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RINGKASAN 
 

Jokosono Wijoyo, Program Studi Kehutanan Universitas Mataram, 
2017. Sifat fisika papan semen partikel limbah serbuk gergaji kayu jati 
(Tectona grandis) di bawah Bimbingan Febriana Tri Wulandari. 
S.Hut.,Mp dan Dwi Sukma Rini. S.Hut.,M.Sc. 
 
Papan semen partikel merupakan salah satu produk panil kayu yang 
berpotensi untuk dikembangkan. Papan semen partikel adalah papan 
tiruan yang terbuat dari campuran partikel kayu atau bahan 
berlignoselulosa lainnya, semen dan bahan tambahan serta diberi 
perlakuan kempa dingin. Papan semen ini memiliki kelebihan jika 
dibandingkan dengan produk biokomposit lainnya, antara lain : tahan 
terhadap serangan jamur, serangga dan api, serta memiliki stabilitas 
dimensi yang tinggi. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui 
nilai sifat fisika papan semen partikel limbah serbuk gergaji kayu jati 
(Tectona grandis) serta untuk mengetahui pengaru perbandingan  
semen dan limbah serbuk gergaji kayu jati (Tectona grandis) terhadap 
sifat fisika 
 
 Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yang dibuat dengan 
rancangan acak lengkap dengan 3 perlakuan dan 3 ulangan yaitu 
partikel dan semen (1:3, 1:4 dan 1:6). Hasil penelitian dianalisis 
menggunakan software spss 16, bila hasil analisis keragamannya 
berbeda nyata kemudian dilakukan uji lanjut dengan uji BNT (Beda 
Nyata Terkecil).  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata kadar air papan 
semen partikel antara 9,67-10,97%, untuk kerapatan nilai rata-ratanya 
antara 1,06g/cm³-1,43g/cm³ sedangkan untuk pengembangan tebal 
perendama selama 2 jam nilai rata-ratanya antara 0,00%-0,99% dan 
untuk pengembangan tebal perendama selama 24 jam nilai rata-
ratanya antara 0,35%-1,60%. Dalam pembuatan papan semen partikel 
limbah serbuk gergaji kayu jatu (Tectona grandis) perbandingan semen 
dengan serbuk gergaji terhadap sifat fisika berpengaruh kecuali kadar 
air. 

 

Kata kunci : sifat fisika, papan semen partikel, kayu jati  
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ABSTRACT 
 

JOKOSONO WIJOYO , Forestry Study Program University of Mataram, 
2017. The Physical Properties  Of Cement Board Particle Waste 
Sawdust Teak Wood (Tectona Grandis)  under the guidance of 
Febriana Tri Wulandari. S.Hut.,Mp dan Dwi Sukma Rini. S.Hut.,M.Sc. 
 
Particle coment board is one of wood panel product that has the 
potential to be developed. Particle cement board is an artificial board 
made of a mixture of wood particles or other lignocellulosic materials, 
cement and auxiliary materials and treated with cold forging. This 
cement board has adventages when compared with other biocomposite 
products among other: resistant to fungus, insect and fire attack. The 
purpose of this study was to determine the physical properties of cemen 
board particle sawdust teak wood (Tectona grandis). And know the 
effect of cement comparison with waste a sawdust teak wood (Tectona 
grandis) to the physical properties. 
 
This research uses experimental method which is made with complete 
randomized desigen 3 treatment and 3 replicates that is particle and 
cement (1:3, 1:4 dan 1:6). The results were analized using spss 16 
software. If the diversity analysis is significantly different then further 
test is done by BNT(Beda Nyata Terkecil) advanced test. 
 
The results of this study indicate that the average particle water content 
of particle cement between 9,67%-10,97%, for the average value 
density between 1,06g/cm³-1,43g/cm³, as for the development of thick 
immersion for 2 hours the average value between 0,00%-0,99% and for 
the development of  immersion for 24 hours of average value between 
0,35%-1,60%. In the manufacture of cement board particle waste 
sawdust teak wood (Tectona grandis) the amount of cement 
comparison with sawdust effect on all physical properties except 
moisture content. 
 
 
 
Keywords: physical properties, particle cement board, teak wood 
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1. PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 
Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia dan 
semakin majunya teknologi, kebutuhan kayu sebagai bahan bangunan 
semakin meningkat setiap tahun. Priyono (2001) mengemukakan bahwa 
kebutuhan kayu untuk industri perkayuan di Indonesia diperkirakan 
sebesar 70 juta m³ per tahun dengan kenaikan rata-rata sebesar 14,2 % 
pertahun, sedangkan produksi kayu bulat diperkirakan hanya 25 juta m³ 
per tahun, dengan demikian terjadi defisit sebesar 45 juta m³. Data 
Forest Watch Indonesia (2001), menunjukkan bahwa laju pengurangan 
hutan di Indonesia sekitar 2 juta hektar/tahun. Berdasarkan data statistik 
Kementerian Kehutanan (2011) volume impor kayu bulat untuk 
memenuhi kebutuhan dalam negeri mencapai 1,821,913 ton dengan 
nilai impor sebesar US$ 1,292,603,740. Kebutuhan kayu yang terus 
meningkat tersebut dan potensi hutan yang terus berkurang menuntut 
penggunaan kayu secara efisien dan bijaksana, salah satunya dengan 
memenafaatkan limbah penggergajian menjadi altenatif produk 
pengganti kayu.  
 
Salah satu jenis kayu yang diminati dan memiliki nilai ekonomi yang 
tinggi adalah kayu jati. Kayu jati banyak dijumpai di Industri 
penggergajian kayu dan biasanya dijual dalam bentuk papan atau balok. 
Limbah serbuk hasil gergajian kayu jati dibiarkan menumpuk dan hanya 
sedikit yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Dengan penggunaan 
teknologi yang tepat, limbah serbuk gergaji ini dapat dikonversi menjadi 
papan tiruan yang dikenal dengan istilah papan komposit. Sifat kayu jati 
yang baik diharapkan dapat menghasilkan papan komposit dari serbuk 
gergaji yang berkualitas.  
 
Ada beberapa jenis papan komposit yang dapat dibuat dari bahan 
serbuk gergaji, salah satunya adalah papan semen partikel.Papan 
semen partikel merupakan salah satu produk panel kayu yang 
berpotensi untuk dikembangkan. Papan semen partikel merupakan 
papan tiruan yang terbuat dari campuran partikel kayu atau bahan 
berlignoselulosa lainnya, semen dan bahan tambahan. Papan semen 
partikel memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan produk 
biokomposit lainnya, antara lain tahan terhadap jamur, serangga dan 
api, bahkan tahan terhadap kelembaban serta memiliki stabilitas dimensi 
yang tinggi. Suatu sifat penting lainnya yaitu panel ini tidak 
menghasilkan bahan-bahan kimia berbahaya seperti yang terjadi dalam 
pembuatan papan partikel yang direkat dengan perekat anorganik atau 
sintetis, dan tidak mempengaruhi kualitas udara dalam ruangan selama 
penggunaan (Hendrik, 2005). 
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1.2.  Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat 
dirumusakn permasalahan dalam penelitian ini yaitu:  
1. Berapa nilai sifat fisika papan semen partikel limbah serbuk gergaji 

kayu jati (Tectona grandis)  
2. Bagaimanakah pengaruh perbandingan semen dengan limbah 

serbuk gergaji kayu jati ((Tectona grandis) terhadap sifat fisika? 
 

1.3. Tujuan Penelitian  
Penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan limbah serbuk gergaji 
kayu jati (Tectona grandis) bertujuan untuk: 
1. Mengetahui nilai sifat fisika papan semen partikel limbah serbuk 

gergaji kayu jati (Tectona grandis).  
2. Mengetahui pengaruh perbandingan semen dengan limbah serbuk 

gergaji kayu jati ((Tectona grandis) terhadap sifat fisika. 
 

1.4.  Manfaat Penelitian 
Penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu memberikan manfaat 
untuk kedepanya dan adapun manfaat dari penelitian ini adalah:  
1. Untuk memberikan alternatif pemanfaatan limbah serbuk gergaji 

kayu sebagai bahan baku pembuatan papan semen partikel 
2. Sebagai sumber informasi tentang nilai sifat fisika papan semen 

partikel limbah serbuk gergaji kayu jati (Tectona grandis). Sebagai 
bahan konstruksi. 
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1.5.  Alur Penelitian 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Papan Komposit 
Papan komposit adalah papan buatan yang bahan bakunya dapat 
berupa potongan kayu solid (utuh), partikel dan serat. Papan komposit 
memiliki banyak keunggulan salah satunya adalah dapat menghasilkan 
ukuran papan yang lebih lebar dan panjang sesuai dengan yang 
diperlukan dan bahan bakunya dapat menggunakan semua tanaman 
yang mengandung lignin dan sellulosa. Produk-produk papan komposit 
antara lain adalah papan lamina, papan partikel dan papan serat. 
Produk-produk papan komposit dapat dibuat secara manual dan 
mekanis (Wulandari, 2013). 

