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ABSTRACT 

Each hectare of oil palm plantations on average produce 2 tons of bark per year (LIPI, 2005). The problem is the abundance 

of waste is currently not fully utilized. With the development of technology, the bark can be used as material for making 

particle board instead of solid wood boards. This allows performed because, oil palm is a tree containing lignoselulosa fibers 

that are similar to wood. It can therefore be use as panel products like particle board. This study aims to (1) Making particle 

boards, (2) Study the physical and mechanical properties of particle board from oil palm midrib. The results showed that 

the addition of adhesives has improved resistance to water particle board. The use of adhesive has a value of 20% water 

content, thickness, the absorption of water, and the density of the best particle board that is 7.99%, 2.19%, 9.12% and 1.28 

kg/cm2. Physical properties of the tested values in the poor with the use of adhesive particles by 20%, in compliance with JIS 

Standards. 

PENDAHULUAN 
Kebutuhan masyarakat terhadap kayu untuk dijadikan produk-produk lain yang terbuat dari kayu, 

sampai saat ini masih tinggi. Disisi lain, hutan sebabagai penghasil kayu luasannya semakin berkurang luas 
nya akibat' eksploitasi yang berlebihan serta adanya alih fungsi hutan menjadi peruntukan lain. Tingginya 
permintaan masyarakat terhadap kayu, dikhawatirkan akan semakin meningkatkan kerusakan hutan. Untuk 
mengatasi hal tersebut perlu dicari solusi untuk memanfaatkan bahan-bahan lain sebagai bahan baku 
pengganti kayu, salah satunya dengan memanfaatkan limbah dari perkebunan sawit untuk dijadikan papan 
sebagai pengganti papan dari kayu. 

Setiap hektar kebun kelapa sawit rata-rata menghasilkan 2 ton pelepah pertahunnya (LIPI, 2005). 
Permasalahannya adalah berlimpahnya limbah tersebut pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal. 
Dengan melihat hal tersebut serta didukung dengan berkembangnya teknologi, maka pelepah tersebut bisa 
dijadikan sebagai bahan untuk membuat papan partikel sebagai pengganti papan dari kayu solid. Hal ini 
memungkinkan dilakukan karena kelapa sawit merupakan pohon yang mengandung serat berlignoselulosa 
yang sifatnya mirip dengan kayu, oleh karena itu dapat dimanfaatan sebagai produk panel seperti papan 
partikel dan papan serat (Sihotang, 2005). 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Membuat papan partikel, (2) mempelajari sifat fisik dan mekanik 
papan partikel dari pelepah sawit. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Bahan yang digunakan untuk pembuatan papan partikel adalah serabut cangkang kelapa sawit dari 
industri pengolahan minyak kelapa sawit PT. Bangun Tenera Riau (BTR), Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten 
Kampar, Provinsi Riau, dan kemudian dikeringkan sampai memperoleh kadar air 10 %. Sedangkan perekat 
yang digunakan yaitu phenol formaldehida. 

Alat yang digunakan dalam pembuatan papan partikel adalah alat cool press, hot press, oven, spray 
gun, timbangan analitik, plat besi dengan tebal 1 cm, alumunium foil, /caliper, holder/cetakan besi, 
universal testing machine, alat tulis, dan alat dokumentasi. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok ( RAK) dengan 3 perlakuan dan 3 kali 
ulangan sehingga diperoleh 9 unit percobaan, dari tiap-tiap unit percobaan diambil dua sampel, sehingga 
didapat 18 sampel. 18 sampel tersebut yang akan dianalisis berdasarkan rumus-rumus parameter yang diuji, 
selanjutnya dibandingkan dengan standar papan partikel JIS (Japanis Internasional Standart). Adapun 
perlakuan dalam penelitian ini yaitu: P1 : konsentrasi perekat 10% dari berat bahan baku P2 : konsentrasi 
perekat 15% dari berat bahan baku P3 : konsentrasi perekat 20% dari berat bahan baku 
Proses Pembuatan Papan Partikel 

Partikel - partikel serabut cangkang kelapa sawit yang sudah dikeringkan sampai ka ± 10°/ 
dimasukan ke dalam tempat pencampur (ember), kemudian bahan tersebut dicampur dengan bahai perekat 
Phenol Formaldehida (PF). Sebagaimana dalam perlakuan yang digunakan yaitu konsentras perekat 10%, 
15%, dan 20%, kebutuhan perekat dihitung dengan mengalikan berat bahan baku dengai konsentrasi 
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perekat. Sehingga tiap-tiap konsentrasi berat perekatnya berbeda. Untuk konsentrasi 10%
; 
dari berat bahan 

baku dibutuhkan perekat 30.6 gram, kemudian pada konsentrasi 15% dibutuhkan perekat 45.9 gram, dan 
pada konsentrasi 20% dibutuhkan perekat 61.2 gram. 

