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ABSTRAK
RENI SARASMITA. Karakteristik Parallel Strand Lumber (PSL) dari Long Strand
Limbah Batang Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) dengan Perlakuan
Pendahuluan Perendaman Perekat Urea Formaldehida. Dibimbing oleh Prof Dr Ir
MUH. YUSRAM MASSIJAYA, MS.
Pembuatan Parallel Strand Lumber (PSL) adalah salah satu upaya dalam
pemanfaatan limbah batang kelapa sawit. Penelitian ini bertujuan untuk
menghasilkan PSL berkualitas tinggi dari limbah batang kelapa sawit menggunakan
teknik perendaman dengan perekat Urea Formaldehida (UF). Perlakuan
pendahuluan perendaman meliputi 0 menit, 30 menit, 60 menit, 90 menit, dan 120
menit. Pengujian sifat fisis dan sifat mekanis berdasarkan pada standar Japanese
Agricultural Standard (JAS) 1152:2007. Sifat fisis yang diteliti meliputi pengujian
kadar air, kerapatan, dan susut volume. Selain itu, sifat mekanis yang diteliti yaitu
uji Modulus of Rupture (MOR) sejajar serat, Modulus of Elasticity (MOE) sejajar
serat, dan uji tekan sejajar serat. Hasil penelitian menunjukkan nilai kadar air PSL
berkisar 9.4-10.3%. Nilai kerapatan berkisar 0.74-0.91 g/cm³. Nilai susut volume
berkisar 5.3-5.8%. Nilai MOE sejajar serat berkisar 63.90x10³-70.69x10³ kg/cm².
Nilai MOR sejajar serat berkisar 474-705 kg/cm². Nilai uji tekan sejajar serat
berkisar 483.0-642.2 kg/cm². Perlakuan pendahuluan perendaman terbaik adalah
durasi 120 menit. Perlakuan pendahuluan perendaman perekat UF dapat
meningkatkan kualitas PSL. Hasil penelitian menunjukkan sifat fisis dan mekanis
PSL memenuhi standar JAS 1152:2007, kecuali nilai pengujian MOE sejajar serat.
Kata kunci: batang kelapa sawit, Parallel Strand Lumber (PSL), perendaman, urea
formaldehida