 
2.2. Papan Semen Partikel 
Papan semen partikel merupakan papan tiruan yang dibuat dari 
campuran partikel kayu atau bahan berlignoselulosa lainnya dengan 
semen sebagai perekat (Hendrik, 2005 cit Sutigno, 1977)  Papan partikel 
berpengikat semen memiliki ketahanan yang istimewa terhadap 
perusakan, pembusukan, serangga dan api. Papan semen partikel 
tersebut sangat cocok digunakan untuk permukaan di dinding eksterior 
dan interior (Arsanti, 2012 cit Haygreen & Bowyer, 1989).  
 

Selain kelebihan-kelebihan diatas, papan semen partikel juga memiliki 
beberapa kekurangan, diantaranya memiliki kerapatan yang paling tinggi 
(1,25 g/cm³) dibandingkan dengan papan partikel kerapatan sedang 
(0,4-0,8 g/cm³) maupun papan partikel berkerapatan tinggi (0,8-1,05 
g/cm3) (Hendrik, 2005 cit Bison, 1975). Kerapatannya yang tinggi 
menyebabkan papan semen partikel sulit dipotong dan dipasang 
sehingga menjadi penghambat dalam perkembangannya (Hendrik, 2005 
cit.Haygreen & Bowyer, 1989). 
 

Biaya produksi papan semen partikel sebagian besar dipengaruhi oleh 
harga semen itu sendiri. Hal ini disebabkan kayu hanya menyus un kira-
kira 27% produk menurut berat dan kurang dari 10% biaya bahan yang 
menjadikan papan semen partikel (Hendrik, 2005 cit Haygreen & 
Bowyer, 1989). 
 
2.3. Proses Pembuatan Papan Partikel 
Proses pembuatan papan semen partikel adalah mengikuti cara 
pembuatan papan wol yang telah ada, perbedaannya hanyalah dalam 
hal bentuk dan ukuran bahan bakunya, partikel yang telah mencapai 
kadar kering angin ditimbang sesuai kebutuhan, kemudian dibasahi 
dengan larutan pengeras yang digunakan dan dimasukan kedalam bak 
pengaduk. Semen ditaburkan pada partikel yang telah dibasahi dengan 
larutan pengeras kemudian dilakukan pengadukan hingga partikel kayu 
dan semen tercampur merata (Arsanti, 2012 cit Winarso dkk, 1981). 



5 
 

 

Dan dalam pembuatan papan semen partikel adalah dengan 
mencampuran partikel dan semen yang sudah merata, selanjutnya buat 
kasuran papan, kasuran papan semen selanjutnya dipres selama 4 jam 
dan sesudah pengepresan dibuka, papan semen yang terbentuk 
diangin-angikan dengan mempertahakan kelembaban papan sehigga 
prose hidrasi berjalan erus sampai pengerasan sempurna dengan total 
waktu maksium kurang lebih 28 hari (Arsanti, 2012 cit Prayitno, 1995). 

 
2.4. Standar Papan Semen Partikel 
Menurut Arsanti (2012) cit Kasmudjo (2001) papan semen dapat 
diklasifikasikan berdasarkan berat jenisnya serta dihungkan dengan 
penggunaannya. Berat jenis yang lebih kecil atau sama dengan 0,07 
dapat digunakan bahan isolasi,dinding dan atap pabrik (perumahan). 
Berat jenis antara 0,07-0,09 terutama digunakan untuk dinding. Berat 
jenis lebih dari 0,90 juga dapat digunakan sebagai dinding akan tetapi 
di daerah panas. 

 
2.5.  Bahan Perekat 
2.5.1. Semen 
Semen sebagai bahan pengikat partikel memiliki ketahanan yang 
istimewa terhadap perusakan dan pembusukan, serangga dan api, 
sehingga papan partikel yang menggunakan perekat semen cocok untuk 
permukaan dinding-dinding eksterior dan interior (Hendrik, 2005 cit 
Haygreen & Bowyer, 1989). Semen portland adalah sejenis bahan ikat 
hidrolisis yang dihasilkan oleh pabrik. Semen portland diperoleh dari 
hasil pembakaran bahan-bahan dasar yang terdiri dari batu kapur (yang 
mengandung CaO), tanah geluh atau serpih (yang mengandung H2O 
dan SiO2) dan tambahan bahan lain sesuai dengan jenis semen yang 
diinginkan. Campuran dari bahan tersebut selanjutnya dibakar pada 
temperatur tinggi dalam tanur bakar hingga diperoleh butir–butir klingkar, 
kemudian klingkar digiling halus secara mekanis sambil ditambahkan 
gypsum tak terbakar dan hasilnya berbentuk tepung kering yang 
dikemas dalam kantong semen (Hendrik, 2005 cit Moslemi, 1994). 
 

Semen portland sebagai perekat hidrolis dapat mengeras apabila 
bersenyawa dengan air dan akan membentuk benda padat yang tidak 
larut dalam air. Jumlah air yang digunakan untuk sejumlah semen 
menentukan kualitas adukan campuran yang dihasilkan (Hendrik, 2005 
cit Purwoko TB, 1980). Semen Portland cenderung lebih tahan terhadap 
air dan sifat mengeras lebih cepat dibandingkan dengan jenis semen 
yang lain, sehingga umum dipakai dalam pembuatan papan semen 
partikel (Hendrik, 2005 cit Simatupang, 1974). 
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Secara umum komposisi bahan kimia yang terdapat dalam semen 
portland adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 2.1. Komposisi bahan kimia semen  
No Komposisi bahan kimia Jumlah (%) 
1 Kapur (CaO)  60-80 
2 Silikat (SiO2) 19-24 
3 Alumina (Al2O3) 3,0-7,0 
4 Besi oksida (Fe2O3) 0,7-3,0 
5 Magnesia (MgO) 1,5-7,2 
6 Sulfur trioksida (SO3) 0,0-1,0 
7 Soda (Na2O) 0,1-1,5 
8 Potasium (K2O) 0,3-0,6 

Sumber : Moeslemi (1994) 
 
2.6. Sifat Fisika dan Mekanika Papan Semen Partikel 

Sifat-sifat papan semen partikel secara lengkap menurut paten Hendrik 
(2005) cit Bison (1975) adalah sebagai berikut: 

1. Sifat fisis 
a) Kerapatan 1,25 kg/m3 (pada perbandingan berat antara kayu dan 

semen 1:2,75).· Kadar air sebesar 12-15% 
b) Pengembangan tebal setelah direndam dalam air adalah sebagai 

berikut: selama 2 jam (0,8 1,2%), selama 24 jam (1,2-2,0%), selama 
28 hari (1,2-2,0%). 

c) Pengembangan linier adalah 0,3-0,4%. 
d) Ketahanan terhadap cuaca dan uap air, pada kisaran ((-20)-20oC) 

tidak ada perubahan dalam kerapatan papan. Daya hantar panas 
sebesar 0,155 kkal/m2hoC. 

e) Isolasi terhadap suara adalah 30 dB untuk kayu lapis dengan 
ketebalan 12 mm, 36 dB untuk satu lapis dengan ketebalan 14 mm 
dan (45-50 dB) untuk dua lapis dinding yang terdiri dari ketebalan 
16 mm dan 18 mm dengan celah udara 50 mm. 
 

2. Sifat mekanis 
Untuk panil yang kerapatannya 1,250 kg/m3 dan tebal 16 mm adalah: 
a) Keteguhan patah adalah 90-150 kg/cm2. 
b) Keteguhan tarik tegak lurus permukaan panil adalah 4-6 kg/cm2. 
c) Keteguhan tekan sebesar 150 kg/cm2. 
d) Modulus elastisitas (sifat kekakuan) sebesar 30.000-50.000 kg/cm2. 
e) Kuat pegang sekrup untuk panil dengan tebal 12-24 mm adalah 90-

120 kg/cm2. 
f) Kuat pegang paku pada arah tegak lurus permukaan untuk panil 

yang tebalnya 12-24 mm adalah 40-80 kg/cm2. 
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Sifat-sifat papan semen partikel ditentukan oleh dua komponen dasar, 
yaitu kayu atau bahan berlignoselulosa sebagai bahan baku dan semen 
sebagai perekatnya. Papan semen partikel ini bisa dilapisi dengan 
bahan lain yang mempunyai kekuatan yang baik (Hendrik, 2005 cit 
Bison, 1975). 
 
