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ABSTRACT 

 Problem that often occur in society and always get serious attention from the 
local government is the problem of waste both organic and inorganic waste.  One of 
this wastes the skin of the durian and the stem of oil palm. In order to reduce 
environmental pollution caused by waste, it is necessary for utilization of waste to be 
processed into useful products and high value, one of which is as raw material of 
cement particle board. What are the characteristics of physics and mechanics of 
cement particle board produced and the factors that can influence it need to be 
investigated first.  
 The purpose of this research is to investigate the influence of the percentage 
of material that is mixed (stem of palm oil, durian skins and blend the two materials) 
to the physical properties (density, water content, water absorption and thickness 
development)  and mechanical (bending strength, strength of fracture, thickness 
reduction due pressure) of cement particle board.  Benefits of this research is to 
help the government solve organic waste. 
 The results showed that the factor addition of particles and the amount of 
cement does not affect the physical properties and mechanics of cement particle 
board that produces, except to the strength broken.   
  
Key Words : cement particle board, stem of palm oil, skin of durio  
 

 
PENDAHULUAN 

 
 
Salah satu permasalahan yang 

sering terjadi di masyarakat dan selalu 
mendapat perhatian yang serius dari 
pemerintah daerah adalah masalah 
limbah  baik limbah organik maupun 
anorganik. Dalam industri kehutanan, 
limbah organik tidak hanya berasal 
dari hasil pengolahan di industri kayu 
saja, tetapi dapat berupa limbah hasil 
pemangkasan atau penebangan 
misalnya yang sering terjadi di 
perkebunan-perkebunan.  Selain itu 
ada juga limbah dalam bentuk 
sampah yang berasal dari bagian 
buah (kulit buah, biji buah maupun 
bongkol biji) yang dibuang dan 
menumpuk dimana-mana tanpa ada 
usaha untuk memanfaatkannya. Hal 

ini merupakan masalah lingkungan 
yang harus dicermati dan ditangani 
dengan sebaik-baiknya oleh 
masyarakat dan juga pemerintah kota.  

Dinas Kebersihan dan 
Pengelolaan Sampah Kota 
Banjarmasin mengemukakan bahwa 
volume sampah untuk Kotamadya 
Banjarmasin pada saat musim hujan 
dan musim buah-buahan dapat 
mencapai 800-900 m3 per hari (Harian 
Banjarmasin Post, 18 November 
2004), sedangkan rata-rata volume 
sampah untuk Kotamadya Banjarbaru 
tahun 2004 berjumlah 357.700 m3/ 
hari (Dinas Tata Kota Banjarbaru, 
2004) dan untuk tahun 2005 volume 
sampah sudah mencapai 980 m3per 
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hari (Dinas Tata Kota 2005).  Armada-
armada pengangkutan sampah serta 
jumlah tenaga kerja yang disiapkan 
belum bisa terpenuhi, sehingga ini 
semua merupakan kendala yang 
belum bisa diselesaikan secara 
optimal.  Adanya penelitian ini 
diharapkan dapat meringankan 
kondisi yang ada yaitu dengan 
memanfaatkan limbah yang terjadi 
untuk diolah menjadi papan semen 
partikel yang berasal dari limbah 
perkebunan yaitu berupa limbah 
kelapa sawit yang dibuang serta 
limbah kulit durian yang banyak 
dihasilkan dari sampah-sampah 
rumah tangga maupun dari sentra 
penjualan buah yang terdapat di 
Kotamadya Banjarbaru.  Pemilihan 
bahan ini disebabkan karena kedua 
jenis limbah ini memiliki sifat yang 
hampir bersamaan dengan kayu 
misalnya mempunyai serabut yang 
tebal dan mampu berikatan dengan 
baik apabila diberi bahan pengikat 
mineral maupun sintetis (Violet, 2004). 

Alasan digunakannya limbah 
pelepah kelapa sawit pada bahan 
penelitian ini adalah untuk 
mengurangi terjadinya pembuangan 
limbah pelepah di perkebunan serta 
untuk pemanfaatan lebih lanjut. Bahan 
lain yang dapat diolah selain pelepah 
kelapa sawit adalah limbah kulit 
durian.  Pada musim buah-buahan 
yang terjadi setiap tahun, buah durian 

merupakan buah yang banyak 
digemari oleh masyarakat dengan 
waktu musim berbuah kurang lebih 4 
bulan (Nopember–Februari). Umumya 
yang dikonsumsi adalah daging 
buahnya dan bijinya sedangkan kulit 
buahnya biasanya dibuang begitu saja 
tanpa ada usaha pemanfaatannya.  Di 
pedesaan biasanya kulit buah ini 
sering digunakan untuk bahan bakar 
pengusir nyamuk pada malam hari.  
Saat ini pemanfaatan lebih lanjut dari 
kulit buahnya belum pernah dilakukan 
sebelumnya, padahal kalau kita amati 
bagian yang terbesar dan tebal serta 
keras adalah bagian kulitnya yang 
mempunyai proporsi dan dimensi 
serat serta nilai kalor yang cukup 
tinggi dan ini merupakan indikasi 
bahwa bahan ini baik untuk dijadikan 
sebagai campuran bahan baku papan 
olahan (Violet, 2004). 

Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh 
persentase bahan yang dicampur 
(pelepah kelapa sawit , kulit durian 
dan campuran kedua bahan) terhadap 
sifat fisika (kerapatan, kadar air, 
penyerapan air dan pengembangan 
tebal) dan mekanika (Keteguhan 
lentur, keteguhan patah, pengurangan 
tebal akibat penekanan) papan semen 
partikel. Manfaat penelitian ini adalah 
untuk membantu pemerintah 
mengatasi limbah organik. 

 
 

BAHAN DAN METODE PENELITIAN 
 

Bahan yang digunakan dalam 
penelitian sebagai berikut 

1. Pelepah kelapa sawit (Elaeis 
guineensis Jack) berumur 6-10 
tahun yang diperoleh dari 
perusahaan perkebunan yang 
terletak di Kecamatan Kintap 
Kabupaten Tanah Laut di PT 
Sinar Mas, Tbk kurang lebih 150 
km dari kota Banjarbaru 

2. Limbah kulit durian dikumpulkan 
dari sampah rumah tangga dan 
dari sentra penjualan buah di 

Banjarbaru yang berasal dari 
daerah Cempaka Kotamadya 
Banjarbaru dan Kecamatan 
Karang Intan Kabupaten Banjar 

3. Semen, jenis semen yang 
dipergunakan sebagai bahan 
perekat atau pengikat adalah 
semen Tiga Roda, SNI 15-2049-
1994/jenis I produksi PT. 
Indocement Tunggal Prakarsa 
tbk, Tarjun Batu Licin (Kalimantan 
Selatan) 
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4. CaCl2 yang digunakan sebagai 
harderner 