ABSTRACT
RENI SARASMITA. Characteristics of Parallel Strand Lumber (PSL) from Long
Strand Oil Palm Trunk Waste (Elaeis guineensis Jacq.) with Urea Formaldehyde
Soaking Preliminary Treatment. Supervised by Prof Dr Ir MUH. YUSRAM
MASSIJAYA, MS.
Parallel Strand Lumber (PSL) manufacturing is one of the efforts in
utilization of oil palm trunk (OPT) waste. This study aims to produce high quality
PSL from OPT waste using soaking technique with Urea Formaldehyde (UF)
adhesive. Preliminary treatment of soaking includes 0 minutes, 30 minutes, 60
minutes, 90 minutes, and 120 minutes. Tests on physical and mechanical properties
were based on Japanese Agricultural Standard (JAS) 1152:2007. Physical
properties studied include moisture content, density, and volume shrinkage.
Mechanical properties studied include Modulus of Rupture (MOR) parallel to the
grain, Modulus of Elasticity (MOE) parallel to the grain, and compressive strength
parallel to the grain. The research result showed that the moisture content values
were in the range of 9.4-10.3%. Density values were in the range of 0.74-0.91
g/cm³. The volume shrinkage values were in the range of 5.3-5.8%. MOE parallel
to the grain values were in the range of 63.90x10³-70.69x10³ kg/cm². MOR parallel
to the grain values were in the range of 474-705 kg/cm². Compressive strength
parallel to the grain values were in the range of 483.0-642.2 kg/cm2. The best
preliminary treatment was 120 minutes. Preliminary treatment of soaking with UF
adhesive can improve the quality of PSL. The result showed the physical and
mechanical properties of PSL fulfill JAS 1152:2007 standard, except the MOE
parallel to the grain.
Keywords: oil palm trunk, Parallel Strand Lumber (PSL), soaking, urea
formaldehyde.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Limbah batang kelapa sawit akan terus meningkat seiring meningkatnya
luas areal perkebunan maupun produksinya. Berdasarkan data Statistik Perkebunan
Indonesia, mulai tahun 1970 sampai 2016 luas areal perkebunan kelapa sawit
meningkat dari 133 298 ha sampai 11 914 499 ha (SPI 2016). Limbah batang kelapa
sawit dihasilkan karena batang kelapa sawit sudah tidak produktif. Menurut Darwis
(2015), batas umur produktif kelapa sawit berkisar 25 tahun sampai 30 tahun.
Batang kelapa sawit berupa limbah yang jika tidak dimanfaatkan akan menjadi
sarang hama kelapa sawit (Hasibuan 2014). Menurut Tarigan et al. (2015), salah
satu alternatif pengganti kayu adalah limbah batang kelapa sawit, walaupun
pemanfaatannya masih banyak permasalahan dan belum optimal. Bagian limbah
batang kelapa sawit yang digunakan adalah 1/3 bagian terluar dan 3/4 bagian
terbawah dari tinggi batang kelapa sawit (Bakar et al. 1999). Stabilitas dimensi,
keawetan, kekuatan, dan sifat pemesinan merupakan permasalahan pada limbah
batang kelapa sawit (Iswanto 2010). Menurut Darwis (2015), dimensi sortimen
yang terbatas dari limbah batang kelapa sawit juga menjadi faktor penghambat
pemanfaatannya sebagai bahan kontruksi bangunan. Salah satu alternatif
pemanfaatan limbah batang kelapa sawit adalah dengan membuat produk komposit
berupa Parallel Strand Lumber (PSL).
Penelitian mengenai pembuatan PSL dari limbah batang kelapa sawit telah
dilakukan oleh Handayani. Berdasarkan penelitian Handayani (2017), perlakuan
pendahuluan yang dapat meningkatkan kualitas PSL adalah perlakuan pemadatan
long strand. Menurut Hartono (2011), perlakuan pendahuluan terhadap batang
kelapa sawit dilakukan untuk meningkatkan kualitas sifat fisis maupun mekanisnya.
Sehingga perlakuan pendahuluan perendaman menggunakan perekat Urea
Formaldehida (UF) dapat dilakukan. Selain upaya peningkatan kualitas sifat fisis
dan mekanis kayu komposit dalam hal ini PSL dengan teknik pendahuluan
perendaman menggunakan perekat, jenis perekat juga sangat memengaruhi kualitas
sifat fisis dan mekanis papan komposit. Menurut Roihan et al. (2015), perekat
merupakan komponen yang dapat menentukan kualitas produk komposit yang
dihasilkan. Penggunaan akhir produk kayu komposit, teknologi, dimensi dan
perlakuan juga sangat menentukan dalam pemilihan jenis perekat. Jenis perekat
yang digunakan pada penelitian ini adalah perekat UF karena digunakan untuk
interior. Menurut Kurt dan Cavus (2011), penggunaan perekat UF dapat dilakukan
pada produk papan penggunaan interior. Perekat UF, merupakan perekat yang larut
air, harganya terjangkau, dan tahan lama (Polem et al. 2015).

Perumusan Masalah
Parallel Strand Lumber (PSL) menjadi salah satu alternatif dalam
pemanfaatan limbah batang kelapa sawit. Perlakuan pendahuluan terhadap limbah
batang kelapa sawit dapat meningkatkan sifat fisis dan mekanis limbah batang
kelapa sawit. Perlakuan pendahuluan ini dapat dilakukan dengan cara perendaman
menggunakan perekat Urea Formaldehida (UF). Penelitian mengenai perlakuan

2
pendahuluan dengan pemadatan telah dilakukan, sehingga perlakuan pendahuluan
dengan teknik lain yaitu perendaman juga penting diteliti. Berdasarkan hal tersebut,
peneliti menganalisis pengaruh perlakuan pendahuluan perendaman dengan UF
long strand limbah batang kelapa sawit terhadap sifat fisis dan mekanis PSL untuk
penggunaan interior.
Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan Parallel Strand Lumber (PSL)
berkualitas tinggi dari limbah batang kelapa sawit menggunakan teknik
perendaman dengan perekat urea formaldehida.
Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif pemanfaatan limbah
batang kelapa sawit. Memberikan informasi mengenai karakteristik Parallel Strand
Lumber (PSL) dari long strand limbah batang kelapa sawit dengan perlakuan
pendahuluan perendaman menggunakan perekat urea formaldehida sehingga
mampu memperbaiki sifat fisis dan mekanis limbah batang kelapa sawit berupa
PSL sebagai penggunaan interior.