Setelah didapat kebutuhan bahan baku dan kebutuhan perekat, selanjutnya dilakukan proses 
pencampuran serabut cangkang dengan perekat. Pencampuran dilakukan dengan menggunakan sprm gun. 
Hal ini bertujuan agar perekat lebih merata. Setelah perekat merata dilanjutkan dengan prosejs pencetakan, 
pencatakan disini bertujuan untuk membentuk pola bahan ke dalam cetakan, selain itp juga agar tingkat 
kepadatan lebih baik serta menghindari dari terbuangnya bahan keluar cetakan. j. 

Setelah proses pencetakan selesai, dilanjutkan dengan proses pengempaan. Pada proses 
pengempaan ini ada dua jenis kempa yang digunakan, yaitu kempa panas dan kempa dingin. Hasil cetakan 
diletakkan di atas plat besi yang berukuran (15 "x 15 x 1) cm, 1 cetakan terlebih dahulu dilapisi dengan 
kertas alumnium foil. Pengempaan pada kempa dingin menggunakan tekanan 50 kgf selama 10 menit, 
proses pengempaan dingin ini akan menghasilkan kepadatan yang lebih baik. 

Selanjutnya hasil dari pengempaan dingin dilanjutkan dengan proses pengempaan panas, proses 
pengempaan panas ini menggunakan suhu 180°C selam 15 menit. Pada tahapan proses pengempaan dengan 
suhu tinggi akan mereaksikan senyawa-senyawa yang terkandung dalam Phenol Formaldehid ini untuk 
berikatan atau* merekat pada serat atau selulosa yang terdapat pada serabut cangkang kelapa sawit tersebut, 
sehingga hasil dari keterikatannya antara senyawa yang terdapat pada Phenol Formaldehid dengan serabut 
cangkang akan membentuk papan partikel. Setelah terbentuk maka papan partikel didinginkan terlebih 
dahulu dalam desikator guna untuk menstabilkan suhu dan kelembaban pada bahan tersebut, atau yang 
disebut dengan pengkondisian. 

Pengujian 

Pengujian papan partikel dilakukan untuk menentukan sifat fisik papan partikel meliputi kerapatan, 
kadar air, penyusutan, dan pengembangan tebal. 

Kadar Air (KA) 
Contoh uji dengan ukuran 500 x 500 mm, diambil dari potongan uji. Selanjutnya ditimbang dengan 

ketelitian 0.1 gram, untuk mengetahui berat awal. Lalu dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 103 2 ± °C 
selama ± 24 jam, contoh uji dimasukkan dalam desikator lalu ditimbang, kemudian dikeringkan kembali 
sampai diperoleh berat yang tetap (berat kering mutlak). Selanjutnya dilakukan perhitungan menggunakan 
rumus sebagai berikut: 

— B2, 

Ka = B2 x 100% keterangan : ka = kadar air (%) 

BI = Berat awal (gr) B2 = 

Berat akhir (gr) 

Penilaian hasil uji: kadar air: 5% - 13% Daya Serap Air 

Contoh uji dengan ukuran 500 x 500 mm, diambil dari potongan uji. Sampel ditimbang pada 
keadaan kering tanur (Ba), kemudian direndam ke dalam air selama 24 jam, setelah 24 jam ditiriskan selama 
10 menit kemudian ditimbang kembali beratnya (Bb). Nilai daya serap air dapat dihitung dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut: 
DSA = ——— xlO0%Keterangan: dsa : Daya serap air (%) 

Ba : Berat awal (gr) Bb : 
Berat akhir (gr) 