5. Air yang digunakan untuk pelarut. 
Alat yang digunakan dalam 

penelitian adalah  
1. Circular saw untuk memotong 

papan semen menjadi sampel uji 
2. Baskom plastik untuk tempat 

pengujian penyerapan air dan 
pengembangan tebal 

3. Lembaran plastik pelapis dan 
tuangan untuk mencetak mat 

4. Mikro kaliper untuk mengukur 
ketebalan papan semen partikel 

5. Universal of Testing machine 
untuk pengujian sifat fisika dan 
mekanika 

6. Alat cold press hydrolic mini untuk 
penekanan mat 

7. Mesin crusser untuk membuat 
partikel 

8. Meteran untuk mengukur panjang 
papan semen partikel 

9. Oven dryer untuk pengering 
10. Parang untuk memotong pelepah 

kelapa sawit dan kulit durian 
11. Timbangan elektrik untuk 

menimbang partikel dan semen 
12. Tikar untuk menjemur bahan  
13. Alat tulis menulis dan kalkulator. 
14. Kamera untuk pengambilan 

dokumentasi 
 

Prosedur Penelitian 

Persiapan bahan 
Limbah pelepah kelapa sawit 

lebih dahulu dibersihkan dari daun-
daunnya, setelah itu dipotong-potong 
melintang dengan ukuran bilah 
panjangnya + 10 cm kemudian 
dibelah menjadi empat bagian, 
sedangkan kulit durian dipotong-
potong menjadi beberapa bagian.  
Semua bahan dijemur diterik matahari 
sampai akhirnya mencapai kadar air 
kering udara (±12 %) yaitu 
berlangsung selama kurang lebih 7 
hari. Proses selanjutnya adalah 
pembuatan partikel dengan 
menggunakan chipper/crusser 
sehingga menghasilkan partikel 

berupa flake (tipis dan panjang kurang 
lebih 1 cm) dan limbah kulit durian 
berupa woll (lembaran tipis seperti 
wool). Bahan partikel kemudian 
dicampur dengan hardener CaCl2 dan 
Semen Tiga Roda. Air yang dicampur 
dengan semen menggunakan air yang 
berasal dari PDAM. 

Pencampuran bahan 
Sebelum dilakukan 

pencampuran bahan, partikel pelepah 
kelapa sawit dan kulit durian 
ditimbang sehingga diperoleh 
perhitungan perbandingan komposisi 
antara partikel, semen dan air. 
Setelah semua bahan diaduk 
kemudian tambahkan air sebanyak + 
70 % dari berat total lalu kemudian 
diaduk hingga homogen. Berat CacCl2   
sebanyak 2% dari berat total yaitu 18 
gram untuk setiap sampel. 
Perhitungan jumlah partikel dan 
semen adalah sebagai berikut : 
Kerapatan yang diinginkan                        
= 1 gr/cm3 

Ukuran mat papan semen partikel               
= 30 cm x 30 cm x 1 cm x 1 gr/cm3 

                                                                     
= 900 gram (berat papan semen 
partikel)                                                                                                 
Jumlah semen yang diperlukan dalam 
setiap perlakuan adalah 540 gram 
(60%) dan jumlah partikel adalah 360 
gram (40%). 
 

Pembuatan mat (lembaran) 
Campuran bahan-bahan yang 

telah homogen tadi secara sedikit 
demi sedikit dimasukkan kedalam 
cetakan.  Cetakan terbuat dari besi 
dengan ukuran 30 cm x 30 cm x 1 cm 
beralaskan plat yang dilapisi kayu 
lapis dan lembaran plastik. Campuran 
disebar merata lalu ditekan  24 jam 
setiap sampelnya dengan penutup 
kayu hingga permukaanya rata, 
setelah itu penutup diangkat 
kemudian mat dilapisi bagian atasnya 
dengan lembaran plastik dan kayu 
lapis. 
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Tekanan 
 
Bingkai  penutup cetakan 
 
 
 5 cm 
 
Plastik  
 
 

                                                                                     
                                                                                    Kayu Lapis 

                                 Gambar 1. Cara pembentukan mat 
 

Penekanan mat 
Lembaran (mat) yang telah 

terbentuk agar padat bagian atasnya 
diberi plat besi yang berukuran 30 cm 
x 30 cm x 1 cm.  Setelah itu diletakkan 
pada mesin kempa dingin dan 
diberikan tekanan dengan dongkrak 
hidrolik kapasitas 20 ton selama 12 -  
24 jam yang bertujuan untuk 
memberikan kesempatan pada mat 
untuk mengering. Setelah itu mat 
papan semen partikel dikeluarkan dari 
mesin kempa dingin dan disimpan 

dalam ruangan konstan selama 2-3 
minggu untuk menstabilkan dimensi 
kadar air. 

Pemotongan papan semen partikel 
Papan semen partikel yang 

telah kering udara dipotong-potong 
untuk dibuat sampel uji sesuai SNI 03-
2104-1991-A, baik sifat fisika maupun 
untuk sifat mekanika. Gambar pola 
pemotongan papan semen partikel 
menjadi contoh uji dapat dilihat pada 
Gambar 2 

. 
                             30 cm 

 
   2,5 cm 
 
 
 10 cm 
 
 
30 cm 
 

5 cm 
 
 

10 cm 
 
 

2,5 cm 
 
                                   Gambar 2. Pola pemotongan contoh uji 
Keterangan :  
a = Contoh uji untuk kadar air 5 cm x 5 cm; b = Contoh uji untuk kerapatan  5 cm x 5 
cm; c = Contoh uji untuk penyerapan dan pengembangan tebal 5 cm x 5 cm; d = 
Contoh uji utnuk keteguhan lengkung satatik 30 cm x10 cm; e = Contoh uji untuk 
pengurangan tebal akibat tekanan 10 cm x 10 cm 

a  
e 

 
d

b c 

Adonan Papan Semen 
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Pengujian sampel 
Pengujian sifat fisika 
Kerapatan 

Menurut Kollmann (1975) 
sampel uji berukuran 5 cm x 5 cm x 1 
cm dikeringkan dalam oven dengan 
suhu 103 + 20C selama 2 x 24 jam, 
lalu diukur panjang, lebar dan 
tebalnya untuk mengetahui volume 
sampel. Kerapatan papan semen 
partikel dihitung dengan 
menggunakan rumus  sebagai berikut  

o

o

V
MK =  

Dimana : 
K         =    kerapatan (gr/cm3) 
Mo       =    berat kering tanur (gr) 
Vo           =    volume kering tanur (cm3) 
 
Kadar air 
 

Menurut Kollmann (1975) 
sampel uji berukuran 5 cm x 5 cm x 1 
cm ditimbang (berat awal), kemudian 
dimasukkan kedalam oven selama 2 x 
24 jam, setelah itu ditimbang (berat 
kering tanur). Kadar air papan semen 
partikel dihitung dengan 
menggunakan rumus: 

%100X
BKT

BKTBBKA −
=  

Dimana :  
KA             =      kadar air(%) 
BB              =      berat awal (gr) 
BKT           =      berat kering tanur (gr) 

 

Penyerapan air dan pengembangan 
tebal 

 
Menurut Kollmann (1975) 

contoh uji berukuran 5 cm x 5 cm x 1 
cm dibiarkan dalam ruangan konstan 
selama 3 minggu setelah itu contoh uji 
diukur tebalnya (tebal awal) dan 
ditimbang (berat awal) kemudian 
direndam di dalam baskom plastik 
berisi air selama 24 jam. Selanjutnya 
contoh uji diambil dan diletakkan di 
atas stik kira-kira 10 menit untuk 
mengeluarkan air dari permukaannya. 
Contoh uji diukur kembali tebalnya 
(tebal akhir) dan ditimbang (berat 
akhir). Besarnya penyerapan air dan 
pengembangan tebal berturut-turut 
dihitung dengan rumus : 
1).  Penyerapan air 

%100
1

12 ×
−

=
B

BBPA  

Dimana  : 
PA                     =      Penyerapan air 
(%) 
B1                      =      Berat sampel   
sebelum perendaman (gr) 
B2                      =      Berat sampel   
setelah perendaman (gr)
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Pengembangan tebal 

%100
1

12 ×
−

=
t

ttPt  

Dimana  : 
Pt          =      Pengembangan tebal 
(%) 
t1               =      Tebal sampel  sebelum 
peredaman (cm) 
t2           =      Tebal sampel  setelah 
perendaman (cm) 
 