METODE
Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknologi Peningkatan Mutu
Kayu, Laboratorium Rancangan Desain Bangunan Kayu, Laboratorium
Biokomposit, Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian
Bogor mulai bulan September 2017 hingga April 2018.
Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah batang kelapa sawit
(Elaeis guineensis Jacq.) dengan umur 25 sampai 30 tahun diambil dari perkebunan
kelapa sawit yang berasal dari daerah Jasinga, Kabupaten Bogor. Perekat yang
digunakan adalah Urea Formaldehida (UF). Selain itu air juga menjadi bahan
pelarut perekat dalam perendaman long strand limbah batang kelapa sawit.
Alat
Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu circular saw, chain saw,
meteran pita, timbangan analitik, kipas angin, oven, moisture meter, kempa panas
(hot press), Universal Testing Machine (UTM) merek chun yen, UTM merek
baldwhin, pengaduk, wadah plastik, kamera, spidol, plastik, dan kaliper.
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Prosedur Penelitian
Pembuatan Parallel Strand Lumber (PSL)
1. Persiapan bahan baku
Bahan baku kelapa sawit berumur 25 sampai 30 tahun ditebang
menggunakan chain saw dan didapatkan sortimen 1/3 bagian terluar.
2. Pemotongan
Pemotongan batang 1/3 bagian terluar menjadi sortimen dengan panjang
120 cm menggunakan chain saw.
3. Pembuatan lamina
Sortimen dibelah menggunakan circular saw dengan ukuran 120 cm x 6 cm
x 1 cm, dan dinamakan lamina.
4. Pengeringan
Lamina dengan ukuran 120 cm x 6 cm x 1 cm dikeringkan menggunakan
kipas angin.
5. Perendaman
Lamina yang telah dikeringkan kemudian direndam menggunakan perekat
urea formaldehida konsentrasi 15% dengan durasi perendaman 0 menit, 30
menit, 60 menit, 90 menit, dan 120 menit.
6. Pemadatan
Lamina yang telah direndam kemudian dikeringkan kembali menggunakan
kipas angin, lalu dipadatkan menggunakan kempa panas selama 60 menit,
suhu 150° C dan tekanan 32 kg/cm². Lamina yang telah dikempa
menghasilkan ukuran 120 cm x 6 cm x 0.6 cm dinamakan long strand.
7. Penyusunan lembaran
Long strand yang telah dilaburi perekat dengan berat labur 300 g/cm²,
kemudian disusun menjadi lembaran secara manual dengan ukuran 120 cm
x 6 cm x 4 cm.
8. Pengempaan
Lembaran yang telah disusun kemudian dikempa dingin selama 10 menit,
lalu dikempa panas dengan suhu 150° C selama 60 menit dengan tekanan
32 kg/cm².
9. Conditioning
Setelah pengempaan lembaran long strand yang disusun menjadi PSL, PSL
dikondisikan selama 1 sampai 2 minggu untuk menghilangkan tegangan sisa
yang terjadi selama pengempaan.
10. Trimming
Setelah conditioning, PSL diratakan bagian tepi, ujung, dan pangkal, setelah
itu PSL dipotong untuk membuat contoh uji sesuai standar internasional
JAS 1152:2007.
Pengujian Sifat Fisis PSL
Sifat fisis yang diuji meliputi kerapatan, kadar air, dan susut volume.
Pengujian PSL menggunakan standar JAS 1152:2007.
1. Kerapatan
Contoh uji kerapatan berukuran 5 cm x 5 cm x 4 cm. Kerapatan
dihitung berdasarkan perbandingan antara berat kayu dengan volumenya
dalam kondisi kering udara. Volume contoh uji didapatkan dengan
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mengukur secara langsung menggunakan kaliper. Kerapatan PSL dapat
dihitung berdasarkan rumus:
𝑏
𝜌=
𝑣
Keterangan:
ρ
= Kerapatan (g/cm³)
b
= Berat contoh uji (g)
v
= Volume contoh uji (cm³)
2. Kadar Air
Contoh uji kadar air berukuran 5 cm x 5 cm x 4 cm. Kadar air
dihitung berdasarkan berat kering tanur dan berat awal selama 24 jam
pada suhu 130±2° C. Kadar air PSL dapat dihitung berdasarkan rumus:
𝐵𝐴 − 𝐵𝐾𝑇
KA =
𝑋 100%
𝐵𝐾𝑇
Keterangan:
KA
= Kadar air (%)
BA
= Berat awal (g)
BKT = Berat kering tanur (g)
3. Susut Volume
Contoh uji berukuran 5 cm x 5 cm x 4 cm pada kondisi kering udara
dan dihitung dimensinya (v1). Kemudian dioven selama 24 jam
dengan suhu 103±2° C sampai beratnya konstan. Lalu diukur
kembali dimensinya (v2). Penyusutan volume dihitung dengan
menggunakan rumus:
(𝑣1 − 𝑣2)
Susut Volume =
𝑥 100%
𝑣1
Keterangan:
v1
= Volume awal (cm³)
v2
= Volume akhir (cm³)
Pengujian Sifat Mekanis PSL
Sifat mekanis yang diuji meliputi Modulus of Rupture (MOR) sejajar
serat, Modulus of Elasticity (MOE) sejajar serat, dan uji tekan sejajar serat.
Pengujian PSL menggunakan standar internasional JAS 1152:2007.
1. Modulus of Rupture (MOR)
Contoh uji yang digunakan berukuran 61 cm x 5 cm x 4 cm dengan jarak
sangga 56 cm. Pengujian MOR menggunakan Universal Testing Machine
(UTM) dan dilakukan pengujian sejajar serat. Nilai MOR dihitung
menggunakan rumus:
MOR =