Pengembangan Tebal —- 
Contoh uji dengan ukuran 500 x 500 mm, diambil dari potongan uji. Contoh;uji diukur dengan 

kaliper (ketelitian 0.05) pada keenam sudutnya dan dirata-ratakan hasilnya (T), selanjutnya direndam 
dalam air dingin selama 24 jam. Kemudian diukur tebal pada tempat yang sama setelah contoh uji 
dikeluarkan dan biarkan selama ± 10 menit dan hasilnya dirata-ratakan (Tl). Perhitungan dilakukan 
dengan menggunakan persamaan berikut: 

T1-T2 

Pt = —p-x 100% keterangan: Pt = pengembangan tebal (%) 

Tl = Tebal setelah direndam (cm) Bb = 

Tebal sebelum direndam (cm) 

Kerapatan 



Contoh uji dengan ukuran 500 x 500 mm, diambil dari potongan uji. Contoh uji diukur panjang, 
lebar, dan tebal dengan kaliper (ketelitian 0.05mm). Untuk panjang dan lebar diukur pada tiga sisi yang 
berbeda pada contoh uji yaitu pada sisi tepi dan tengah, sedangkan untuk tebal diukur dengan enam titik 
yang berbeda juga. Selanjutnya dihitung rata-rata dari semua titik yang diukur. Kemudian dihitung 
volumenya dengan mengalikan hasil pengukuran panjang x lebar x tebal. Nilai kerapatan dapat dihitung 
dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

K = - keterangan: k = kerapatan (gr/cm
3
) 

B = berat contoh uji (gr) V = volume contoh uji(gr
3
) 

HASIL PENELITIAN 
Data hasil pengujian papan partikel selanjutnya diolah menggunakan rumus sesuai dengan 

parameter yang digunakan dan dibandingkan dengan standar kualitas papan partikel JIS (Japanis 

Industrial Standart). Data hasil pengujian papan partikel selengkapnya disajikan pada tabel 1. 

 

Keterangan : P : Perlakuan ; U : Ulangan 

Kadar Air 

Kadar air merupakan nilai yang menunjukkan banyaknya kandungan air bebas dalam papan 
partikel dan disajikan dalam persen (%) dari rasio berat papan partikel terhadap berat kering mutlak 
papan partikel tersebut. Data hasil pengujian sampel papan partikel disajikan pada gambar 1. Dari 
gambar tersebut terlihat bahwa grafik kadar air terendah diperoleh pada P1U3.1 atau perlakuan

PERLAKUAN SAMPEL KADAR 

AIR (%) 

DAYA 

SERAP AIR 

(%) 

PENGEMBANGAN 

TEBAL(%) 

KERAPATAN 

(G/CM
3
) 

KONSENTRASI 
PEREKAT 10% 

P1U1.1 4,50 10,70 81,73 0,85 

P1U1.2 2,55 6,87 79,94 1,09 

P1U2.1 5,02 2,82 101,78 1,08 

P1U2.2 5,94 3,99 89,62 0,87 

P1U3.1 1,99 6,15 19,00 1,06 

P1U3.2 3,79 8,35 , 14,47 1,17 

KONSENTRASI 
PEREKAT 15% 

P2U1.1 7,33 4,49 32,27 1,00 

P2U1.2 7,31 2,64 42,03 1,15 

P2U2.1 7,45 2,67 38,42 1,00 

P2U2.2 7,71 . 1,90 29,75 1,10 

P2U3.1 7,43 3,85 14,26 1,24 

P2U3.2 7,56 " 4,44 12,91 1,28 

KONSENTRASI 

PEREKAT 20% 

P3U1.1 7,35 j 2,78 8,44 1,25 

P3U2.2 7,57 1,42 8,00 1,24 

P3U2.1 7,95 1,58 8,09 1,30 

P3U2.2 8,43 1,67 9,77 1,30 

P3U3.1 8,89 3,75 11,82 1,27 

P3U3.2 7,75 1,98 8,65 1,32 

i 
i 

f 

Tabel 1. Hasil Pengujian Papan Partikel 



konsentrasi perekat 10% pada ulangan ketiga sampel ke satu, dengan nilai yang diperoleh sebesar 
1.99%. Sedangkan kadar air tertinggi diperoleh pada P3U3.1 atau perlakuan konsentrasi perekat 20% 
pada ulangan ke tiga sampel ke satu, dengan nilai yang diperoleh sebesar 8,89%. 
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Grafik 1. Kadar Air Papan Partikel pada Berbagai Perlakuan 