Pengujian sifat mekanika 
 

Keteguhan lengkung statis 
Menurut Kollmann (1975) 

contoh uji berukuran 30 cm x 10 cm 
x1 cm, pengujian dilakukan dengan 
menggunakan mesin Universal of 
Testing Machines. Besarnya nilai 
keteguhan patah (MoR) dihitung 
dengan menggunakan rumus sebagai 
berikut  

( )2
2

max /
..2

..3 cmkg
hb

LPMoR =  

Dimana  : 
MoR              =       keteguhan patah 
(kg/cm2) 
Pmax             =       beban maximum 
(kg) 
L                    =      panjang bentang 
bebas/jarak sangga (cm) 
b                    =      lebar sampel (cm) 
h                    =      tebal sampel (cm) 

Sedangkan untuk perhitungan 
Modulus of Elastisitas (MoE) 
mengunakan rumus sebagai berikut  

( )2
2

31 /
4

cmKg
Dbh

LPMoE =  

Dimana : 
P1  =       beban pada proporsi (kg) 
L =       panjang bentang bebas 
(cm) 
b =        lebar sampel (cm) 
h =         tebal sampel (cm) 
D =        Defleksi (cm) 
 
Pengurangan tebal akibat tekanan 

Sampel yang digunakan untuk 
pengurangan tebal akibat tekanan 

mempunyai ukuran 10 cm x 10 cm x 1 
cm dengan perhitungan 
menggunakan rumus sebagai berikut                          

Pengurangan tebal akibat 

tekanan= %100
1

21 ×
−
h

hh
 

Dimana  : 
h1          =      Tebal benda uji sebelum 
dibebani (cm) 
h2              =      Tebal uji sesudah 
dibebani (cm) 

 

Analisis Data 
Rancangan percobaan yang 

digunakan adalah Rancangan Acak 
Lengkap (RAL).  Perlakuan yang 
digunakan dalam penelitian adalah 
perbandingan persentase bahan 
dengan 3 perlakuan dan 3 kali 
ulangan, yaitu : 
A   =    100 % partikel pelepah kelapa 
sawit 
B   =    100 % partikel kulit durian 
C   =    50 % partikel pelepah kelapa 
sawit + 50 % partikel kulit durian  
 Data yang didapat sebelumnya 
dianalisis terlebih dahulu dengan 
model Rancangan Acak Lengkap 
(RAL), kemudian dilakukan uji 
kenormalan dan uji 
kehomogenitasannya. Untuk 
mengetahui pengaruh perlakuan 
terhadap jumlah partikel yang 
dihasilkan digunakan uji  F.  

Pengaruh perlakuan 
ditetapkan berdasarkan nilai F hitung 
dengan F tabel pada tingkat 5% dan 
1%, kriteria yang dipakai adalah. 
1. Fhitung ≥ Ftabel, berarti perlakuan 

berpengaruh terhadap variabel 
yang diteliti 

2. Fhitung < Ftabel, perlakuan tidak 
berpengaruh terhadap variabel 
yang diteliti.  

Jika terdapat pengaruh 
perlakuan terhadap variabel yang 
diteliti, maka terhadap faktor 
perlakuan yang berpengaruh tersebut 
perlu diuji dengan uji lanjutan untuk 
mengetahui beda pengaruh faktor 
perlakuan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

Sifat Fisika Papan Semen Partikel 
 

Kerapatan Papan Semen Partikel 
Hasil penelitian mengenai 

pengujian kerapatan papan semen 

partikel dari pelepah kelapa sawit dan 
kulit durian menghasilkan data 
pengujian yang berbeda-beda untuk 
setiap perlakuan seperti yang terlihat 
pada Tabel 1.  

 
 

Tabel 1. Data Hasil Pengujian Kerapatan Papan Semen Partikel (gr/cm3) 

Ulangan Perlakuan 
A B C 

1 0,74 0,84 0,71 
2 0,96 1,04 0,97 
3 1,01 0,84 0,75 

Total 2,71 2,72 2,43 
Rata-rata  0,90 0,91 0,81 

Keterangan  :  A  =  100% Pelepah Kelapa Sawit   
 B   =  100% Kulit Durian 
 C   =   50% Pelepah Kelapa Sawit : 50%  Kulit Durian 

 

Tabel 1 memperlihatkan 
perbandingan 100 % pelepah kelapa 
sawit; 100 % kulit durian; 50 % 
pelepah kelapa sawit  : 50 % kulit 
durian; yang menghasilkan secara 
berturut turut nilai rata-rata kerapatan 
papan semen partikel yang tidak 
sama untuk setiap perlakuan yakni 
sebesar 0,90 gr/cm3; 0,91 gr/cm3 dan 
0,81 gr/cm3. Faktor  yang 
mempengaruhi kerapatan pada 
pembuatan papan semen partikel ini 
yaitu ukuran partikel yang tidak sama 
dan tekanan pada saat pengepresan 
yang tidak seragam dapat 
menyebabkan perbedaan kerapatan.  
Faktor lain yang mempengeraruhi 

tingginya nilai kerapatan kulit durian 
yaitu panjangnya serat kulit durian 
yang panjang dan tebalnya dinding sel 
kulit durian yang tebal yang 
menyebabkan tingginya nilai 
kerapatan pada kulit durian. 

Nilai rata-rata kerapatan papan 
semen partikel yang tertinggi terdapat 
pada perlakuan 100% kulit durian 
yaitu sebesar 0,91 gr/cm3 dan nilai 
terendah terdapat pada  perlakuan 
50% pelepah kelapa sawit dan 50% 
kulit  durian  yaitu sebesar 0,81 
gr/cm3.  Secara grafis nilai rata-rata 
kerapatan papan semen partikel ini 
dapat dilihat pula pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Histogram Nilai Rata-Rata Kerapatan Papan Semen Partikel 

Keterangan  :  A  =  100% Pelepah Kelapa Sawit   
 B   =  100% Kulit Durian 
 C   =   50% Pelepah Kelapa Sawit : 50%  Kulit Durian 

 
Gambar 3 menunjukkan grafik 

perbedaan kisaran data kerapatan 
papan semen partikel akibat adanya 
perbedaan persentase campuran 
pelepah kelapa sawit dan kulit durian 
pada masing-masing perlakuan.  
Untuk mengetahui pengaruh 
perbedaan persentase campuran 
pelepah kelapa sawit dan kulit durian 
terhadap kerapatan papan semen 
partikel secara statistik, maka perlu 
dilakukan uji F atau analisis 
keragaman.  Sebelum dilakukan uji F, 
terlebih dahulu dilakukan uji 
pendahuluan, yaitu uji normalitas dan 
uji homogenitas terhadap data 
kerapatan papan semen partikel pada 
persentase campuran pelepah kelapa 
sawit dan kulit durian yang berbeda.  
Dari hasil perhitungan uji normalitas 
Liliefors pada Lampiran 1 
membuktikan bahwa data menyebar 

normal, dimana Li maksimum = 0,15 
lebih kecil dari Li tabel = 0,27 (Li max 
< Li tabel).  Uji homogenitas ragam 
Bartlett pada Lampiran 2 juga 
menunjukkan data yang homogen, 
dimana X2 hitung = 0,25 kurang dari 
X2 tabel = 5,99 (X2 hitung < X2 tabel).  
Hasil analisis keragaman dapat dilihat 
pada Tabel 2. 