3𝑃𝑚𝑎𝑘𝑠𝐿
2𝑏ℎ²

Keterangan:
MOR = Modulus of Rupture (kg/cm²)
P
= Beban maksimum (kg)
L
= Jarak sangga (cm)
b
= Lebar contoh uji (cm)
h
= Tebal contoh uji (cm)
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2. Modulus of Elasticity (MOE)
Contoh uji yang digunakan berukuran 61 cm x 5 cm x 4 cm dengan
jarak sangga 56 cm. Pengujian MOE menggunakan Universal
Testing Machine (UTM) dan dilakukan pengujian sejajar serat. Nilai
MOE dihitung menggunakan rumus:
MOE =

∆𝑃𝐿³
4∆𝑌𝑏ℎ³

Keterangan:
MOE = Modulus of Elasticity (kg/cm²)
∆P
= Beban maksimum (kg)
L
= Jarak sangga (cm)
b
= Lebar contoh uji (cm)
h
= Tebal contoh uji (cm)
∆Y
= Selisih pada beban P (cm)
3. Uji Tekan Sejajar Serat
Contoh uji berukuran 4 cm x 5 cm x 20 cm diberikan beban arah
sejajar serat pada kedudukan contoh uji vertikal, pemberian beban
secara perlahan-lahan sampai contoh uji mengalami kerusakan.
Beban tersebut merupakan beban maksimum yang dapat diterima
oleh contoh uji (Pmaks). Nilai uji tekan sejajar serat dihitung
menggunakan rumus:
Uji Tekan =

𝑃𝑚𝑎𝑘𝑠
𝐴

Katerangan:
Pmaks = Beban maksimum (kg)
A
= Luas permukaan (cm²)

Analisis Data
Analisis data pada penelitian ini menggunakan program Microsoft Excel
2013 dan Statistical Product and Service Solution (SPSS) 16.0. Model rancangan
percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap faktorial dengan satu
faktor. Faktor A yaitu durasi perendaman (0 menit, 30 menit,60 menit,90 menit,dan
120 menit). Apabila hasil analisis keragaman pada selang kepercayaan 95%
menunjukkan hasil yang berpengaruh nyata, maka dilakukan uji lanjut Duncan.
Model persamaan yang digunakan sebagai berikut:
Yij

