel pelepah 

salak. 

 

2. Bahan dan Metode 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelepah salak yang diperoleh dari 

perkebunan milik petani yang berada di Pakem, Sleman, Yogyakarta. Pelepah salak berumur 

21 tahun (tahun tanam 1994), diambil 2 – 3 pelepah tiap rumpun pada posisi pelepah paling 

luar (bawah) rumpun. Pelepah salak yang digunakan sampai panjang 3 m dihitung dari 

pangkal pelepah. Pelepah salak dibedakan menjadi dua bagian yaitu pelepah salak tanpa kulit 

dan dengan kulit. Pelepah salak tanpa kulit diperoleh dengan menghilangkan duri dan 

kulitnya dengan tebal pengulitan sekitar  0,1 – 0,2 cm dari kulit luar. Partikel pelepah salak 

dengan geometri serbuk dihasilkan dengan menggunakan mesin gerinder. Partikel yang 

dihasilkan kemudian dikeringkan sehingga dicapai kadar air kering udara yaitu sekitar 9 – 

10%. Partikel yang sudah kering kemudian disaring sehingga diperoleh ukuran partikel lolos 

10 mesh dan tertahan 60 mesh atau 0,25 – 2 mm. Partikel yang diperoleh kemudian 

ditimbang menurut perlakuan yang digunakan. Kebutuhan partikel disesuaikan dengan 

dimensi papan yang dibuat yaitu 25 x 25 x 1 cm³ dan target kerapatan yang dituju yaitu 0,8 

g/cm³. Partikel yang sudah siap kemudian dicampur dengan asam sitrat. Partikel dengan 

pencampuran asam sitrat 10% dilakukan pengovenan pada suhu 80
0
C sampai diperoleh kadar 

air sekitar 2 – 4%. Rancangan penelitian terdiri dari dua faktor yaitu bahan baku (pelepah 

salak tanpa kulit yang selanjutnya disingkat PSTK dan pelepah salak dengan kulit yang 

selanjutnya disingkat PSDK), dan jumlah asam sitrat (0 dan 10%). Kombinasi faktor tersebut 

diulang sebanyak 3 kali, sehingga dibutuhkan 12 papan partikel.  

Papan partikel dibuat dengan tekanan spesifik 3 Mpa dengan memberi thickness bar untuk 

mengatur ketebalan papan yang dibuat yaitu 1 cm. Pengempaan dilakukan pada suhu 180ºC 

selama 10 menit. Pengkondisian terhadap papan yang telah dibuat dilakukan selama kurang 

lebih 1 minggu untuk mencapai kondisi seimbang dengan udara sekitar dan selanjutnya 
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dibuat contoh uji menurut standar JIS A 5908: 2003 yang dimodifikasi meliputi kerapatan, 

kadar air, pengembangan tebal, penyerapan air, modulus patah, modulus elastisitas, dan kuat 

rekat internal.  

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Secara visual papan partikel yang menggunakan bahan baku pelepah salak tanpa kulit 

lebih halus daripada pelepah salak dengan kulit. Hal ini diduga rasio pemampatan 

(compaction ratio) yang lebih tinggi terjadi pada papan partikel dengan bahan baku pelepah 

salak tanpa kulit daripada dengan kulit sehingga papan partikel yang terbentuk lebih kompak 

dan memiliki porositas yang rendah. Hal ini dilaporkan juga oleh Nemli et al., 2005 yang 

menyatakan bahwa papan partikel dengan kerapatan tinggi dan rasio pemampatan yang lebih 

tinggi memberikan nilai kekasaran permukaan yang lebih baik (halus) daripada papan 

partikel dengan kerapatan dan rasio pemampatan yang rendah. Sedangkan papan partikel 

dengan penambahan jumlah asam sitrat 10% memiliki penampilan fisik yang lebih gelap 

dibandingkan papan partikel dengan penambahan jumlah asam sitrat 0%. Hal ini diduga asam 

sitrat menjadi matang ketika dikenai panas pada saat pengempaan dan memberikan gambaran 

warna gelap, dimana asam sitrat memiliki titik leleh 153ºC (UNEP, 2010), sedangkan suhu 

pengempaan yang digunakan yaitu 180ºC.  

3.1.  Pengembangan tebal dan penyerapan air 

 Sifat pengembangan tebal dan penyerapan air seringkali dikaitkan dengan stabilitas 

dimensi dari papan partikel tersebut. Hal ini disebabkan kedua sifat inilah yang menjadi tolak 

ukur kemampuan suatu papan partikel untuk mempertahankan dimensi semula setelah 

direndam di dalam air atau perubahan kondisi udara sekitar ketika papan tersebut digunakan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata- rata pengembangan tebal papan partikel 

pelepah salak berkisar antara 8,01 – 83,01%. Nilai pengembangan tebal terendah dijumpai 

pada kombinasi perlakuan bahan baku pelepah salak tanpa kulit dengan jumlah asam sitrat 

10%, sedangkan nilai pengembangan tebal tertinggi dijumpai pada kombinasi perlakuan 

bahan baku dengan kulit dengan jumlah perekat asam sitrat 0%. Hanya kombinasi perlakuan 

bahan baku pelepah salak tanpa kulit dengan jumlah perekat asam sitrat 10% saja yang 

memenuhi standar JIS A 5908: 2003 yang mempersyaratkan nilai maksimal 12%. Nilai 

pengembangan tebal papan partikel dengan bahan baku pelepah salak tanpa kulit lebih baik 

daripada bahan baku pelepah salak dengan kulit pada penambahan jumlah perekat asam sitrat 

yang sama yang menunjukkan nilai sekitar 2 kalinya lebih baik.  