Tabel 2 menyajikan tentang 
analisis keragaman untuk data 
kerapatan papan semen partikel.  Dari 
tabel tersebut terlihat pengaruh 
perlakuan persentase campuran 
pelepah kelapa sawit dan kulit durian 
tidak memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap kerapatan papan 
semen partikel pada taraf 5% dan 1%, 
hal ini terlihat dari nilai F hitung yang 
kurang dari nilai F tabel (Fhitung ≤ 
Ftabel). 

 
Tabel 2. Analisis Keragaman untuk Data Kerapatan Papan Semen Partikel (gr/cm3) 
Sumber 
Keragaman 

Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah Fhitung Ftabel 

5% 1% 
Perlakuan 2 0,02 0,01 0,51tn 5,14 10,92
Galat 6 0,11 0,02    
Total 8 0,13     
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Kadar air papan semen partikel  
 

Hasil penelitian mengenai 
pengujian kadar air papan semen 
partikel dari pelepah kelapa sawit dan 
kulit durian menghasilkan data 
pengujian yang berbeda-beda untuk 
setiap perlakuan seperti yang terlihat 
pada Tabel 3.  

Tabel 3 memperlihatkan 
perbandingan 100 % pelepah kelapa 
sawit; 100 % kulit durian; 50 % 
pelepah kelapa sawit  : 50 % kulit 
durian; yang menghasilkan secara 
berturut turut nilai rata-rata kadar air 
papan semen partikel yang tidak 
sama untuk setiap perlakuan yakni 
sebesar 7,37 %; 6,59 % dan 7,08 %.  
Nilai rata-rata kadar air papan semen 
partikel ini sudah memenuhi standar 
SNI 03-2104-1991-A yaitu maksimal 
14 %.   

Kadar air tertinggi terdapat 
pada perlakuan A karena pada saat 
pengolahan pelepah kelapa sawit 
tidak ada pengukuran kadar air 
sebelum pengolahan sehingga  
mengandung kadar yang cukup tinggi.  
Pengeringan yang dilakukan secara 
alami (sinar matahari)  dapat 
menyebabkan ketidakseragaman 
kadar air pada setiap bahan. Kadar air 

yang cukup tinggi juga bisa 
disebabkan rongga pada papan 
sedikit sehingga air yang ada pada 
papan tersebut sulit keluar. 

  Rendahnya kadar air pada 
100% kulit durian,dan 50% pelepah 
kelapa sawit dan 50% kulit durian 
diduga karena masing-masing papan 
pada perlakuan A dan B mempunyai 
rongga yang besar, walaupun air 
mudah masuk tetapi air juga mudah 
keluar.  

Nilai rata-rata kadar air papan 
semen partikel yang tertinggi adalah 
pada perlakuan 100% pelepah kelapa 
sawit sebesar 7,37% dan yang 
terendah adalah pada perlakuan 
100% kulit durian yaitu sebesar 
6,59%.  Tingginya kadar air perlakuan 
100% pelepah kelapa sawit ini jika 
dibandingkan dengan 100% kulit 
durian diduga karena berkaitan 
dengan sifat higrokopis dimana 
partikel kulit durian lebih cepat 
mengeluarkan air  disebabkan rongga 
yang terdapat pada kulit durian itu 
besar.  Secara grafis nilai rata-rata 
kadar air papan semen partikel ini 
dapat dilihat pula pada Gambar 4.

 
 

Tabel 3. Data Hasil Pengukuran Kadar Air Papan Semen Partikel (%)  

Ulangan Perlakuan 
A B C 

1 7,72 7,70 7,89 
2 7,35 6,08 7,10 
3 7,03 6,00 6,85 

Total 22,1 19,78 21,84 
Rata-rata 7,37 6,59 7,08 

Keterangan  :  A  =  100% Pelepah Kelapa Sawit   
 B   =  100% Kulit Durian 
 C   =   50% Pelepah Kelapa Sawit : 50%  Kulit Durian 
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Gambar 4. Histogram Nilai Rata-Rata Kadar Air Papan Semen Partikel 

Keterangan  :  A  =  100% Pelepah Kelapa Sawit   
 B   =  100% Kulit Durian 
 C   =   50% Pelepah Kelapa Sawit : 50%  Kulit Durian 

 
Gambar 4 menunjukkan grafik 

perbedaan kisaran data kadar air 
papan semen partikel akibat adanya 
perbedaan persentase campuran 
pelepah kelapa sawit dan kulit durian 
pada masing-masing perlakuan.  
Untuk mengetahui pengaruh 
perbedaan persentase campuran 
pelepah kelapa sawit dan kulit durian 
terhadap kadar air papan semen 
partikel secara statistik, maka perlu 
dilakukan uji F atau analisis 
keragaman.  Sebelum dilakukan uji F, 
terlebih dahulu dilakukan uji 
pendahuluan, yaitu uji normalitas dan 
uji homogenitas terhadap data kadar 

air papan semen partikel pada 
persentase campuran pelepah kelapa 
sawit dan kulit durian yang berbeda.  
Dari hasil perhitungan uji normalitas 
Liliefors pada Lampiran 3 
membuktikan bahwa data menyebar 
normal, dimana Li maksimum = 0,15 
lebih kecil dari Li tabel = 0,27 (Li max 
< Li tabel).  Uji homogenitas ragam 
Bartlett pada Lampiran 4 juga 
menunjukkan data yang homogen, 
dimana X2 hitung = 1,62 kurang dari 
X2 tabel = 5,99 (X2 hitung < X2 tabel).  
Hasil analisis keragaman dapat dilihat 
pada Tabel 4. 

 
 

Tabel 4. Analisis Keragaman untuk Data Kadar Air Papan Semen Partikel (%) 
Sumber 
Keragaman 

Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah Fhitung Ftabel 

5% 1% 
Perlakuan 2 1,08 0,54 1,21tn 5,14 10,92
Galat 6 2,67 0,45    
Total 8 3,75     

Keterangan  :  tn   = tidak nyata 
  KK  = 9,48% 
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Tabel  4 menyajikan tentang 
analisis keragaman untuk data kadar 
air papan semen partikel.  Dari tabel 
tersebut terlihat pengaruh perlakuan 
persentase campuran pelepah kelapa 
sawit dan kulit durian tidak 
memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap kadar air papan semen 
partikel pada taraf 5% dan 1%, hal ini 
terlihat dari nilai F hitung yang kurang 
dari nilai F tabel (Fhitung ≤ Ftabel. 

 
Penyerapan air 

Hasil penelitian mengenai 
pengujian penyerapan air papan 
semen partikel dari pelepah kelapa 
sawit dan kulit durian menghasilkan 
data pengujian yang berbeda-beda 
untuk setiap perlakuan seperti yang 
terlihat pada Tabel 5.  

Tabel 5 memperlihatkan 
perbandingan 100 % pelepah kelapa 
sawit; 100 % kulit durian; 50 % 
pelepah kelapa sawit  : 50 % kulit 
durian; yang menghasilkan secara 

berturut turut nilai rata-rata 
penyerapan air papan semen partikel 
yang tidak sama untuk setiap 
perlakuan yakni sebesar 49,51 %; 
44,99 % dan 50,11 %.  Perbandingan 
persentase pelepah kelapa sawit 
100% (49,51%).  Sedangkan untuk 
perbandingan jumlah partikel pelepah 
kelapa sawit dengan partikel kulit 
durian 0 % : 100 % (44,99%) 
termasuk papan semen partikel 
dengan penyerapan air rendah. 
Nilai pada penyerapan air yang 
tertinggi adalah pada perlakuan C, hal 
ini terjadi karena pada perlakuan C 
terdapat partikel yang berlainan 
sehingga antara partikel satu dengan 
partikel yang lain tidak saling 
berikatan sehingga rongga yang 
terdapat pada papan semen partikel 
besar, hal ini yang menyebabkan air 
mudah diserap oleh partikel. 