2.7. Standar Pengujian 
Standar pengujian sifat fisika mekanika berdasarkan penelitian Arsanti 
Wuri 2012 yang digunakan dalam penelitian ini adalah standar JIS 
A5908 (2003). Sebagai berikut 

 
Tabel 2.2. Sifat fisika mekanika papan partikel Standar JIS A5908 

(2003) 
No Parameter sifat fisika mekanika Standar 
1 Kerapatan (g/cm3) 0,4-0,9 
2 Kadar air (%) 5-13 
3 Pengembangan tebal (%) Maks 12 
4 MoE ( kg/cm2) Min 20400 
5 MoR ( kg/cm2) Min 82 

 
2.8. Gambaran Umum Kayu Jati  
2.8.1. Kayu Jati (Tectona grandis) 
Jati mempunyai nama ilmiah Tectona grandis linn F yang secara historis 
nama Tectona berasal dari bahasa Portugis (tecton) yang berarti 
tumbuhan yang mempunyai kualitas yang tinggi.  
 

Berikut ini taksonomi dan tata nama dari kayu jati :  
Divisio    : Spermatophyta  
Class   : Angiospermae  
Sub Class  : Dicotyledonae  
Ordo    : Verbenales  
Familia   : Verbenaceae  
Genus   : Tectona  
Species   : Tectona grandis  
 

Kayu Jati tergolong jenis kayu berat-sedang dengan permukaan kayu 
yang halus dan mempunyai karakteristik penampakan yang menarik. 
Kayu teras berwarna coklat kekuning-kuningan setelah ditebang, tetapi 
kadang-kadang berwarna coklat keemasan. Kayu gubal berwama putih 
kekuning-kuningan atau coklat kuning muda (Martawijaya, 1995). 
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2.3. Sifat-sifat Kayu Jati Hamsa (2016) cit Ariyanto (2015).  

 
2.8.2. Serbuk Gergaji Kayu Jati 
Serbuk gergaji adalah serbuk kayu berasal dari kayu yang dipotong 
dengan gergaji. Kayu jati memiliki nama botani Tectona grandits L.f. 
Serbuk gergaji mempunyai manfaat yaitu memper mudah pembentukan 
pori-pori. Serbuk gergaji mengandung komponen utama selulosa, 
hemiselulosa, lignin dan zat ekstraktif kayu. Serbuk gergaji kayu 
merupakan bahan berpori, sehingga air mudah terserap dan mengisi 
pori-pori tersebut. Dimana sifat serbuk gergaji yang higroskopik atau 
mudah menyerap air. Serbuk gergaji kayu jati merupakan serbuk yang 
memiliki potensi sebagai material alternatif untuk pembuatan papan 
komposit peredam suara. Pengunaan serbuk gergaji kayu jati terlebih 
dahulu memerlukan perlakuan lebih lanjut agar dapat meningkatkan 
kualitas serbuk yang berfungsi sebagai penguat (Hamsa, 2016). 

 
2.9. Penelitian yang pernah dilakukan  
Bedasarkan penelitian yang ada dapat diketahui sifat fisika dan 
mekanika papan semen partikel yang pernah dilakukan antaralain: 

  

1.  Berdasarkan hasil pengujian beberapa sifat fisik dan mekanik papan 
semen serbuk gergaji dari penelitian Bakri dan Djamal Sanusi, 2006, 
dapat disimpulkan bahwa limbah serbuk gergaji yang berasal dari 
industri pengolahan kayu dapat dimanfaatkan untuk bahan baku 
papan semen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 
kecenderungan peningkatan sifat fisik dan mekanik papan semen. 
Papan semen serbuk gergaji dibuat dengan target kerapatan 1.200 
kg/m3, sedangkan rasio semen dan serbuk gergaji adalah 2:1, 2,5:1, 
3:1. Campuran semen dan serbuk gergaji dihitung dalam kondisi 
berat kering udara. dengan bertambahnya proporsi semen dalam 
pembuatan papan. Dalam penelitian ini, rasio semen dan serbuk 
gergaji yang menghasilkan papan dengan sifat-sifat terbaik adalah 3 
: 1. Ditinjau dari nilai pengembangan tebal dan nilai MOR, papan 

No Sifat Satuan Nilai 
 

1 Berat jenis Kg/cm 0.62 – 0.75 
2 Kadar abu % 1.4 
3 Kadar silica % 0.4 
4 Serabut % 66.3 
5 Nilai kalor Cal/gram 5081 
6 Kerapatan Cal/gram 0.44 
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hasil penelitian ini belum memenuhi standar, sedangkan nilai kadar 
air, penyerapan air, dan MOE telah memenuhi standar.  

 

2.  Berdasarkan hasil penelitian Hadean aria Wahyudi 2005 tentang sifat 
fisis-mekanis papan partikel dari serbuk Bulu domba, serbuk gergaji 
dan serutan kayu Sengon (paraserianthes falcataria yang telah 
dilakukan dengan menggunakan Rancangan percobaan adalah 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial dengan dua faktor 
dan ulangan sebanyak tiga kali. Faktor pertama kombinasi serbuk 
bulu domba (B), dengan serbuk gergaji kayu Sengon (G) dan serutan 
kayu Sengon (S), yaitu B0G60S40 : (0% : 60% :40%), B10G50S40 : 
(10% : 50% :40%), B20G40S40 : (20% : 40% :40%), B30G30S40 : 
(30% : 30% :40%), dan faktor kedua terdiri dari jumlah perekat 
sebanyak 16, 18, dan 20%. Peubah yang diamati terdiri dari sifat fisis 
(kerapatan, kadar air, pengembangan tebal dan daya serap air) dan 
sifat mekanis (kuat lentur, modulus elastisitas, kuat tarik tegak lurus 
permukaan, dan kuat pegang sekrup). Analisis kesesuaian dengan 
standar dilakukan dengan menggunakan metode area kurva normal. 
Hasil penelitian menghasilkan nilai kerapatan antara 0,69-0,78 g/cm3, 
nilai kadar air dengan rata-rata 6,49%, nilai pengembangan tebal 
antara 32,36-83,9%, daya serap air antara 89,04-169,15%, nilai kuat 
lentur antara 68,4-121,8 kgf/cm2, nilai modulus elastisitas antara 
671,84-1381,51 kgf/cm2, nilai kuat tarik tegak lurus permukaan 
antara 0,44-1,3 kgf/cm2, dan nilai kuat pegang sekrup antara 6,0-
22,3 kg. Penggunaan serbuk bulu domba yang semakin tinggi dapat 
menurunkan kualitas papan partikel, sebaliknya penggunaan perekat 
yang semakin tinggi dapat meningkatkan kualitas papan partikel. 
Penelitian papan partikel dari serbuk bulu domba, serbuk gergaji dan 
serutan kayu Sengon rata rata masih di bawah standar JIS A 5908 
dan SNI 03-2105, kecuali untuk kerapatan dan kadar air, untuk kuat 
lentur hanya sebagian yang masuk standar.  

 

3. Berdasarkan hasil peneitian dari Sugeng slamet tentang 
karakterisasi komposit dari serbuk gergaji kayu (sawdust) dengan 
proses hotpress sebagai bahan baku papan partikel 2013.  

 

a.  Komposisi campuran dan jenis partikel serbuk kayu serta matrik 
mempunyai pengaruh yang cukup besar. Dimana komposisi 
campuran 60%:40%, densitas yang tinggi pada partikel kayu jati 
serta pemakaian resin epoksi PVAC sebagai matrik utama akan 
menghasilkan komposit papan partikel yang lebih baik.  

b. Telah dihasilkan sifat fisis papan partikel meliputi pengukuran 
densitas, % porositas serta sifat mekanis meliputi bending dan 
impak. Dari pengujian tersebut diketahui densitas yang tinggi dan 
porositas rendah didapat pada komposit papan partikel kayu jati 
dengan matrik PVAC pada komposis campuran 60%:40%. Nilai 
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modulus patah (MOR), modulus elastisitas (MOE) serta nilai 
ketangguhannya juga lebih tinggi. Terdapat kenaikan nilai 
modulus patah papan partikel sebesar 72,98% dan nilai 
elastisitas sebesar 93,92% pada komposit papan partikel kayu jati 
dengan matrik.  