Penyerapan air dari papan partikel yang dihasilkan dalam penelitian ini menunjukkan 

nilai rata- rata berkisar 52,38 – 153,27%. Nilai penyerapan air terendah dihasilkan dari 

kombinasi perlakuan bahan baku pelepah salak tanpa kulit dengan jumlah perekat asam sitrat 

10%, sedangkan nilai tertinggi dihasilkan dari kombinasi perlakuan bahan baku pelepah salak 

dengan kulit dengan jumlah perekat asam sitrat 0%. Peningkatan jumlah perekat asam sitrat 

yang digunakan menghasilkan nilai penyerapan air yang lebih rendah. Hal ini berarti adanya 

peningkatan jumlah asam sitrat menghalangi air untuk masuk/ diserap oleh papan partikel. 

Data penelitian menunjukkan bahwa nilai penyerapan air untuk papan partikel pelepah salak 



Prosiding Seminar Nasional XVIII MAPEKI 4-5 November 2015, Bandung 100 

tanpa kulit dan dengan kulit pada kondisi jumlah asam sitrat 0% masing- masing yaitu 

89,11% dan 153,27%. Nilai penyerapan air turun ketika jumlah asam sitrat yang digunakan 

meningkat pada 10% yaitu sekitar hampir setengahnya untuk papan partikel pelepah salak 

tanpa kulit menjadi 52,38% dan turun lebih dari setengah kalinya untuk papan partikel 

pelepah salak dengan kulit menjadi 62,60%.  

Gambar 1 menunjukkan hubungan antara pengaruh perlakuan terhadap nilai stabilitas 

dimensi papan partikel. Dilihat dari stabilitas dimensinya yang dapat dilihat dari nilai 

pengembangan tebal dan penyerapan air, nampaknya jelas bahwa papan partikel dengan 

bahan baku pelepah salak tanpa kulit lebih baik daripada papan partikel dengan bahan baku 

pelepah salak dengan kulit. Hal ini diduga karena struktur papan partikel dari pelepah salak 

tanpa kulit yang lebih rapat dan sedikit rongga antar partikel yang terbentuk daripada pelepah 

salak dengan kulit. Kecenderungan yang sama juga didapatkan pada pengaruh perlakuan 

penambahan jumlah asam sitrat dimana peningkatan penggunaan jumlah asam sitrat 

memperbaiki stabilitas dimensi papan partikel yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Umemura et al., (2011) dan Widyorini et al., (2014) yang menyebutkan bahwa 

peningkatan jumlah asam sitrat akan memperbaiki stabilitas dimensi dari molding dan papan 

partikel yang dihasilkan.  

 

Gambar 1. Histogram nilai stabilitas dimensi papan partikel 

 

3.2.  Keteguhan lengkung statik 

 Nilai keteguhan lengkung statik meliputi modulus patah dan modulus elastisitas. Nilai 

rata- rata modulus patah papan partikel pelepah salak berkisar antara 3,12 – 13,38 MPa. Nilai 

modulus patah terendah didapatkan pada kombinasi perlakuan bahan baku pelepah salak 

dengan kulit pada penambahan jumlah asam sitrat 0%, sedangkan nilai modulus patah 

tertinggi didapatkan pada kombinasi perlakuan bahan baku pelepah salak tanpa kulit dengan 

penambahan jumlah asam sitrat 10%. Nilai modulus patah papan partikel dengan bahan baku 

pelepah salak baik dengan kulit maupun tanpa kulit dengan penambahan jumlah asam sitrat 

0% tidak memenuhi Standar JIS A 5908: 2003, sedangkan papan partikel dengan bahan baku 

pelepah salak dengan kulit pada penambahan jumlah asam sitrat 10% memenuhi Standar JIS 

A 5908: 2003 tipe 8 yaitu sebesar 10,59 MPa bahkan untuk papan partikel pelepah salak 
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tanpa kulit pada penambahan jumlah asam sitrat 10% telah memenuhi Standar JIS A 5908: 

2003 tipe 13 dengan nilai 13,38 MPa. 