 Secara grafis nilai rata-rata 
penyerapan air papan semen partikel 
ini dapat dilihat pula pada Gambar 5.

 
 

Tabel 5. Data Hasil Pengujian Penyerapan Air Papan Semen Partikel (%) 

Ulangan 
Perlakuan 

A B C 
1 60,50 46,52 57,69 
2 43,71 44,81 48,90 
3 44,34 43,65 43,76 

Jumlah 148,55 134,98 150,35 
Rata-rata 49,51 44,99 50,11 

Keterangan  :  A  =  100% Pelepah Kelapa Sawit   
 B   =  100% Kulit Durian 
 C   =   50% Pelepah Kelapa Sawit : 50%  Kulit Durian 
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Gambar 5. Histogram Nilai Rata-Rata Penyerapan Air Papan Semen Partikel 

Keterangan  :  A  =  100% Pelepah Kelapa Sawit   
 B   =  100% Kulit Durian 
 C   =   50% Pelepah Kelapa Sawit : 50%  Kulit Durian 

 
Gambar 5 menunjukkan grafik 

perbedaan kisaran data penyerapan 
air papan semen partikel akibat 
adanya perbedaan persentase 
campuran pelepah kelapa sawit dan 
kulit durian pada masing-masing 
perlakuan.  Untuk mengetahui 
pengaruh perbedaan persentase 
campuran pelepah kelapa sawit dan 
kulit durian terhadap penyerapan air 
papan semen partikel secara statistik, 
maka perlu dilakukan uji F atau 
analisis keragaman.  Sebelum 
dilakukan uji F, terlebih dahulu 
dilakukan uji pendahuluan, yaitu uji 
normalitas dan uji homogenitas 
terhadap data penyerapan air papan 
semen partikel pada persentase 
campuran pelepah kelapa sawit dan 
kulit durian yang berbeda.  Dari hasil 
perhitungan uji normalitas Liliefors 
pada Lampiran 5 membuktikan bahwa 

data menyebar normal, dimana Li 
maksimum = 0,265 lebih kecil dari Li 
tabel = 0,27 (Li max < Li tabel).  Uji 
homogenitas ragam Bartlett pada 
Lampiran 6 juga menunjukkan data 
yang homogen, dimana X2 hitung = 
3,763 kurang dari X2 tabel = 5,99 (X2 
hitung < X2 tabel).  Hasil analisis 
keragaman dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6 menyajikan tentang 
analisis keragaman untuk data 
penyerapan air papan semen partikel.  
Dari tabel tersebut terlihat pengaruh 
perlakuan persentase campuran 
pelepah kelapa sawit dan kulit durian 
tidak memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap penyerapan air 
papan semen partikel pada taraf 5% 
dan 1%, hal ini terlihat dari nilai F 
hitung yang kurang dari nilai F tabel 
(Fhitung ≤ Ftabel). 

 
Tabel 6. Analisis Keragaman untuk Data Penyerapan Air Papan Semen Partikel (%) 

Sumber 
Keragaman 

derajat 
bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah Fhitung Ftabel 

5% 1% 
Perlakuan 2 0,2282 0,1141 0,4946tn 5,14 10,92 
Galat 6 1,3842 0,2307       
Total 8 1,6124         

Keterangan  :  tn  = tidak nyata;  KK  = 6,931% 
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Pengembangan tebal papan semen partikel 
Hasil penelitian mengenai 

pengujian pengembangan tebal papan 
semen partikel dari pelepah kelapa 
sawit dan kulit durian menghasilkan 
data pengujian yang berbeda-beda 
untuk setiap perlakuan seperti yang 
terlihat pada Tabel 7.  
Tabel 7 memperlihatkan 
perbandingan 100 % pelepah kelapa 
sawit; 100 % kulit durian; 50 % 
pelepah kelapa sawit  : 50 % kulit 
durian; yang menghasilkan secara 
berturut turut nilai rata-rata 
pengembangan tebal papan semen 
partikel yang tidak sama untuk setiap 
perlakuan yakni sebesar 1,67 %; 2,04 
% dan 3,44 %. 

  Nilai pada penyerapan air 
yang tertinggi adalah pada perlakuan 
C, hal ini terjadi karena pada 
perlakuan C terdapat partikel yang 

berlainan sehingga antara partikel 
satu dengan partikel yang lain tidak 
saling berikatan sehingga rongga 
yang terdapat pada papan semen 
partikel besar, hal ini yang 
menyebabkan air mudah diserap oleh 
partikel sehingga terjadi 
pengembangan tebal papan semen 
partikel pada saat direndam.  

Nilai rata-rata pengembangan 
tebal papan semen partikel yang 
tertinggi adalah pada perlakuan 50 % 
pelepah kelapa sawit  : 50 % kulit 
durian yakni sebesar 3,44% dan yang 
terendah adalah pada perlakuan 100 
% pelepah kelapa sawit yaitu sebesar 
1,67%.  Secara grafis nilai rata-rata 
pengembangan tebal papan semen 
partikel ini dapat dilihat pula pada 
Gambar 6. 

 
Tabel 7. Data Hasil Pengembangan Tebal Papan Semen Partikel (%) 

Ulangan 
Perlakuan 

A B C 
1 2,07 3,81 6,15 
2 1,47 1,18 2,89 
3 1,49 1,14 1,29 

Jumlah 5,03 6,13 10,33 
Rata-rata 1,67 2,04 3,44 

Keterangan  :  A  =  100% Pelepah Kelapa Sawit  ; B   =  100% Kulit 
Durian;  C   =   50% Pelepah Kelapa Sawit : 50%  Kulit Durian 
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Gambar 6. Histogram Nilai Rata-Rata Pengembangan Tebal Papan Semen Partikel 
Keterangan  :  A  =  100% Pelepah Kelapa Sawit ; B  =  100% Kulit Durian; C  
 =   50% Pelepah Kelapa Sawit : 50%  Kulit Durian 
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Gambar 6 menunjukkan grafik 
perbedaan kisaran data 
pengembangan tebal papan semen 
partikel akibat adanya perbedaan 
persentase campuran pelepah kelapa 
sawit dan kulit durian pada masing-
masing perlakuan.  Untuk mengetahui 
pengaruh perbedaan persentase 
campuran pelepah kelapa sawit dan 
kulit durian terhadap pengembangan 
tebal papan semen partikel secara 
statistik, maka perlu dilakukan uji F 
atau analisis keragaman.  Sebelum 
dilakukan uji F, terlebih dahulu 
dilakukan uji pendahuluan, yaitu uji 
normalitas dan uji homogenitas 

terhadap data pengembangan tebal 
papan semen partikel pada 
persentase campuran pelepah kelapa 
sawit dan kulit durian yang berbeda.  
Dari hasil perhitungan uji normalitas 
Liliefors pada Lampiran 7 
membuktikan bahwa data menyebar 
normal, dimana Li maksimum = 0,261 
lebih kecil dari Li tabel = 0,27 (Li max 
< Li tabel).  Uji homogenitas ragam 
Bartlett pada Lampiran 8 juga 
menunjukkan data yang homogen, 
dimana X2 hitung = 4,328 kurang dari 
X2 tabel = 5,99 (X2 hitung < X2 tabel).  
Hasil analisis keragaman dapat dilihat 
pada Tabel 8. 