Grafik L menunjukkan bahwa konsentrasi perekat 10, 15 dan 20% tidak seluruhnya memenuhi 
standar JIS yang digunakan yaitu pada range 5 - 13%, dalam rata-rata tiap perlakuan, pada perlakuan 
konsentrasi 10% didapat nilai sebesar 3,97%. Dengan demikian maka perlakuan konsentrasi iO% tidak 
masuk ke dalam range standar JIS yang telah ditetapkan. Sedangkan pada perlakuan 15 dan 20% masing 
masing diperoleh nilai rata-rata sebesar 7,47% dan 7,99%. Dari nilai rata-rata yang diperoleh, maka pada 
perlakuan 15 dan 20% memenuhi standar JIS. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa . semakin tinggi konsentrasi perekat yang digunakan 
dengan pengenceran pada titik viskositas 60% berpengaruh nyata terhadap kualitas papan partikel yang 
dihasilkan. Hal ini dapat dilihat dari pengujian seluruh sampel yang menunjukan adanya peningkatan 
kadar air pada tiap peningkatan konsentrasi perekat. Selain itu peningkatan kadar air juga dipengaruhi 
oleh faktor air yang ditambahkan pada saat penurunan viskositas perekat. 

Daya Serap Air 
 

Penyerapan air adalah nilai yang menunjukkan besarnya penyerapan air papan partikel yang 
diperhitungkan terhadap berat papan sebelum direndam dalam air. Grafik 2 menunjukkan bahwa nilai 
penyerapan air untuk papan partikel dari serabut cangkang kelapa sawit menunjukkan perbandingan 
terbalik antara konsentrasi perekat dengan daya serap air. 

DAYA SERAP AIR (%)  

Ji KADAR AfR (%) 

I DAYA SERAP AIR 

i*i i'i'i'i 
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Grafik 2. Daya serap Papan Partikel pada Berbagai Perlakuan 

Grafik 2 menunjukkan bahwa nilai daya serap air tertinggi terdapat pada P1U1.1 atau perlakuan 
konsentrasi perekat 10% pada ulangan ke satu sampel ke satu, dengan nilai yang diperoleh sebesar 
10,7%. Sedangkan daya serap air terendah diperoleh pada P3U2.2 atau perlakuan konsentrasi perekat 

20% pada ulangan ke dua sampel ke dua, dengan nilai yang diperoleh sebesar 1,42%. Dari 



semua sampel uji diperoleh nilai yang bervariatif pada masing-masing perlakuan, pada perlakuan 10% 
diperolehnilai rata-rata sebesar 6.84%, pada konsentrasi 15% diperoleh nilai rata-rata sebesar 3.33%, 
sedangkan pada konsentrasi 20% diperoleh nilai rata-rata sebesar 2.20%. 

Berdasarkan hasil rata-rata tiap perlakuan diketahui bahwa daya serap air pada papan partikel 
akan semakin kecil apabila konsentrasi perekat yang diberikan semakin tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh 
semakin kecilnya poro-pori padaC papan partikel akibat dari daya rekat Fenol Pormaldehid yang kuat, 

sehingga permukaan papan partikel yang dihasilkan lebih rapat, dan air dari luar tidak dapat masuk ke 
dalam papan partikel tersebut. 

Pengembangan Tebal 
Pengembangan tebal adalah nilai yang menunjukkan besarnya pertambahan tebal dari papan 

partikel yang diperhitungkan terhadap dimensi ketebalan papan sebelum direndam dalam air. 
Pengukuran pengembangan tebal berdasarkan nilai yang telah ditetapkan dalam standart JIS yaitu 
sebesar 12%. Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 3. 
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Grafik 3. Pengembangan Papan partikel pada Berbagai Perlakuan 

Hasil pegujiaan menunjukkan penurunan nilai pengembangan tebal terjadi sejalan dengan 
peningkatan konsentrasi perekat. Dari hasil pengamatan, nilai pengembangan tebal tertinggi diperoleh 
pada P1U2.1 atau konsentrasi perekat 10% ulangan ke-2 sampel ke-I dengan nilai 101,78%, sedangkan 
nilai pengembangan terendah diperoleh pada P3U2.2 atau konsentrasi perekat 20% ulangan ke-2 sampel 
ke-2 dengan nilai 8,0%. - , 