 Modulus elastisitas papan partikel pelepah salak yang dihasilkan memiliki nilai rata- rata 

berkisar antara 0,91 – 2,65 MPa. Nilai modulus elastisitas terendah didapatkan pada 

kombinasi perlakuan bahan baku pelepah salak dengan kulit pada penggunaan jumlah asam 

sitrat 0%, sedangkan nilai modulus elastisitas tertinggi didapatkan pada kombinasi perlakuan 

bahan baku pelepah salak tanpa kulit pada penggunaan jumlah asam sitrat 10%. Hanya 

dengan penggunaan jumlah asam sitrat 10% saja yang memenuhi Standar JIS A 5908: 2003 

tipe 13 baik bahan baku pelepah salak tanpa kulit maupun dengan kulit dengan nilai masing- 

masing sebesar 2,65 dan 2,57 GPa.  

Gambar 2 menunjukkan hubungan antara pengaruh perlakuan terhadap nilai keteguhan 

lengkung statik papan partikel pelepah salak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa papan 

partikel dengan bahan baku pelepah salak tanpa kulit menghasilkan nilai keteguhan lengkung 

statik yang lebih tinggi daripada papan partikel pelepah salak dengan kulit. Hal ini diduga 

adanya kandungan kulit menyebabkan penurunan sifat keteguhan lengkung statik. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Blanchet et al., (2000) dan Nemli et al., (2004) yang menyebutkan 

bahwa penggunaan kulit pada pembuatan papan partikel akan cenderung menghasilkan sifat 

mekanika yang rendah. Peningkatan jumlah asam sitrat akan meningkatkan keteguhan 

lengkung statik dari papan partikel pelepah salak yang dihasilkan. Umemura et al., (2011) 

dan Widyorini et al., (2014) juga mengonfirmasi hal yang sama bahwa peningkatan jumlah 

asam sitrat akan menghasilkan peningkatan keteguhan lengkung statik yang optimum sampai 

penambahan asam sitrat 20% pada molding Acacia mangium dan 30% pada papan partikel 

bambu.  

 

Gambar 2. Histogram nilai keteguhan lengkung statik papan partikel 

3.3.  Kuat rekat internal 

Nilai kuat rekat internal papan partikel pelepah salak berkisar antara 0,06 – 0,51 MPa. 

Nilai kuat rekat internal terendah diperoleh pada kombinasi perlakuan bahan baku pelepah 

salak dengan kulit pada penambahan jumlah asam sitrat 0%, sedangkan nilai tertinggi 

diperoleh pada kombinasi perlakuan bahan baku pelepah salak tanpa kulit pada penambahan 

jumlah asam sitrat 10%. Nilai kuat rekat internal yang dihasilkan semuanya memenuhi 

Standar JIS A 5908: 2003 tipe 18 yang mempersyaratkan nilai minimal 0,3 MPa kecuali 
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untuk perlakuan bahan baku pelepah salak dengan kulit pada penambahan jumlah asam sitrat 

0%.   

Penggunaan bahan baku pelepah salak tanpa kulit memiliki kuat rekat internal yang lebih 

baik dibandingkan bahan baku pelepah salak dengan kulit. Bahkan nilai kuat rekat internal 

papan partikel dengan bahan baku pelepah salak tanpa kulit pada jumlah asam sitrat 0% 

menyamai nilai kuat rekat internal papan partikel dengan bahan baku pelepah salak dengan 

kulit pada jumlah asam sitrat 10%. Hal ini diduga pelepah salak dengan kulit memiliki zat 

ekstraktif yang lebih tinggi dibandingkan pelepah salak tanpa kulit yang menyebabkan 

terganggunya proses perekatan antar partikel sehingga kontak antar partikel lemah dan 

menghasilkan kuat rekat internal yang rendah. Haygeen dan Bowyer (1989) menyebutkan 

bahwa bagian kulit mengandung zat ekstraktif yang lebih tinggi dibandingkan non kulit. 

Baharoglu et al., (2013) melaporkan bahwa ekstraktif memberikan pengaruh negatif terhadap 

ikatan perekat dan perekatan. Peningkatan jumlah asam sitrat menghasilkan peningkatan kuat 

rekat internal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Widyorini et al., (2014) yang menyebutkan 

bahwa peningkatan jumlah asam sitrat akan meningkatkan kuat rekat internal dari papan 

partikel yang dihasilkan. Gambar 3 menunjukkan hubungan antara pengaruh perlakuan 

terhadap nilai kuat rekat internal.  

 

 
 

Gambar 3. Histogram nilai kuat rekat internal papan partikel 

 

4. Kesimpulan 

Perlakuan berupa bahan baku dan jumlah asam sitrat memberikan pengaruh terhadap 

sifat fisika dan mekanika papan partikel pelepah salak yang dihasilkan. Papan partikel terbaik 

diperoleh pada kombinasi perlakuan bahan baku pelepah salak tanpa kulit dengan jumlah 

asam sitrat 10% yang memenuhi semua Standar JIS A 5908: 2003, dan khusus untuk sifat 

keteguhan lengkung statik dan kuat rekat internal masing- masing telah memenuhi Standar 

JIS A 5908: 2003 tipe 13 dan 18.  
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