 

4. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan hendrik 2005 tentang 
pembuatan papan semen gypsum Dari kayu acacia mangium willd 
dapat diambil beberapa Kesimpulan sebagai berikut : 

 

Suhu hidrasi semakin naik dengan meningkatnya taraf semen 
tersubstitusi. Tingkat semen tersubstitusi 40% dan 50% 
menghasilkan suhu hidrasi yang Tergolong baik (suhu hidrasi > 
40ºc), sedangkan untuk tingkat semen Tersubstitusi 0% sampai 30% 
menghasilkan suhu hidrasi yang tergolong Sedang (suhu > 36ºc) 
berdasarkan penggolongan oleh LPHH (Lembaga Penelitian Hasil 
Hutan) bogor. Nilai rata-rata kerapatan papan hasil penelitian yaitu 
1,03 gr/cm3 lebih kecil Dari yang ditargetkan yaitu 1,2 gr/cm3. 
Berdasarkan standar jis a 5417 (1992) Dan bison (1975) kerapatan 
papan semen partikel yaitu 1,2 gr/cm3, maka untuk Semua sifat fisis 
dan sifat mekanis yang duji dalam penelitian ini tidak bisa 
Dibandingkan dengan standar JIS A 5417 (1992) dan bison (1975). 
persentase kadar air, pengembangan linear, pengembangan te bal, 
dan daya Serap air semakin meningkat dengan bertambahnya 
semen tersubstitusi. Nilai Kerapatan dan pengembangan linear tidak 
berpengaruh nyata dengan perlakuan Substitusi semen sampai 
dengan taraf 50%. sifat mekanis papan semen partikel semakin 
menurun dengan meningkatnya Taraf semen tersubstitusi sampai 
50%. Berdasarkan uji lanjut duncan dapat diketahui bahwa perlakuan 
optimum Untuk menghasilkan perlakuan yang tidak berbeda nyata 
dengan kontrol yaitu Perlakuan dengan penambahan gypsum 10%. 
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3. METODE PENELITIAN 
 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan, mulai dari bulan Juni sampai 
dengan bulan Agustus 2017. Pembuatan papan semen partikel 
dilakuakan di labolatorium struktur dan bahan fakultas teknik universitas 
mataram. Sedangkan untuk pengujian Sifat Fisika Dilakukan Di 
Laboratorium Silvikultur Dan Teknologi Hasil Hutan Dan Sifat Mekanika 
Dilakukan dilabolatorium struktur dan bahan fakultas teknik universitas 
mataram.  

  
3.2. Alat dan Bahan 
3.3.1 Alat 
        Alat digunakan dalam penelitian ini ialah:  
1) Kamera  

Digunakan untuk mendokumentasi secara visual tentang hal-hal 
yang berkaitan dengan penelitian  

2) Meteran, penggaris, kaliper  
Digunakan untuk mengukur panjang, lebar, tebal.dan sebagainya. 

3) Wadah atau ember  
Digunakan untuk mencampurkan semen dan bahan/partkel 

4) Lembaran plastik  
Digunakan untuk alas lembaran (mat) papan semen partikel. 

5) Timbangan elektrik  
Digunakan untuk menghitung berat bahan uji  

6) Circular saw  
Digunakan untuk. memotong benda uji (mat/lembaran). 

7) Gelas ukur  
Digunakan untuk mengukur bahan cair. 

8) Oven 
Digunakan  untuk mengeringkan benda uji 

9) Mesin cold press 
Digunakan untuk penekanan benda uji (mat/lembaran). 

10) Cetakan 
Digunakan untuk mencetak papan semen partikel 
 

3.3.2. Bahan 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Serbuk gergaji kayu Jati (Tectona Grandis)  
2. Semen  
3. Air untuk mencampurkan bahan. 
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3.3.  Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode 
penelitian eksperimen. Penelitian ekperimen adalah suatu cara untuk 
mencari hubungan sebab akibat (hubungan kasual) antara dua faktor 
yang sengaja yang ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau  
mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu. 
Ekperimen selalu dilakukan dengan maksud untuk melihat akibat suatu 
perlakuan (Arikunto, 2010). 
 
3.4.  Prosedur Kerja 
Proses pembuatan papan semen partikel dari limbah serbuk gergaji 
kayu Jati (Tectona Grandis) dengan menggunakan perekat semen 
dilakukan dengan tiga tahap yaitu : 

 
3.4.1. Persiapan alat dan bahan 
Dalam penelitian ini sebelum melakukan penelitian hal pertama yang 
dipersiapakan adalah alat dan bahan untuk pembuatan papan semen 
partikel 

 
3.4.2. Pembuatan papan semen 

 

3.4.2.1. Persiapan bahan baku 
Dalam melakukan pembuatan sempel hal yang pertama dilakukan 
adalah mempersiapkan bahan baku yang sudah dijemur dan kering. 
Bahan baku yang digunakan yaitu limbah serbuk gergaji kayu Jati 
(Tectona Grandis). Dan serbuk gergaji kayu jati yang sudah diayak dan 
dan lolos ayakan dengan ukuran 10 mesh kemudian setelah bahan baku 
diayak lalu diangin-anginkan Sampai akhinya mencapai kadar air kering 
udara kurang dari 12 % yang berlangsung sampai konstan. 

 
3.4.2.2. Pencampuran bahan  
Sebelum dikalukan pencampuran bahan, serbuk gergaji kayu jati 
ditimbang terlebih dahulu sehigga diperoleh perhitungan perbandigan 
komposisi antara partikel dan semen yang diinginkan. setelah semua 
bahan ditimbang berdasarkan perbandingan yang digunakan, kemuduan 
semua bahan dicampurkan. Selanjutnya diaduk sampai homogen. 
Perhitungan jumlah partikel dan semen adalah sebagai berikut: 
 

Kerapatan yang diinginkan = 1 gr/cm³ 
Ukuran mat papan semen partikel adalah 30 x 30 x 2 cm = 1800 cm³ 
Jumlah bahan baku yang dibutuhkan = 1800 cm³ x 1 gr/cm³ = 1800 gr 
dari berat papan semen partikel  
Perbandingan jumlah partiel : semen (1 : 3 = 450 : 1350 gram), (1 : 4 = 
360 : 1440 gram), (1 : 6 = 258 : 1542 gram).       
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3.4.2.3. Pembuatan mat/lembaran papan semen partikel 
Pembuatan mat/lembaran papan semen partikel dari limbah serbuk 
gergaji kayu jati dan dilakukan diatas plastik dan plat besi dengan 
cetakan berukura 30 cm x 30 x 2 cm dan dapat dilihat pada (Gambar 2, 
pembuatan lembaran papan semen menggunakan cetakan), kemudian 
pada plat besi akan dikempa dengan tekanan sampai ketebalan 2 cm. 
Pembuatan lembaran dimulai dengan pencampuran bahan baku 
partikel/serbuk gergaji, semen dan air. 

 
  

 
 
 
 
 

Gambar 3.1. Pembuatan lembaran papan semen menggunakan     
cetakan. 

 
Keterangan:    a. Adonan 

b. Cetakan berukuran (30 x 30) cm 
c. Plastik transparan 
d. Seng 

 
3.4.2.4. Penekanan mat/lembaran papan semen partikel 
Campuran bahan-bahan yang telah homogen kemudian disebar merata 
di dalam cetakan lalu ditutupi dengan lembaran plastik dan pelat besi 
diatasnya, lalu kemudiuan dilakukan pengepresan dengan 
menggunakan dongkrak dan diberi tekanan 35 kg/cm² selama 10 menit. 
Setelah itu mat papan semen partikel dikeluarkan dari mesin kempa 
dingin dan disimpan dalam ruangan selama 7-14 hari untuk 
pengondisian sampai kadar air konstan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
              Gambar 3.2. Pengempaan Lapik dan Sistem Klem 
Keterangan: 

a. Plat besi bagian atas 
b. Lubang sekrup 
c. Ganjal 
d. Plat seng 

e. Plastik 
f. Plat besi bagian bawah 
g. Lapik 
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3.4.2.5. Pemotongan mat/lembaran papan semen partikel 
Setelah selesai pengondisian Papan semen yang telah kering udara 
dipotong-potong menjadi bagian bagian dengan bentuk dan ukuran pola 
yang digunakan seperti pada gambar 4. Pengambilan contoh uji 
mengacu pada Japanese industrial standart/JIS A 5908-2003 baik sifat 
fisika maupun sifat mekanika. 
 