 
 
Tabel 8. Analisis Keragaman untuk Data Pengembangan Tebal Papan Semen 

Partikel (%) 
Sumber 

Keragaman 
derajat 
bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah Fhitung Ftabel 

5% 1% 
Perlakuan 2 5,2156 2,6078 0,9105tn 5,14 10,92 
Galat 6 17,1838 2,8640       
Total 8 22,3994         

Keterangan  :  tn   = tidak nyata 
  KK  = 70,874% 

 
Tabel 8 menyajikan tentang 

analisis keragaman untuk data 
pengembangan tebal papan semen 
partikel.  Dari tabel tersebut terlihat 
pengaruh perlakuan persentase 
campuran pelepah kelapa sawit dan 
kulit durian tidak memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap 
pengembangan tebal papan semen 
partikel pada taraf 5% dan 1%, hal ini 
terlihat dari nilai F hitung yang kurang 
dari nilai F tabel (Fhitung ≤ Ftabel).  
 

Sifat Mekanika Papan Semen 
Partikel 
Keteguhan Lengkung Statis (MoE) 

Hasil penelitian mengenai 
pengujian keteguhan lengkung statis 
(MoE) papan semen partikel dari 
pelepah kelapa sawit dan kulit durian 
menghasilkan data pengujian yang 
tidak sama untuk masing-masing 
perlakuan seperti yang terlihat pada 
Tabel 9. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 



PENGARUH PERSENTASE (30): 99-121 

Jurnal Hutan Tropis Volume 11 No. 30, Edisi September 2010 113 
 

Tabel 9. Data Hasil Pengujian Keteguhan Statis (MoE) Papan Semen Partikel 
(kg/cm2) 

Ulangan 
Perlakuan 

A B 
1 4.508,89 2.482,51 
2 9.672,00 4.734,34 
3 7.871,16 3.608,43 

Jumlah 22.052,05 10.771,28 
Rata-rata 7.350,68 3.590,43 

Keterangan  :  A  =  100% Pelepah Kelapa Sawit   
 B   =  100% Kulit Durian 
 C   =   50% Pelepah Kelapa Sawit : 50%  Kulit Durian 

 
Tabel 9 memperlihatkan 

perbandingan 100 % pelepah kelapa 
sawit; 100 % kulit durian; 50 % 
pelepah kelapa sawit  : 50 % kulit 
durian; yang menghasilkan secara 
berturut turut nilai rata-rata keteguhan 
lengkung statis papan semen partikel 
yang tidak sama untuk setiap 
perlakuan yakni sebesar 7.350,68 
kg/cm2 dan 3.590,43 kg/cm2.  
Perbandingan persentase pelepah 
kelapa sawit 100% (7.350,68 kg/cm2) 
merupakan papan semen partikel 
dengan keteguhan lengkung statis 
tertinggi sedangkan perbandingan 100 
% kulit durian merupakan papan 
semen partikel dengan keteguhan 
lengkung statis terendah (hanya 
sebesar 3.590,43 kg/cm2).  Pada 
perbandingan persentase 50 % 
pelepah kelapa sawit  : 50 % kulit 
durian merupakan perlakuan yang 
tidak menghasilkan nilai rata-rata 
keteguhan lengkung statis papan 
semen partikel.  Hal ini dikarenakan 
pada saat dilakukan pengujian, alat 
yang digunakan untuk pengujian tidak 

sanggup membaca nilai keteguhan 
lengkung statis papan semen partikel 
(angka yang dihasilkan sangat kecil 
sekali).  

 Keteguhan lentur makin dapat 
ditingkatkan dengan memperbaiki 
cara penekanan sehingga diperoleh 
papan semen partikel yang lebih 
padat (Sutigno, 1977).  Keteguhan 
lentur yang tertinggi pada perlakuan A 
hal ini  diduga karena kerapatan 
papan semen partikel  cukup tinggi, 
ukuran partikel yang seragam dan 
pencampuran perekat semen yang 
mudah menyatu (bercampur)  dengan 
partikel sehingga mengakibatkan 
kuatnya ikatan antara partikel dan 
semen.   Tingginya nilai keteguhan 
lengkung statis papan semen partikel 
(MoE) pada perlakuan 100% pelepah 
kelapa sawit disebabkan pelepah 
kelapa sawit mudah menyatu dengan 
semen.  Secara grafis nilai rata-rata 
keteguhan lengkung statis papan 
semen partikel ini dapat dilihat pula 
pada Gambar 7.
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Gambar 7. Histogram Nilai Rata-Rata Keteguhan Lengkung Statis Papan Semen 

Partikel 
Keterangan  :  A  =  100% Pelepah Kelapa Sawit   

 B   =  100% Kulit Durian 
 C   =   50% Pelepah Kelapa Sawit : 50%  Kulit Durian 

Gambar 7 menunjukkan grafik 
perbedaan kisaran data keteguhan 
lengkung statis papan semen partikel 
akibat adanya perbedaan persentase 
campuran pelepah kelapa sawit dan 
kulit durian pada masing-masing 
perlakuan.  Untuk mengetahui 
pengaruh perbedaan persentase 
campuran pelepah kelapa sawit dan 
kulit durian terhadap keteguhan 
lengkung statis papan semen partikel 
secara statistik, maka perlu dilakukan 
uji F atau analisis keragaman.  
Sebelum dilakukan uji F, terlebih 
dahulu dilakukan uji pendahuluan, 
yaitu uji normalitas dan uji 
homogenitas terhadap data 

keteguhan lengkung statis papan 
semen partikel pada persentase 
campuran pelepah kelapa sawit dan 
kulit durian yang berbeda.  Dari hasil 
perhitungan uji normalitas Liliefors 
pada Lampiran 9 membuktikan bahwa 
data menyebar normal, dimana Li 
maksimum = 0,27 lebih kecil dari Li 
tabel = 0,32 (Li max < Li tabel).  Uji 
homogenitas ragam Bartlett pada 
Lampiran 10 juga menunjukkan data 
yang homogen, dimana X2 hitung = 
0,98 kurang dari X2 tabel = 3,84 (X2 
hitung < X2 tabel).  Hasil analisis 
keragaman dapat dilihat pada Tabel 
10.

 
 
Tabel 10.  Analisis Keragaman untuk Data Keteguhan Lengkung Statis (MoE) 

Papan Semen Partikel kg/cm2 
Sumber 

Keragama
n 

derajat 
bebas Jumlah Kuadrat Kuadrat 

Tengah Fhitung 
Ftabel 

5% 1% 
Perlakuan 1 21209295,30 21209295,30 5,18tn 7,71 71,2 
Galat 4 16394108,55 4098527,14    
Total 5 37603403,85     

Keterangan  :  tn   = tidak nyata 
  KK  = 67,60%  
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Tabel 10 menyajikan tentang 
analisis keragaman untuk data 
keteguhan lengkung statis papan 
semen partikel.  Dari tabel tersebut 
terlihat pengaruh perlakuan 
persentase campuran pelepah kelapa 
sawit dan kulit durian tidak 
memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap keteguhan lengkung statis 
papan semen partikel pada taraf 5% 
dan 1%, hal ini terlihat dari nilai F 
hitung yang kurang dari nilai F tabel 
(Fhitung ≤ Ftabel).   

 
Keteguhan Patah (MoR) 

Hasil penelitian mengenai 
pengujian keteguhan patah (MoR) 
papan semen partikel dari pelepah 
kelapa sawit dan kulit durian 
menghasilkan data pengujian yang 
tidak sama untuk masing-masing 
perlakuan seperti yang terlihat pada 
Tabel 11.  