= µ + Ai + ϵij

Keterangan:
Yij
= Pengamatan perlakuan ke-i pada ulangan ke-j
µ
= Rataan umum
Ai
= Pengaruh lama perendaman ke-i
ϵij
= Error jenis produk ke-i pada ulangan ke-j
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Kadar Air
Kadar air papan komposit menunjukkan tingkat adaptasi papan tersebut
terhadap kondisi kelembaban di sekitarnya (Wardani 2015). Pengujian kadar air
dilakukan untuk mengetahui banyaknya air yang terkandung dalam contoh uji PSL.
Hasil pengujian (Gambar 1) menunjukkan nilai kadar air paling tinggi terdapat pada
perendaman 0 menit sebesar 10.3% dan paling rendah 9.4% yaitu perendaman 120
menit. Menurut Mawardi (2009), peningkatan jumlah perekat berpengaruh terhadap
nilai kadar air. Selain itu, faktor yang mempengaruhi kadar air adalah berat labur
atau banyaknya perekat di dalam papan (Arsad 2011). Artinya semakin tinggi
durasi perendaman dapat membantu perekat masuk ke rongga-rongga long strand
lebih banyak. Menurut Fridiyanti (2017), perekat mampu mengisi rongga-rongga
pada long strand sehingga air sulit untuk keluar masuk PSL. Berdasarkan analisis
keragaman dengan selang kepercayaan 95% perlakuan lama perendaman
berpengaruh nyata terhadap nilai kadar air. Hasil uji lanjut Duncan menunjukkan
bahwa kadar air PSL dengan durasi perendaman 120 menit berbeda nyata dengan
durasi perendaman 0 menit. Menurut Iswanto et al. (2010), nilai rata-rata kadar air
batang kelapa sawit sebesar 311.0% artinya nilai ini jauh di atas nilai rata-rata kadar
air PSL yang dihasilkan. Nilai rata-rata kadar air pengujian sebesar 9.7% juga lebih
rendah dibandingkan penelitian sebelumnya yaitu 11.2% (Handayani 2017). Hal ini
menunjukkan perlakuan pendahuluan perendaman dengan perekat UF dapat
menunrunkan nilai kadar air PSL. Nilai kadar air PSL yang dihasilkan telah
memenuhi standar JAS 1152:2007 yang mensyaratkan di bawah 15%.

Kadar Air (%)
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Gambar 1 Kadar Air Parallel Strand Lumber (PSL) perlakuan durasi perendaman
dengan perekat UF
Kerapatan
Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi sifat-sifat papan komposit dan
menjadi penentuan kegunaan produk papan tersebut adalah kerapatan (Bowyer et
al. 2003). Menurut Massijaya et al. (1999), kerapatan juga dapat mempengaruhi
sifat fisis dan mekanis papan komposit. Nilai kerapatan PSL yang dihasilkan
meningkat seiring bertambahnya durasi perendaman dengan UF (Gambar 2.)
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menurut Firhat (2004), adanya kandungan air dan senyawa-senyawa lain yang
hilang pada proses pengempaan panas menjadi penyebab variasi nilai kerapatan.
Selain itu, tingginya nilai kerapatan juga disebabkan bertambahnya perekat pada
pembuatan papan komposit (Abdurachman dan Hadjib 2011). Hasil pengujian
(Gambar 2) menunjukkan bahwa nilai kerapatan paling tinggi terdapat pada
perendaman 120 menit sebesar 0.91 g/cm² dan paling rendah 0.74 g/cm² yaitu
perendaman 0 menit. Hasil analisis keragaman 95% menunjukkan perlakuan durasi
perendaman berpengaruh sangat nyata terhadap kerapatan PSL. Hasil uji lanjut
Duncan menunjukkan bahawa kerapatan PSL dengan durasi perendaman 120 menit
tidak berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Menurut Darwis et al. (2014),
kerapatan batang kelapa sawit utuh berkisar 0.23-0.32 g/cm² artinya nilai ini jauhh
di bawah nilai rata-rata kerapatan PSL yang dihasilkan sebesar 0.84 g/cm². Nilai
rata-rata kerapatan PSL yang dihasilkan juga lebih tinggi dibandingkan penelitian
sebelumnya yaitu 0.79 g/cm² (Handayani 2017). Hal ini menunjukkan nilai
kerapatan PSL perlakuan pendahuluan perendaman dengan perekat UF jauh lebih
baik dibandingkan batang sawit utuh dan pemadatan long strand.

Kerapatan (g/cm³)

1,00

a

ab

b

bc

c

0,80

0,60
0,40
0,20
0,00
1

2
3
4
Durasi Perendaman (menit)