 
 
 
 
 

                                   

 
 
 
 
Gambar 3.3. Pola pemotongan contoh uji berdasarkan JIS A 5908-2003 
 
Keterangan :  
A. Contoh uji kerapatan dan kadar air dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 2 

cm  
B. Contoh uji pengembangan tebal setelah direndam air dengan ukuran  

5 cm x 5 cm x 2 cm. 
 
3.4.3. Proses pengujian sifat fisika papan semen partikel 
Ada beberapa pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain: 

 

a). Pengujian Sifat Fisika 
 Kadar Air 
Contoh uji yang dibuat berukuran 10 x 10 cm dalam keadaan kering 
udara dan ditimbang untuk mendapatkan berat awal (BA), kemudian 
dioven dengan suhu 103 ± 2ºC selama 24 jam sampai berat 
konstan.nilai kadar air papan semen partikel dapat dihitung dengan 
rumus: 

 
Kadar	air	(%) =  x 100 
 

Dimana :     BA : berat awal (gram)  
   BKT : berat kering tanur (gram)  

  
 
 
 

30 cm 

30 

a 

bb 
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 Kerapatan 
Pengujian Kerapatan ini dilakukan untuk menilai hubungan antara berat 
dengan isi papan partikel serta panjang, lebar, dan tebal. Ukuran benda 
uji yang dibuat yaitu sebesar (10 x 10 x 2) cm. Besarnya kerapatan 
dapat dihitung dengan rumus : 

 
Kerapatan	p = 	  
 

Dimana :   p  : Kerapatan (g/cm3) 
 M : berat kering udara contoh uji (g) 
 v  : volume kering udara contoh uji (mm3) 

 
 Pengembangan tebal setelah direndam air 
Pengujian ini dilakukan untuk menilai penambahan tebal papan partikel 
akibat perendaman dalam air.  Dimensi lebar diukur pada kedua sisinya 
kemudian dirata-ratakan (D1), sedangkan tebal diukur pada pusat 
contoh uji. Contoh uji kemudian direndam dalam air dingin selama 2 jam 
dan 24 jam. Kemudian diukur kembai dimensinya (D2). Ukuran benda uji 
yang dibuat yaitu sebesar (5 x 5) cm. Besarnya pengembangan tebal 
setelah direndam air dapat dihitung dengan rumus: 

 

Pengembangan	tebal	(%) =
D1 − D0

DO
푥	100 

 
Dimana :  DO : dimensi awal (cm) 
                D1 : dimensi setelah perendaman (cm) 

 

 
3.5. Rancangan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) nonfactorial 
dengan perlakuan partikel dan semen: (1:3), (1:4), dan (1:6) dan 3 kali 
ulangan, yaitu pembuatan papan semen partikel dengan bahan baku 
limbah serbuk gergaji kayu jati (Tectona grandis). Jadi jumlah sempel 
keseluruhan adalah 9 sampel. 
 
Tabel 3.1. Pembuatan sampel papan semen partikel 

Keterangan: U = Ulangan, P1 = Partikel 1 : Semen 3, P2 = Partikel 1 : 
Semen , P3 = Partikel 1 : Semen 6 

   
 

Perlakuan  
 

ulangan 
U1 U2 U3 

P1 P1U1 P1U2 P1U3 
P2 P2U1 P2U2 P2U3 
P3 P3U1 P3U2 P3U3 
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3.6. Analisis Data 
Data yang telah diperoleh, dilakukan analisis keragaman untuk 
mengetahui apakah hasilnya berbeda nyata atau tidak dengan 
menggunakan program SPSS. 16, dengan formulasi seperti pada Tabel 
3.2. 
 
Tabel 3.2. Analisis sidik ragam (ANOVA)  

Sumber 
keragaman  

Derajt 
bebas 
(DB) 

Jumlah 
kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 
tengah 

(KT) 

 
F hitung 

 
F tebal % 

 
0,05 0,01 

Perlakuan  t-1 JKP KTP KTP/KTG   
Galat  t(r-1) JKG KTG    
Total  rt-1 JKT     

        Sumber : Suhaemi (2011) 
 
        Keterangan:  

t  : Perlakuan  
r  : Ulangan  
JKP  : Jumlah Kuadrat Perlakuan   
JKG  : Jumlah Kuadrat Error 
JKT  : Jumlah Kuadrat Total 
KTP  : Kuadrat Tengah Perlakuan  
KTG  : Kuadrat Tengah 
 
Model Linier RAL: 
         Yij = µ + Ti + €ij 
 
Keterangan: 

i   = Perlakuan 
j   = Ulangan 
i,j  = 1,2,3,….n 
Yij = Pengamatan pada perlakuan ke - i, ulangan ke – j 
µ   = Rataan umum 
Ti  = Pengaruh perlakuan ke – i 
€ij  = Galat percobaan perlakuan ke- i, ulangan ke- j 

 
Analisis Ragam dalam RAL: 
1. Menghitung Jumlah Kuadrat: 

a. Faktor Koreksi (FK): 

퐹퐾 =
Y2
rt
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b. Jumlah Kuadrat Perlakuan: 

퐽퐾푃 =
Y1.2 + Y2.2+	. . . +Yt. 2

r
− 퐹퐾 

c. Jumlah Kuadrat Total (JKT): 

퐽퐾푇 = Y11.2 + Y12.2 +⋯+ Ytr. 2 −퐹퐾 
d. Jumlah Kuadrat Galat (JKG): 

        퐽퐾퐺 = JKT− 퐽퐾푃 
 
2. Menghitung Kuadrat Tengah: 

e. Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP): 

퐾푇푃 =
JKP

(t − 1)
 

f. Kuadrat Tengah Galat (KTG): 

퐾푇퐺 =
JKG

t	(r− 1)
 

3. Statistik  Uji: 

퐹	ℎ푖푡푢푛푔 =
KTP
KTG

 

Hasil uji lanjutan dilakukan dengan metode BNT dengan rumus untuk 
mencari nilai BNT adalah sebagai berikut (Suhaemi, 2011):  
 
BNT = tα,dbg x √2(KTG)/r  
 
Keterangan:  
 
KTG = Kuadran tengah galat  
α      = Taraf nyata  
dbg  = Derajat bebas galat  
r       = Banyaknya ulangan  
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1. Sifat Fisika Papan Semen Partikel  
Pengujian sifat fisika papan semen partikel limbah serbuk gergaji kayu 
jati (Tectona grandis) yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi, kadar 
air, kerapatan dan pengembangan tebal.  
 

4.1.1. Kadar air 
Kadar air merupakan salah satu sifat fisika papan semen partikel yang 
menunjukkan kandungan air papan semen partikel dalam keadaan 
kesetimbangan dengan lingkungan sekitarnya (Hendrik, 2005). 
Sedangkan faktor yang mempengaruhi kadar air pada sampel adalah 
penyimpanan, yaitu semakin lama disimpan maka kadar air semakin 
bertambah (Antos, 2012 cit, Widarmana, 1977). Kadar air papan 
komposit sangat tergantung pada kondisi udara disekitarnya, karena 
bahan baku papan komposit adalah bahan-bahan yang mengandung 
lignoselulosa yang bersifat higroskopis (Antos, 2012 cit, Bowyer et al, 
2003). Nilai rata-rata hasil pengujian kadar air papan semen partikel 
dapat dilihat pada tabel 4.1  
Tabel 4.1. Data hasil pengujian kadar air papan semen partikel 

Keterangan : P1= perbandingan partikel dan semen 1:3, P2= 
perbandingan semen dan partikel 1:4, P3= perbandingan 
semen dan partikel 1:6 

Berdasarkan Tabel 4.1. Nilai rata-rata hasil pengujian kadar air papan 
semen partikel antara 9,67%-10,97% dengan nilai rata-rata tertinggi 
diperoleh pada perlakuan P2 sedangkan nilai rata-rata terendah 
diperoleh pada perlakuan P1. Hal ini berbeda dengan penelitian Bakri 
dan Sanusi, (2006) menyatakan bahwa rendahnya kadar air tersebut 
disebabkan karena pada rasio perbandingan partikel serbuk gergaji 
lebih sedikit dibandingkan dengan perlakuan lainnya, selain itu proporsi 
semen yang lebih tinggi dapat mengisi ruang antara partikel serbuk 
gergaji secara rapat sehingga serbuk gergaji sulit menyerap air, 
akibatnya kadar air lebih rendah. Pada penelitian ini kadar air cendrung 
lebih tinggi pada perlakuan dengan komposisi semen yang lebih banyak, 
ini disebabkan karena pada saat pencampuran semen dengan serbuk 
gergaji kayu jati (Tectoa grandis) dibutuhkan air yang lebih banyak agar 
dapat tercampur dengan rata sehingga penambahan air mempengaruhi 
dari papan semen yang terbentuk. Menurut Arsanti (2012) cit 
Widarmana (1977), kadar air papan semen partikel akan semakin 
rendah dengan semakin banyaknya perekat yang digunakan, karena 

Perlakuan Kadar Air (%) 
P1 9,67 
P2 10,97 
P3 10,77 
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kontak antara partikel akan semakin rapat sehingga air akan sulit untuk 
masuk di antara partikel.  Berdasarkan Japanese Industrial Standar 
(JIS) A 5908 (2003) standar kadar air papan semen partikel antara 5-
13%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kadar air papan semen 
partikel limbah serbuk gergaji kayu jati (Tectona grandis) yang 
dihasilkan memenuhi standar.  