Tabel 11 memperlihatkan 
perbandingan 100 % pelepah kelapa 
sawit; 100 % kulit durian; 50 % 
pelepah kelapa sawit  : 50 % kulit 
durian; yang menghasilkan secara 
berturut turut nilai rata-rata keteguhan 
patah papan semen partikel yang 
tidak sama untuk setiap perlakuan 
yakni sebesar 11,82 kg/cm2; 8,66 
kg/cm2 dan 4,53 kg/cm2.  

Keteguhan lentur yang 
tertinggi pada perlakuan A hal ini  
diduga karena kerapatan papan 
semen partikel  cukup tinggi, ukuran 
partikel yang seragam dan 
pencampuran perekat semen yang 

mudah menyatu (bercampur)  dengan 
partikel sehingga mengakibatkan 
kuatnya ikatan antara partikel dan 
semen. Sebaliknya rendahnya 
keteguhan lentur pada perlakuan B 
dan C diduga disebabkan oleh 
pengadukan yang tidak merata antara 
partikel dengan perekat semen dan 
ukuran partikel yang tidak seragam.  
Ukuran partikel yang lebih besar dan 
permukaan yang lebih luas akan 
memerlukan bahan perekat yang lebih 
banyak untuk membuat ikatan yang 
lebih solid sedangkan pada penelitian 
ini menggunakan komposisi bahan 
perekat yang tetap sehingga dengan 
ukuran partikel yang besar dengan 
komposisi perekat yang tetap akan 
menyebabkan rendahnya nilai 
keteguhan patahnya.    

 Perbandingan persentase 
pelepah kelapa sawit 100% (11,82 
kg/cm2) merupakan papan semen 
partikel dengan keteguhan patah 
tertinggi sedangkan perbandingan 50 
% pelepah kelapa sawit  : 50 % kulit 
durian merupakan papan semen 
partikel dengan keteguhan patah 
terendah (hanya sebesar 4,53 
kg/cm2).  Rendahnya nilai rata-rata 
keteguhan patah papan semen 
partikel perlakuan 50 % pelepah 
kelapa sawit  : 50 % kulit durian ini 
disebabkan partikel pelepah kelapa 
sawit tidak mudah menyatu dengan 
partikel kulit durian.  Secara grafis 
nilai rata-rata keteguhan patah papan 
semen partikel ini dapat dilihat pula 
pada Gambar 8. 

 
Tabel 11. Data Hasil Pengujian  Keteguhan Patah (MoR) Papan Semen Partikel 

(kg/cm2) 

 Ulangan 
Perlakuan 

A B C 
1 8,80 10,63 5,45 
2 12,93 10,47 4,49 
3 13,73 4,89 3,67 

Jumlah 35,46 25,99 13,61 
Rata-rata 11,82 8,66 4,53 

Keterangan  :  A = 100% Pelepah Kelapa Sawit ; B = 100% Kulit Durian; C =  
 50% Pelepah Kelapa Sawit : 50%  Kulit Durian 
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Gambar 8. Histogram Nilai Rata-Rata Keteguhan Patah Papan Semen Partikel 

Keterangan  :  A  =  100% Pelepah Kelapa Sawit   
 B   =  100% Kulit Durian 
 C   =   50% Pelepah Kelapa Sawit : 50%  Kulit Durian 

Gambar 8 menunjukkan grafik 
perbedaan kisaran data keteguhan 
patah papan semen partikel akibat 
adanya perbedaan persentase 
campuran pelepah kelapa sawit dan 
kulit durian pada masing-masing 
perlakuan.  Untuk mengetahui 
pengaruh perbedaan persentase 
campuran pelepah kelapa sawit dan 
kulit durian terhadap keteguhan patah 
papan semen partikel secara statistik, 
maka perlu dilakukan uji F atau 
analisis keragaman.  Sebelum 
dilakukan uji F, terlebih dahulu 
dilakukan uji pendahuluan, yaitu uji 
normalitas dan uji homogenitas 

terhadap data keteguhan patah papan 
semen partikel pada persentase 
campuran pelepah kelapa sawit dan 
kulit durian yang berbeda.  Dari hasil 
perhitungan uji normalitas Liliefors 
pada Lampiran 11 membuktikan 
bahwa data menyebar normal, dimana 
Li maksimum = 0,221 lebih kecil dari 
Li tabel = 0,27 (Li max < Li tabel).  Uji 
homogenitas ragam Bartlett pada 
Lampiran 12 juga menunjukkan data 
yang homogen, dimana X2 hitung = 
2,242 kurang dari X2 tabel = 5,99 (X2 
hitung < X2 tabel).  Hasil analisis 
keragaman dapat dilihat pada Tabel 
12. 

 
Tabel 12. Analisis Keragaman untuk Data Keteguhan Patah (MoR) Papan Semen 

Partikel (kg/cm2)  
Sumber 

Keragaman 
derajat 
bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah Fhitung Ftabel 

5% 1% 
Perlakuan 2 80,0409 40,0204 6,4972n 5,14 10,92 
Galat 6 36,9579 6,1597       
Total 8 116,9988         

Keterangan  :  n  = nyata 
  KK  = 29,76% 
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Tabel 12 menyajikan tentang 
analisis keragaman untuk data 
keteguhan patah papan semen 
partikel.  Dari tabel tersebut terlihat 
pengaruh perlakuan persentase 
campuran pelepah kelapa sawit dan 
kulit durian memberikan pengaruh 
yang signifikan terhadap keteguhan 
patah papan semen partikel pada 

taraf 5%, hal ini terlihat dari nilai F 
hitung yang lebih dari nilai F tabel 
(Fhitung ≥ Ftabel).  Tabel 12 
menunjukkan bahwa hanya pada 
perlakuan B saja yang berbeda 
signifikan dengan perlakuan C, 
sedangkan pada perlakuan yang 
lainnya tidak menunjukkan adanya 
perbedaan yang signifikan. 

 
Tabel 12. Uji Duncan untuk Data Keteguhan Patah (MoR) Papan Semen Partikel 

(kg/cm2) 

Perlakuan Nilai tengah Nilai beda 
A B 

A 11,820     
B 8,663 3,157tn   
C 4,537 7,283n 4,126tn 
D 5% 4,958 5,130 
  1% 8,225 7,895 

Keterangan  : tn    = tidak nyata 
  n = nyata 

    
 

Pengurangan Tebal Akibat Tekanan 
Hasil penelitian mengenai 

pengurangan tebal akibat tekanan 
papan semen partikel dari pelepah 
kelapa sawit dan kulit durian 
menghasilkan data pengujian yang 
tidak sama untuk masing-masing 
perlakuan seperti yang terlihat pada 
Tabel 13.  

Tabel 13 memperlihatkan 
perbandingan 100 % pelepah kelapa 
sawit; 100 % kulit durian; 50 % 
pelepah kelapa sawit  : 50 % kulit 
durian; yang menghasilkan secara 
berturut turut nilai rata-rata 

pengurangan tebal akibat tekanan 
papan semen partikel yang tidak 
sama untuk setiap perlakuan yakni 
sebesar 8,92%; 10,01% dan 9,92%. 
Faktor yang mempengaruhi tingginya 
perlakuan kulit durian terhadap 
pengurangan tebal adalah ukuran 
partikel kulit durian yang berupa serat 
sehingga sulit untuk dipres. Oleh 
karena itu pada saat pemberian 
tekanan pengujian mekanika akan 
memberikan angka yang lebih tinggi 
pada kulit durian. 