5

Gambar 2 Kerapatan Parallel Strand Lumber (PSL) perlakuan durasi perendaman
dengan perekat UF
Susut Volume
Susut volume merupakan ukuran kestabilan dimensi susut kayu (Nugroho
2016). Hasil pengujian (Gambar 3) menunjukkan bahwa nilai susut volume PSL
menurun seiring bertambahnya durasi perendaman dengan UF. Hal ini diduga
semakin lama durasi perendaman maka perekat yang masuk ke dalam long strand
lebih banyak. Menurut Rustamadji (1986), perekat dapat menutupi permukaan
lamina dalam hal ini long strand sehingga menghalangi keluar masuknya air
terutama pada bagian permukaan atas dan bawah. Hasil penelitian juga
menunjukkan semakin tinggi nilai kadar air maka semakin tinggi pula susut volume
PSL, dan sebaliknya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hasibuan (2017), bahwa
susut volume berkaitan dengan kadar air. Hasil analisis keragaman dengan selang
kepercayaan 95% menunjukkan perlakuan durasi perendaman tidak berpengaruh
terhadap susut volume PSL. Menurut Iswanto et al. (2010), nilai susut volume
batang kelapa sawit utuh berkisar 17.5-39.1% artinya nilai ini jauh di atas nilai
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kisaran susut volume PSL yang dihasilkan sebesar 5.3-9.1%. Nilai susut volume
terendah dihasilkan sebesar 5.3% juga lebih rendah dibandingkan penelitian
sebelumnya yaitu 5.9% (Handayani 2017). Menurut Nugroho (2016), nilai susut
volume yang kecil menunjukkan stabilitas dimensi yang baik. Hal ini menunjukkan
nilai susut volume PSL perlakuan pendahuluan perendaman dengan perekat UF
jauh lebih baik dibandingkan batang kelapa sawit utuh dan perlakuan pemadatan
long strand.
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Gambar 3 Susut volume Parallel Strand Lumber (PSL) perlakuan durasi
perendaman dengan perekat UF
MOE Sejajar serat
Suatu nilai yang menyatakan tingkat keteguhan papan komposit dalam
menerima beban dan menunjukkan sifat elastis papan disebut MOE (Massijaya dan
Hadi 2008). Hasil pengujian (Gambar 4) menunjukkan bahwa nilai MOE PSL
cenderung meningkat seiring bertambahnya durasi perendaman. Menurut Zaini
(2009), semakin tinggi nilai kerapatan papan komposit maka nilai MOE juga akan
semakin tinggi. Semakin tinggi nilai MOE papan komposit maka papan komposit
tersebut semakin kaku (Prasetya 2012). Nilai MOE durasi perendaman 90 menit
lebih tinggi dibandingkan perendaman 120 menit. Hal ini diduga pada contoh uji
durasi perendaman 90 menit bagian sejajar serat memiliki kerapatan lebih tinggi
dibandingkan durasi perendaman lainnya, terutama durasi perendaman 120 menit.
Hal ini sesuai dengan pernyataan Fridiyanti (2017) bahwa variasi nilai MOE PSL
disebabkan adanya pendistribusian kerapatan yang tidak merata pada arah sejajar
serat. Hasil analisis keragaman dengan selang kepercayaan 95% menunjukkan
perlakuan durasi perendaman tidak berpengaruh terhadap nilai MOE PSL.
Berdasarkan standar JAS 1152 (2007), perlakuan semua durasi perendaman belum
memenuhi standar yang mensyaratkan MOE minimum sebesar 75x10³ kg/cm².
Menurut Darwis et al. (2014), nilai rata-rata batang kelapa sawit utuh 15.7x10³
kg/cm² artinya nilai ini jauh di bawah rata-rata nilai MOE PSL yang dihasilkan
sebesar 66.9x10³ kg/cm². Nilai rata-rata MOE PSL yang dihasilkan juga lebih tinggi
dibandingkan penelitian sebelumnya yaitu 57.1x10³ kg/cm² (Handayani 2017). Hal
ini menunjukkan nilai MOE PSL perlakuan pendahuluan perendaman dengan
perekat UF jauh lebih baik dibandingkan batang kelapa sawit utuh dan perlakuan
pemadatan long strand limbah batang kelapa sawit.
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Gambar 4 MOE sejajar serat Parallel Strand Lumber (PSL) perlakuan durasi
perendaman dengan perekat UF
MOR Sejajar serat
MOR merupakan besarnya beban maksimum yang dapat ditahan oleh suatu
bahan per satuan luas sampai bahan tersebut mengalami kerusakan atau patah
(Nugroho 2016). Hasil pengujian (Gambar 5) menunjukkan bahwa nilai MOR PSL
cenderung meningkat seiring bertambahnya durasi perendaman. Hal ini sesuai
dengan penelitian Nordin et al. (2013) yang menyatakan bahwa jumlah perekat
efektif untuk meningkatkan nilai MOR dari limbah batang kelapa sawit yang
terpadatkan. Nilai MOR yang menurun pada durasi 60 menit diduga adanya
distribusi perekat yang tidak merata. Menurut Wardani (2015), distribusi perekat
yang tidak merata akan membentuk adanya celah atau kekosongan antar lapisan
papan komposit. Sehingga membentuk titik lemah karena ikatan antar perekat
dengan bagian papan komposit tidak terbentuk. Rendahnya MOR juga dapat
disebabkan lepasnya ikatan garis rekat antar long strand saat pengujian (Nugroho
2016). Hasil analisis keragaman dengan selang kepercayaan 95% menunjukkan
perlakuan durasi perendaman berpengaruh nyata terhadap nilai MOR PSL.
Berdasarkan uji lanjut Duncan menunjukkan bahwa perlakuan pendahuluan
perendaman perekat UF durasi 120 menit berbeda nyata dengan durasi perendaman
lainnya. Berdasarkan standar JAS 1152 (2007), perlakuan semua durasi
perendaman telah memenuhi standar MOR minimum 300 kg/cm². Menurut Darwis
et al. (2014), nilai rata-rata batang kelapa sawit utuh yaitu 97-151 kg/cm² artinya
nilai ini jauh di bawah nilai rata-rata MOR PSL yang dihasilkan sebesar 589 kg/cm².
Nilai rata-rata MOR PSL yang dihasilkan juga lebih tinggi jika dibandingkan
dengan penelitian sebelumnya yaitu 405 kg/cm² (Handayani 2017). Hal ini
menunjukkan nilai MOR perlakuan pendahuluan perendaman dengan perekat UF
jauh lebih baik dibandingkan batang kelapa sawit utuh dan perlakuan pemadatan
long strand.
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Gambar 5 MOR sejajar serat Parallel Strand Lumber (PSL) perlakuan durasi
perendaman dengan perekat UF
Uji Tekan Sejajar Serat