4.1.2. Kerapatan 
Kerapatan merupakan banyaknya massa per satuan volume. Semakin 
tinggi kerapatan maka semakin tinggi kekuatan papan semen partikel 
(Anonim, 1996). Menurut Antos, (2012) cit Tsoumis (1991), penambahan 
perekat (resin) akan mempengaruhi kerapatan papan partikel yang 
dihasilkan. Hasil pengujian keraptan papan semen partikel dapat dilihat 
pada tabel 4.2. 
 
Tabel 4.2. Data hasil pengujian kerapaatan papan semen partikel 
 

Keterangan: P1= perbandingan partikle dan semen 1:3, P2= 
perbandingan partikel dan semen 1:4, P3= perbandingan 
partikel dan semen1:6 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 Nilai rata-rata hasil pengujian kerapatan papan 
semen partikel antara 1,06 g/cm3 – 1,43 g/cm³ dengan nilai rata-rata 
tertinggi diperoleh pada perlakuan P3, sedangkan nilai rata-rata 
terendah diperoleh pada perlakuan P1. Pada penelitian ini nilai 
kerapatan papan semen papan semen partikel limbah serbuk gergaji 
kayu jati (Tectona grandis) melebihi nilai kerapatan yang ditargetkan 
yaitu 1 g/cm³. Menurut penelitian Arsanti Wuri, (2012). Penelitian yang 
melebihi target kerapatan yang ditargetkan disebabkan oleh dimensi 
papan terutama tebal papan yang dihasilkan lebih rendah dari dimensi 
sasaran dan keseragaman tebal yang tidak merata sehingga kerapatan 
yang dihasilkan tidak merata sepanjang papan. Nilai kerapatan sangat 
tergantung pada kerapatan serat yang digunakan dan besarnya tekanan 
kempa yang diberikan selama proses pembuatan lembaran. Hal ini juga 
dapat dilihat dari dimensi papan semen yang dihasilkan lebih tipis dari 
ukuran yang ditentukan yaitu 2 cm. Semakin tinggi kerapatan papan 
partikel yang akan dibuat maka akan semakin besar tekanan yang 
digunakan pada saat pengempaan (Haygreen dan Bowyer, 2003).  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa semakin banyak semen maka 
kerapatan semakin tinggi. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu 
yang dilakukan Hindriani (1999) cit Arsanti. (2012) kerapatan papan 

Perlakuan Kerapatan (g/cm³) 
P1 1,06 
P2 1,33 
P3 1,43 
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semen merupakan suatu ukuran yang menyatakan bobot papan semen 
per satuan luas dan Kerapatan erat hubungannya dengan kekuatan. 
Violet (2012) menyatakan bahwa semakin banyak semen yang 
digunakan maka ikatan antara partikel di dalam papan menjadi lebih 
kompak dan semakin banyak pula bagian rongga partikel yang terisi 
semen. Semakin tinggi kerapatan maka tinggi pula kekuatan papan. 
Kerapatan yang tinggi menyebabkan papan semen partikel sulit 
dipotong (Bowyer et al., 2003). Berdasarkan Japanese Industrial 
Standar (JIS) A 5908 (2003) nilai kerapatan papan semen partikel antar 
0,4-0,9%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerapatan papan 
semen partikel limbah serbuk gergaji kayu jati (Tectona grandis) yang 
dihasilkan memenuhi standar. 

4.1.3. Pengembangan tebal 2 jam dan 24 jam 
Pengembangan tebal merupakan perubahan dimensi papan dengan 
bertambahnya ketebalan dari papan tersebut. Pengembangan tebal ini 
menentukan suatu papan dapat digunakan untuk eksterior atau interior. 
Pengembangan tebal yang tinggi pada papan partikel tidak dapat 
digunakan untuk keperluan eksterior karena memiliki stabilitas dimensi 
produk yang rendah dan sifat mekanisnya akan rendah juga Antos, 2012 
cit Massijaya et al 2000). Hasil pengujian pengembangan tebal setelah 
direndam dalam air dingin selama 2 jam dan 24 jam dapat dilihat pada 
Tabel 4.3.  
Tabel 4.3. Pengembangan tebal 2 jam dan 24 jam 
 

Perlakuan Pengembangan 
tebal 2 jam(%) 

Pengembangan 
tebal 24 jam (%) 

P1 0.99 1,06 
P2 0.27 0,75 
P3 0.00 0,35 

Keterangan : P1= perbandingan partikel dan semen 1:3, P2= 
perbandingan semen dan partikel 1:4, P3= perbandingan 
semen dan partikel 1:6 

Berdasarkan Tabel 4.3 Nilai rata-rata hasil pengujian pengembangan 
tebal dengan perendaman air dingin selama 2 jam papan semen partikel 
antara 0,00%-0,99%, dengan nilai rata-rata tertinggi pada perlakuan P1 
dan nilai rata-rata terendah pada perlakuan P3. Sedangkan hasil 
pengujian nilai rata-rata pengembangan tebal papan semen partikel 
perendaman selama 24 jam antara 0,35%-1,06%, dengan nilai rata rata 
tertinggi pada papan semen perlakua P1 dan nilai rata-rata terendah 
pada papan semen partikel perlakuan P3. Jika dilihat dari perlakuan 
pengembangan tebal papan semen partikel limbah serbuk gergaji kayu 
jati (Tectona grandis) yang dihasilkan memiliki kesetabilan dimensi yang 
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tinggi, karena nilai pengembangan tebal sangat rendah. Untuk 
perlakuan P3 perendaman selama 2 jam  tidak terjadi pengembangan 
tebal sama sekali, dan perendaman 24 jam nilai pengembangan tebal 
untuk perlakuan P3 hanya 0,35%. Bakri dan Sanusi (2006) menyatakan 
bahwa rendahnya pengembangan tebal disebabkan karena jumlah 
serbuk gergaji yang digunakan untuk pembuatan papan semen partikel 
lebih sedikit dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Berdasarkan 
Japanese Industrial Standar (JIS) A5908 (2003). Nilai pengembangan 
tebal papan semen partikel maksimal 12%, hasil pengujian 
pengembangan tebal 2 jam dan 24 jam papan semen partikel limbah 
serbuk gergaji kayu jati (Tectona grandis) pada semua perlakuan dan 
ulangan yang dilakukan memenuhi standar JIS.  
 
4.2. Pengaruh Perbandingan Semen Dan limbah serbuk gergaji 

Terhadap Sifat Fisika Papan 
Untuk mengetahui pengaruh perbandingan semen dan serbuk gergaji 
terhadap sifat fisika diantaranya kadar air, kerapatan, pengembngan 
tebal 2 jam dan pengembangan tebal 24 jam, maka dilakukan uji analisis 
keragaman (ANOVA). Hasil uji analisis keragaman (ANOVA) dapat 
dilihat pada Tabel dibawah ini. 

4.2.1 Kadar Air  
Berdasarkan Tabel 4.4 perbandingan semen dan serbuk gergaji 
terhadap nilai kadar air papan semen partikel limbah serbuk gergaji kayu 
jati (Tectona grandis) tidak berpengaruh nyata pada taraf signifikansi 
sebesar 0,05 yang ditandai dengan nilai signifikansi 0,134. 

Hal ini menunjukkan bahwa nilai kadar air papan semen partikel limbah 
serbuk gergaji kayu jati (Tectona grandis) untuk perlakuan P1, P2, dan 
P3 ini seragam, sehingga tidak dilakukan uji Lanjut BNT (Beda Nyata 
Terkecil). 

  

 

 Tabel. 4.4. Hasil analisi keragaman ANOVA  kadar air papan semen 
partikel 

Sumber 
Keragaman 

 

Jumlah 
Kuadrat 

( Jk ) 

Derajat 
Bebas 
( Db ) 

Kuadrat 
Tengah 

( Kt )  

F-hitung 
 
 

Sig. 
 