 
 

Tabel 13. Data Hasil Pengujian Pengurangan Tebal Akibat Tekanan Papan Semen 
Partikel (%) 

Ulangan Ulangan 
A B C 

1 10,00 9,09 15,04 
2 11,54 10,00 5,09 
3 5,23 10,95 9,64 

Total 26,77 30,04 29,77 
Rata-rata 8,92 10,01 9,92 

Keterangan  :  A  =  100% Pelepah Kelapa Sawit ; B = 100% Kulit Durian 
 C   =   50% Pelepah Kelapa Sawit : 50%  Kulit Durian 
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Perbandingan persentase 

100% kulit durian (10,01%) 
merupakan papan semen partikel 
dengan pengurangan tebal akibat 
tekanan tertinggi sedangkan 
perbandingan 100 % pelepah kelapa 
sawit merupakan papan semen 

partikel dengan pengurangan tebal 
akibat tekanan yakni hanya sebesar 
8,92%.  Secara grafis nilai rata-rata 
pengurangan tebal akibat tekanan 
papan semen partikel ini dapat dilihat 
pula pada Gambar 9.  
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Gambar 9. Histogram Nilai Rata-Rata Pengurangan Tebal Akibat Tekanan Papan 

Semen Partikel 
Keterangan  :  A  =  100% Pelepah Kelapa Sawit   

 B   =  100% Kulit Durian 
 C   =   50% Pelepah Kelapa Sawit : 50%  Kulit Durian 

Gambar 9 menunjukkan grafik 
perbedaan kisaran data pengurangan 
tebal akibat tekanan papan semen 
partikel akibat adanya perbedaan 
persentase campuran pelepah kelapa 
sawit dan kulit durian pada masing-
masing perlakuan.  Untuk mengetahui 
pengaruh perbedaan persentase 
campuran pelepah kelapa sawit dan 
kulit durian terhadap pengurangan 
tebal akibat tekanan papan semen 
partikel secara statistik, maka perlu 
dilakukan uji F atau analisis 
keragaman.  Sebelum dilakukan uji F, 
terlebih dahulu dilakukan uji 
pendahuluan, yaitu uji normalitas dan 
uji homogenitas terhadap data 

pengurangan tebal akibat tekanan 
papan semen partikel pada 
persentase campuran pelepah kelapa 
sawit dan kulit durian yang berbeda.  
Dari hasil perhitungan uji normalitas 
Liliefors pada Lampiran 13 
membuktikan bahwa data menyebar 
normal, dimana Li maksimum = 0,15 
lebih kecil dari Li tabel = 0,27 (Li max 
< Li tabel).  Uji homogenitas ragam 
Bartlett pada Lampiran 14 juga 
menunjukkan data yang homogen, 
dimana X2 hitung = 3,38 kurang dari 
X2 tabel = 5,99 (X2 hitung < X2 tabel).  
Hasil analisis keragaman dapat dilihat 
pada Tabel 14. 
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Tabel 14. Analisis Keragaman Pengurangan Tebal Akibat Tekanan Papan Semen 
Partikel (%) 

Sumber 
Keragaman 

derajat 
bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah Fhitung Ftabel 

5% 1% 
Perlakuan 2 2,20 1,10 0,09tn 5,14 10,92 
Galat 6 73,00 12,17      
Total 8 75,20       

Keterangan  :  tn   = tidak nyata 
  KK  = 36,26% 

 
Tabel 14 menyajikan tentang 

analisis keragaman untuk data 
pengurangan tebal akibat tekanan 
papan semen partikel.  Dari tabel 
tersebut terlihat pengaruh perlakuan 
persentase campuran pelepah kelapa 
sawit dan kulit durian tidak 
memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap pengurangan tebal akibat 
tekanan papan semen partikel pada 
taraf 5% dan 1%, hal ini terlihat dari 
nilai F hitung yang kurang dari nilai F 
tabel (Fhitung ≤ Ftabel).   

Nilai hasil penelitian  untuk 
MoE dan MoR yang tertinggi terdapat 
pada 100% pelepah kelapa sawit 
sedang pengurangan tebal akibat 
penekanan terdapat pada perlakuan 
100% kulit durian.  Walaupun 
kerapatan perlakuan kulit durian 
mempunyai nilai tertinggi namun 
masih terdapat rongga yang 
menyebabkan tingginya tingkat 
pengurangan tebal dan meskipun 
kerapatan perlakuan pelepah kelapa 
sawit berada di bawah perlakuan kulit 
durian namun angka yang dihasilkan 
tidak berbeda jauh dengan kerapatan 
perlakuan kulit durian.  Perlakuan 
50% pelepah kelapa sawit dan 50% 
kulit durian menunjukkan kerapatan 
yang rendah karena antara partikel 
pelepah kelapa sawit dan partikel kulit 
durian tidak berikatan sehingga 
rongga yang dihasilkan besar.  

Perbedaan jenis kayu dan kandungan 
ekstraktif dapat menyebabkan kedua  
partikel itu tidak saling berikatan 
sehingga papan yang dihasilkan tidak 
solid. 
 Faktor yang mempengaruhi 
nilai dari hasil penelitian yang tidak 
berpengaruh terhadap persentase 
penambahan partikel yang diberikan 
yaitu keterbatasan alat yang 
digunakan seperti alat pres yang 
manual dan alat penghancur partikel 
(crusser) yang kapasitasnya terbatas 
menyebabkan ukuran partikel yang 
dihasilkan tidak seragam sehingga 
saat pembuatan papan banyak 
terdapat rongga pada papan tersebut 
terutama pada perlakuan B dan C.  
Perbedaan jenis partikel pada 
perlakuan C menyebabkan kedua 
partikel tersebut tidak saling berikatan 
yang menyebabkan rendahnya 
kekukatan statisnya. 
 Faktor penting yang juga turut 
menentukan sifat papan semen 
partikel adalah tipe dan ukuran 
partikel, cara pembuatan, 
pengempaan dan perlakuan akhir dari 
papan yang bersangkutan (Yoesoef, 
1977).  Sementara Haygreen dan 
bowyer (1989) engemukakan bahwa 
tiga ciri utama yang menentukan 
sifatnya adalah jenis kayu, bentuk 
partikel, kerapatan dan jumlah 
perekatnya.
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Kesimpulan 
Kesimpulan yang didapatkan 

berdasarkan hasil penelitian 
pembuatan papan semen partikel 
dengan mengunakan bahan baku 
pelepah kelapa sawit dan durian 
sebagai berikut : 
1. Faktor penambahan jumlah 

partikel, baik partikel durian dan 
pelepah kelapa sawit dengan 
jumlah semen tidak 
menunjukkan adanya pengaruh 
yang nyata terhadap sifat fisika 
(kerapatan, kadar air, 
penyerapan air dan 
pengembangan tebal) dan sifat 
mekanika (keteguhan patah dan 
pengurangan tebal akibat 
tekanan) papan semen partikel. 

2. Faktor penambahan jumlah 
partikel, baik partikel durian dan 

pelepah kelapa sawit dengan 
jumlah semen hanya 
menunjukkan adanya pengaruh 
yang nyata terhadap sifat 
mekanika papan semen partikel 
yakni keteguhan patah. 

3. Hasil pengujian sifat fisika dan 
mekanika papan semen partikel 
yang dilakukan dengan ekstraksi 
air dingin tidak berbeda dengan 
hasil pengujian papan semen 
partikel tanpa ekstraksi air 
dingin. 

Saran 
Perlu adannya penelitian 

lanjutan tentang pambuatan semen 
partikel dari pelepah kelapa sawit dan 
kulit durian dengan perbandingan 
komposisi partikel dan perekat semen 
yang berbeda.  
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