Berdasarkan pengelompokkan dan nilai rata-rata dari tiap-tiap perlakuan, pada perlakuan 
konsentrasi perekat 10% didapat nilai rata-rata sebesar 64,42%, sedangkan untuk perlakuan konsentrasi 
perekat 15% didapat nilai rata-rata sebesar 28,28% dan perlakuan konsentrasi perekat 20% diperoleh 
nialai rata-rata sebesar 9,13%. Mengacu pada standar JIS yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa 
pada perlakuan konsentrasi perekat 10 dan 15% tidak memenuhi standar JIS yang ditetapkan yaitu 
maksimum 12%. Akan tetapi pada konsentrasi perekat 20% nilai pengembangan tebal berdasarkan 
rata-rata dapat memenuhi standar JIS dengan nilai 9,13%. 

Salah satu faktor penyebab terjadinya pengembangan tebal yang besar yaitu susunan partikel 
yang tidak merata sehingga memungkinkan menyerap air pada bagian ruang kosong dalam partikel 
tersebut (Sugeng, 2002). 

Kerapatan 

Kerapatan papan pertikel adalah nilai yang menunjukkan perbandingan antara berat papan 
partikel dengan volume dari papan partikel tersebut. Pengukuran kerapatan papan partikel dari 
penelitian ini dilakukan pada kondisi kering. Hal ini dilakukan karena nilai kerapatan ini sangat 

dipengaruhi oleh banyaknya perekat yang diberikan pada partikel. Hubungan antara jumlah perekat 



dengan kerapatan papan partikel merupakan persamaan yang berbanding lurus. Dimana semakin tinggi 
konsentrasi perekat maka kerapatan yang dihasilkan juga semakin tinggi.
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Grafik 4. Kerapatan Papan Partikel pada Berbagai Perlakuan 
i 

Grafik 4 menunjukkan bahwa secara umum semakin tinggi konsentrasi perekat yang 
digunakan akan menghasilkan papan pertikel dengan kerapatan yang juga semakin besar. Hal iij| 

disebabkan oleh semakin kompak dan padatnya partikel-partikel yang menjadi penyusun utama dari 
papan partikel yang dihasilkan.
 ¡
S 

Berdasarkan tiap-tiap perlakuan, didapat nilai densitas terendah papan partikel yang dihasilkajf 
terletak pada P1U1.1 atau konsentrasi perekat 10% ulangan pertama sampel ke satu dengan nilai 1,1 

gr/cm
3
, sedangkan nilai densitas tertinggi papan partikel yang dihasilkan terletak pada P3U3.2 ataif 

pada konsentrasi perekat 20% ulangan ke dua sampel ke dua dengan nilai 1.32 gr/cm
3
. 

!
| 

Dari hasil pengujian terhadap sampel uji kerapatan papan partikel menunjukkan semua sampe| 
memenuhi standar JIS yakni 0.5 — 0.9 gr/cm

3
. Dengan nilai kerapatan rata-rata yang diperoleh daif 

tiap-tiap perlakuan berbeda, serta menunjukkan adanya peningkatan pada tiap konsentrasi perekat! 
Pada konsentrasi perekat 10% didapat nilai rata-rata sebesar 1,02 gr/cm

3
, pada konsentrasi 15°/| didapat 

nilai rata-rata sebesar 1,13 gr/cm
3
, dan pada konsentrasi 20% didapat nilai kerapatan sebesaj 1,28 

gr/cm
3
.

 
* 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa penambahan perekat telah meningkatkan ketahan 
papan partikel terhadap air. Penggunaan perekat sebesar 20 % memiliki nilai Kadar Air; Pengembangan 
Tebal, Daya Serap terhadap air, dan Kerapatan Papan Partikel terbaik yaitu 7,99 %; 2,19 %, 9,12 % dan 
1,28 Kg/cm

2
. Nilai Sifat Fisik yang diujikan pada papa partikel dengaii penggunaan perekat sebesar 20 

%, telah memenuhi Standar JIS {Japanis Industrial Standart). 
j: 

Saran i 

1.50 

1.00 

0.50 

 m I KERAPATAN 

(g/cm3) AWAL 

(G/CM3) 

1 1 1 1
1 1  

 



Perlu dilakukan pengujian terhadap sifat mekanis papan partikel tersebut yang meliputi 
keteguhan lentur, keteguhan patah dan keteguhan geser serat. j- 
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