Tekan sejajar serat
(kg/cm²)

Uji tekan mencerminkan tegangan maksimum (Rilatupa 2004). Menurut
Tsoumis (1991), uji tekan sejajar serat merupakan kemampuan kayu untuk
menahan beban atau tekanan yang berusaha memperkecil ukurannya. Hasil
pengujian (Gambar 6) menunjukkan nilai tekan sejajar serat berkisar 483.0-642.2
kg/cm². Menurut Iswanto et al. (2010), nilai uji tekan sejajar serat batang kelapa
sawit utuh berkisar 38.8-141.8 kg/cm². Artinya nilai tekan sejajar serat PSL yang
dihasilkan lebih tinggi dibandingkan nilai tekan sejajar serat batang kelapa sawit
utuh. Nilai rata-rata tekan sejajar serat PSL yang dihasilkan juga lebih tinggi jika
dibandingkan penelitian sebelumnya yaitu 200 kg/cm² (Handayani 2017). Hal ini
menunjukkan nilai tekan sejajar serat PSL perlakuan pendahuluan perendaman
dengan UF jauh lebih baik dibandingkan batang kelapa sawit utuh dan perlakuan
pemadatan long strand. Hasil analisis keragaman selang kepercayaan 95%
menunjukkan perlakuan durasi perendaman tidak berpengaruh nyata terhadap nilai
tekan sejajar serat.
800
600

a
a

a

a

a

400
200
0
1

2
3
4
Durasi Perendaman (menit)

5

Gambar 6 Uji tekan sejajar serat Parallel Strand Lumber (PSL) perlakuan durasi
perendaman dengan perekat UF
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SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Parallel Strand Lumber (PSL) yang dihasilkan berkualitas tinggi atau sesuai
dengan standar JAS 1152:2007, kecuali sifat mekanis MOE sejajar serat. Jenis
perekat berpengaruh nyata terhadap sifat fisis (kerapatan dan kadar air) dan sifat
mekanis (MOR sejajar serat). Perlakuan perendaman dengan Urea Formaldehida
yang menghasilkan PSL terbaik adalah dengan perendaman 120 menit. Kualitas
PSL yang dihasilkan lebih baik dibandingkan kelapa sawit utuh dan PSL dari hot
pressed long strand limbah batang kelapa sawit.
Saran
Parallel Strand Lumber (PSL) yang dihasilkan dapat digunakan menjadi
pilot project pemanfaatan limbah batang kelapa sawit. Keawetan dan analisis emisi
formaldehida juga sangat penting diteliti untuk meningkatkan kualitas PSL dari
long strand limbah batang kelapa sawit.
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LAMPIRAN
Lampiran 1. Analisis keragaman durasi perendaman terhadap kadar air
Source
Corrected Model

Type III Sum of
Squares
1.453a

Intercept

1421.067

Perlakuan DurasiPerendaman

1.453

Error

1.880

Total

1424.400

0 menit
30 menit
60 menit
90 menit
120 menit
Sig.