 

Perlakuan  2.94 2 1.47 2.864 0.134 
Galat 3.079 6 0.513     
Total 6.019 8       



22 
 

4.2.2 Kerapatan    
Berdasarkan Tabel 4.5 perbandingan semen dan serbuk gergaji 
terhadap nilai keraptan papan semen patikel limbah serbuk gergaji kayu 
jati (Tectona grandis) memberikan pengaruh yang nyata pada taraf 
signifikansi 0,05 yang ditandai dengan nilai signifikansi 0,001.      
Tabel 4.5. Hasil analisis keragaman ANOVA kerapatan papan semen 

 Sumber 
keragaman  

Jumlah 
Kuadrat 

( Jk ) 

Derajat 
Bebas 
( Db ) 

Kuadrat 
Tengah 

( Kt ) 
F-hitung Sig. 

Perlakuan 0.216 2 0.108 186.538 0.001 
Galat 0.003 6 0.001     
Total 0.219 8       

 

Hal ini menunjukkan bahwa nilai kerapatan papan semen partikel limbah 
serbuk gergaji kayu jati (Tectona grandis) pada perlakuan P1, P2, dan 
P3 tidak seragam. Sehingga dilakukan uji Lanjut BNT (Beda Nyata 
Terkecil). 

Nilai hasil uji lanjut BNT pada taraf 0,05 diperoleh 0,096. Hasil nilai BNT 
menunjukkan bahwa nilai kerapatan papan semen partikel perlakuan P1 
berbeda dengan P2 dan P3. Sementara P2 tidak berbeda dengan P3. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.1 Huruf yang berbeda 
pada perlakuan P1 menunjukkan nilai yang berbeda, sementara huruf 
yang sama pada perlakuan P2 dan P3 menunjukan nilai yang sama 
berarti nilai tersebut tidak berbeda nyata, karena selisih dari nilai 
tersebut lebih kecil dari nilai BNT.  

  
 Gambar 4.1. Pola kerapatan papan semen partikel 
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Berdasarkan Gambar 4.1. dapat disimpulkan bahwa semakin banyak 
semen yang digunakan maka kerapatan papan semen partikel yang 
dihasilkan semakin tinggi. Semakin tinggi kerapatan yang dihasilkan 
maka semakin tinggi kekuatannya. Kerapatan yang tinggi menyebabkan 
papan semen partikel sulit dipotong (Bowyer et al., 2003). 

4.2.3. Pengembangan tebal perendaman selama 2 jam 
Berdasarkan Tabel 4.6. perbandingan semen dan serbuk gergaji 
terhadap nilai pengembangan tebal 2 jam papan semen partikel limbah 
serbuk gergaji kayu jati (Tectona grandis) berpengaruh nyata pada taraf 
signifikansi 0,05 yang ditandai dengan nilai signifikansi 0,002. 
 
Tabel 4.6. Hasil Analisis Keragaman ANOVA Pengembangan 2 Jam 

Sumber 
perlakuan 

Jumlah 
kuadrat 

(Jk) 

Derajat 
bebas 

(Db) 

Kuadrat 
tengah 

(Kt) 

f-hitung Sig. 

Perlakuan 1.571 2 0.786 19.874 0.002 

galat 0.237 6 0.04   

total 1.809 8    
 

Hal ini menunjukkan bahwa nilai pengembangan tebal 2 jam papan 
semen partikel limbah serbuk gergaji kayu jati (Tectona grandis) pada 
perlakuan P1, P2, dan P3 tidak seragam. Sehingga dilakukan uji Lanjut 
BNT (Beda Nyata Terkecil). 

Nilai hasil uji lanjut BNT pada taraf 0,05 diperoleh 0,605. Hasil nilai BNT 
menunjukkan bahwa nilai pengembangan tebal 2 jam papan semen 
partikel perlakuan P1, berbeda dengan P2, dan P3. Sementara P2 tidak 
berbeda dengan P3 atau sama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
Gambar 4.2 Huruf yang berbeda pada perlakuan P1 menunjukan nilai 
yang berbeda, sementara huruf yang sama pada perlakuan P2 dan P3 
menunjukkan nilai yang sama berarti nilai tersebut tidak berbeda nyata, 
karena selisih dari nilai tersebut lebih kecil dari nilai BNT.  
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Gambar 4.2. Pola pengembangan tebal perendaman selama 2 jam 
 

Berdasarkan Gambar 4.2. di atas menunjukkan bahwa semakin 
banyaknya perekat yang digunakan  maka pengebangan papan semen 
partikel semakin rendah. Chamvion, (2015) menyatakan bahwa semakin 
banyak prekat yang digunakan dalam pembuatan papan semen partikel 
maka dimensi papan yang dihasilkan akan semakain stabil.  

 
 
 
 

4.2.4. Pengembangan tebal perendaman selama 24 jam 
Berdasarkan Tabel 4.7, perbandingan semen dan serbuk gergaji 
terhadap nilai pengembangan tebal 24 jam papan semen partikel limbah 
serbuk gergaji kayu jati (Tectona grandis) berpengaruh nyata pada taraf 
0,05 yang ditandai dengan nilai signifikan 0,004.  

 
 

Tabel 4.7. Hasil analisis keragaman (ANOVA) pengembangan 24 jam 
Sumber 

Keragaman 
Jumlah 
kuadrat 

(Jk) 

Drajat 
bebas 
(Db) 

Kuadrat 
tengah 

(Kt) 
F- hitung 

 
Sig. 

 
Perlakuan  2.484 2 1.242 16.702 0.004 
Galat 0.446 6 0.074     
Total 2.93 8       

 

Hal ini menunjukkan bahwa nilai pengembangan tebal 24 jam papan 
semen partikel limbah serbuk gergaji kayu jati (Tectona grandis) tidak 
seragam. Sehingga dilakukan uji Lanjut BNT (Beda Nyata Terkecil). 

Nilai hasil uji lanjut BNT taraf 5 % diperoleh 0,823. Hasil nilai BNT 
menunjukkan bahwa nilai pengembangan tebal 24 jam papan semen 
partikel perlakuan P1, berbeda dengan P2, dan P3, sementara P2 tidak 
berbeda dengan P3 atau sama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
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Gambar 4.3 Huruf yang berbeda pada perlakuan P1(b) menunjukan nilai 
yang berbeda, sementara huruf yang sama pada perlakuan P2 dan P3 
menunjukkan nilai yang sama berarti nilai tersebut tidak berbeda nyata, 
karena selisih dari nilai tersebut lebih kecil dari nilai BNT.  

 

Gambar 4.3. pola pengembangan tebal perendaman selama 24 jam 

Berdasarkan Gambar 4.3. di atas memperlihatkan bahwa dengan 
semakin banyaknya partikel maka pengembangan papan semen partikel 
semakin tinggi dan dapat dilihat pada perlakuan P1.dan semakin banyak 
perekat/semen yang digunakan maka pengembangan tebal semakin 
rendah dapat dilihat pada perlakuan P2 dan P3. Hal ini sejalan dengan 
penelitian Bakri dan Djamal Sanusi (2006) yang menyatakan bahwa 
rendahnya pengembangan tebal disebabkan karena jumlah serbuk 
gergaji yang digunakan untuk pembuatan papan semen partikel lebih 
sedikit dibandingkan dengan perlakuan lainnya 
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Berdasrakan hasil pembuatan papan semen partikel menggunakan 
bahan baku sebuk gergaji kayu jati (Tectona grandis) dan hasil  
penelitian yang telah dilakukan terhadap parameter-parameter yang 
telah diamati, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
 
1. Nilai rata-rata sifat fisika papan semen partikel limbah serbuk gergaji 

kayu jati (Tectona grandis) untuk kadar air antara 9,67-10,97%, 
kerapatan antara 1,06 gr/cm³- 1,43 g/cm³, dan untuk pengembangan 
tebal setelah perendaman 2 jam nilai rata-rata antara 0,00%-0,99%, 
sedangkan untuk pengembngan tebal setelah perendaman 24 jam 
nilai rata-rata antara 0,35%-1,60%, 

2. Dalam pembuatan papan semen partikel limbah serbuk gergaji kayu 
jati (Tectona grandis) perbandingan semen dan partikel berpengaruh 
terhadap semua sifat fisika kecuali kadar air. 