N
3
3
3
3
3

Subset
1
9.767
9.700
9.467
9.433
.400

Mean Square

F

Sig.

4
1

.363
1421.067

1.933
7.559E3

.181
.000

4

.363

1.933

.181

10

.188

15
14

Corrected Total
3.333
a. R Squared = ,436 (adjusted R Squared = ,210)
Duncan
Durasi Perendaman

Df

2
10.300
9.767
9.700
9.467
.053

Lampiran 2. Analisis keragaman durasi perendaman terhadap kadar kerapatan
Source
Corrected Model

Type III Sum of
Squares
.047a

Intercept

10.152

Perlakuan DurasiPerendaman

.047

Error

.013

Total

10.212

0 menit
30 menit
60 menit
90 menit
120 menit
Sig.

N
3
3
3
3
3

Subset
1
.7400
.7967

.084

Mean Square

F

Sig.

4
1

.012
10.152

8.977
7.730E3

.002
.000

4

.012

8.977

.002

10

.001

15
14

Corrected Total
.060
a. R Squared = ,782 (adjusted R Squared = ,695)
Duncan
Durasi Perendaman

Df

2
.7967
.8200
.8467
.137

3

.8467
.9100
.058
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Lampiran 3. Analisis keragaman durasi perendaman terhadap susut volume
Source

Type III Sum of
Squares

Corrected Model

.380a
453.750

Intercept
Perlakuan DurasiPerendaman

.380
1.420

Error

455.550

Total

Corrected Total
1.800
a. R Squared = ,211 (adjusted R Squared = -,104)
Duncan
Durasi Perendaman
0 menit
30 menit
60 menit
90 menit
120 menit
Sig.

N
3
3
3
3
3

Df
4
1
4
10

Mean Square

F

Sig.

.095

.669

.628

453.750

3.195E3

.000

.095

.669

.628

.142

15
14

Subset
1
5.767
5.567
5.467
5.400
5.300
.193

Lampiran 4. Analisis keragaman durasi perendaman terhadap MOE sejajar serat
Source

Type III Sum of
Squares

Corrected Model

8.189E7a
6.731E10

Intercept
Perlakuan DurasiPerendaman

8.189E7
3.919E9

Error

7.131E10

Total

Corrected Total
4.000E9
a. R Squared = ,020 (adjusted R Squared = -,371)
Duncan
Durasi Perendaman
0 menit
30 menit
60 menit
90 menit
120 menit
Sig.

N
3
3
3
3
3

Subset
1
63.91E4
65.881E4
66.14E4
70.69E4
68.39E4
.705

Df
4
1
4
10
15
14

Mean Square

F

Sig.

2.047E7

.052

.994

6.731E10

171.777

.000

2.047E7

.052

.994

3.919E8
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Lampiran 5. Analisis kergaman durasi perendaman terhadap MOR sejajar serat
Source

Type III Sum of
Squares

Corrected Model

90609.743a
4650504.961

Intercept
Perlakuan DurasiPerendaman

90609.743
36452.367

Error

4777567.070

Total

Corrected Total
127062.109
a. R Squared = ,713 (adjusted R Squared = ,598)
Duncan
Durasi Perendaman
0 menit
30 menit
60 menit
90 menit
120 menit
Sig.

N
3
3
3
3
3

Subset
1
528.567
537.367
473.867
539.600
.242

Df
4
1
4
10

Mean Square

F

Sig.

22652.436

6.214

.009

4650504.961

1.276E3

.000

22652.436

6.214

.009

3645.237

15
14

2

704.633
1.000

Lampiran 6. Analisis keragaman durasi perendaman terhadap uji tekan sejajar serat
Source

Type III Sum of
Squares

Corrected Model

49859.436a
4353073.091

Intercept
Perlakuan DurasiPerendaman

49859.436
90146.813

Error

4493079.340

Total

Corrected Total
140006.249
a. R Squared = ,356 (adjusted R Squared = -,099)
Duncan
Durasi Perendaman
0 menit
30 menit
60 menit
90 menit
120 menit
Sig.

N
3
3
3
3
3

Subset
1
515.133
495.767
482.667
642.233
557.733
.088

Df
4
1
4
10
15
14

Mean Square

F

Sig.

12464.859

1.383

.308

4353073.091

482.887

.000

12464.859

1.383

.308

9014.681
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