 
5.2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian sifat fisika papan semen partikel limbah 
serbuk gergaji kayu jati (tectona grandis) dapat disarankan beberapa hal 
sebagai berikut : 
 
1. Perlu dilakukan uji lanjutan sifat mekanika papan semen partikel dari 

berbagai taraf perlakuan 
2. Diharapkan untuk pembuatan papan semen partikel selanjutnya 

menggunakan bahan baku dan perbandingan yang berbeda.  
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LAMPIRAN 1 
 

Perhitungan Kadar Air Partikel/Serbuk Gergaji Kayu Jati 
 
Tabel. Perhitungan bahan baku partikel/serbuk gergaji jati 
No Hari Berat wal Berat oven 
1 - 21,8931 gr  

 
 

20,5090 

2 - 21,5176 gr 
3 - 21,4667 gr 
4 - 21,4152 gr 
5 - 21,4050 gr 
6 - 21,4585 gr 
7 - 21,4748 gr 

 
Rumus  :					퐾퐴 = X	100	% 

                          = , ,
,

X	100	% 

                           = 4,37 % 
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LAMPIRAN 2 
 

Perhitungan Komposisi Bahan 
 

Contoh perhitungan bahan baku papan semen partikel limbah serbuk 
gergaji kayu jati (Tectona grandis). 
 
Volume papan semen partikel 
 
V     =  p x 1 x t 
        = 30 x 30 x2 
        = 1800 cm³ 
Kerapatan sasaran papan semen = 1gr/cm³  
 
Berat papan semen : 
 
W    = V x p 
        = 1800 cm³ x 1 gr/cm³ 
        = 1800 gr 
 
Perbandingan bahan baku patikel : semen = 1 : 3, maka 
 
Berat partike		=

( )
	x	w  

                        = 	x	1800 

                        = 450 gr 

Berat semen  = 	
( )

	x	w 

                      = 	x	1800 

                      = 1350 gr 

 
 Berat air     =  	x	berat	semen	 = 	x	1350	gr = 675	gr 
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LAMPIRAN 3 
 
Tabel. Hasil perhitungan komposisi bahan baku 

No Komposisi bahan 
baku 

Berat bahan baku ( garam) 

  U1 U2 U3 

  Partikel Semen Air Patikel Semen Air Partikel Semen Air 

1 Partikel : semen 1 : 3 450 1350 670 450 1350 670 450 1350 670 

2 Partikel : semen 1 : 4 360 1440 720 360 1440 720 360 1440 720 

3 Partikel : semen 1 : 6 258 1542 771 258 1542 771 258 1542 771 

32 
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LAMPIRAN 4 
Perhitungan Untuk Hasil Pengujian Kadar Air 

1. Contoh perhitungan nilai kadar air partkel : semen 1 :3 

Ulangan 1 

퐾퐴 =
BA− BKT
퐵퐾푇

X	100	% 

Diketahui :  

BA     = 246 

BKT   =223 

Maka : 

퐾퐴 =
246− 223

223
X	100	% 

                                        = 10,31% 

2. Contoh perhitungan nilai kadar air partikel : semen 1:4 

 Ulangan 1 

퐾퐴 =
BA− BKT
퐵퐾푇

X	100	% 

 

퐾퐴 =
250− 227

227
X	100	% 

 =10,13% 

3. Contoh perhitungan nilai kadar air partikel : semen 1 : 6 

Ulangan 1 

퐾퐴 =
BA− BKT
퐵퐾푇

X	100	% 

퐾퐴 =
253− 229

229
X	100	% 

= 10,48 

 
 
 



34 
 

Tabel Hasil Perhitungan Kadar Air Papan Semen Partikel 

Perbandingan 
Sampel                 
(10 x 10) 

Ulangan BKU    
(gram) 

BKO        
(gram) 

Kadar Air 
(%) 

1 : 3 
U1 246 223 10.31 
U2 241 219 10.05 
U3 239 220 8.64 

1 : 4 
U1 250 227 10.13 
U2 261 235 11.06 
U3 248 222 11.71 

1 : 6 
U1 253 229 10.48 
U2 260 234 11.11 
U3 279 252 10.71 

 
 

 

 

 

 

 
  



35 
 

LAMPIRAN 5 
 

Perhitungan Untuk Pengujian Kerapatan  
 

1. Contoh perhitungan nilai kerapatan papan semen partikel 1:3 
Ulangan 1 

p = 	  
Diketahui :  
M = 246 
V  = 229.50 
Maka :  

P =
246

229,50
 

 
    = 1,07 g/cm³ 
2.  Contoh perhitungan nilai kerapatan papan  semen partikel  1 : 4 

Ulangan 1 
 

	p = 	  
 
Diketahui :  
M = 250 
V  = 187,89 
Maka :  
p =

,
	  

 
= 1,33 g/cm³ 
3.  Contoh perhitungan nilai kerapatan papan semen partikel 1 : 6 

Ulangan 1 
p = 	  
 
Diketahui :  
M = 253 
V  = 175,41 
Maka :  
	p =

,
	  

= 1,44 g/cm³ 
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LAMPIRAN 6 
 
Perhitungan untuk Pengujian Pengembangan Tebal Papan 
Semen Partikel Setelah Perendaman 2 Jam dan 24 Jam 
  
1. Contoh perhitungan pengembangan tebal perendaman 2 jam 1:3 
Ulangan 1 

Pengembangan	tebal	(%) =
D1 − D0

DO
푥	100 

Diketahui : 
D1 = 2,03 
D0 = 2,00 
Maka :  

Pengembangan	tebal	(%) =
D1 − D0

DO
푥	100 

 

Pengembangan	tebal	(%) =
2,03 − 2,00

2,00
푥	100 

 
                                       =1,16 % 
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DATA HASIL PERHITUNGAN KADAR AIR PAPAN SEMEN PARTIKEL 
SENIN SELASA RABO KAMIS JUMAT  BERAT KERING OVEN

1 2 3 4 5 6

U1 246 246 246 242 223
U2 242 242 241 241 219
U3 240 239 239 239 220
U1 251 250 250 250 227
U2 261 261 260 261 235
U3 249 248 248 248 222
U1 254 253 253 253 229
U2 260 259 259 260 234
U3 279 279 279 279 252

Tabel. Rata-rata kadar air papan semen

PERLAKUAN ULANGAN RATA-RATA
1 2 3

1;3 10.31 10.05 8.64 9.67
U1 246 223 10.31 1;4 10.13 11.06 11.71 10.97
U2 241 219 10.05 1;6 10.48 11.11 10.71 10.77
U3 239 220 8.64
U1 250 227 10.13
U2 261 235 11.06
U3 248 222 11.71
U1 253 229 10.48
U2 260 234 11.11
U3 279 252 10.71

Hari/ Tanggal :
Suhu                  :

1 ; 4

Kode Sampel Kadar 
Air (10x10)

Ulangan

1 ; 3

Berat(Gram)                                                          

1 ; 6

1 ; 6

Tabel.  Kadar Air Papan Semen Partikel

Perbandingan 
Sampel                 (10 

x 10)

1 ; 4

Ulangan

1 ; 3

BKU    
(gram)

BKO        
(gram)

Kadar Air 
(%)

LAMPIRAN 7 
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1 2 3 4
U1 246 10.55 10.56 2.05 2.03 2.09 2.07 2.06 229.50 1.07
U2 241 10.46 10.40 2.00 2.03 2.09 2.09 2.05 223.28 1.08
U3 239 10.64 10.47 2.08 2.03 2.09 2.08 2.07 230.60 1.04
U1 250 10.50 10.48 1.68 1.66 1.74 1.75 1.71 187.89 1.33
U2 261 10.68 10.63 1.71 1.73 1.75 1.75 1.74 196.97 1.33
U3 248 10.54 10.54 1.71 1.65 1.65 1.68 1.67 185.80 1.33
U1 253 10.59 10.55 1.56 1.56 1.59 1.57 1.57 175.41 1.44
U2 260 10.59 10.58 1.61 1.62 1.57 1.57 1.59 178.43 1.46
U3 279 10.63 10.67 1.86 1.79 1.62 1.79 1.77 200.19 1.39

perlakuan 1 2 3 rata-rata
1;3 1.07 1.08 1.04 1.06
1;4 1.33 1.33 1.33 1.33
1;6 1.44 1.46 1.39 1.43

Kerapatan 
(gram/cm3)

Volume 
(cm3)

Tabel. Kerapatan Papan Semen Partikel

BKU    
(gram)

Tabel. Rata-rata kerapatan papan semen partikel

ulangan 

1 ; 4

Kode Sampel / 
perbandingan 

sampel ( 10 x 10 ) 
Rata-rata 

Panjang (cm) 
1

Lebar (cm) 
2

Tinggi/Tebal (cm)
Ulangan

1 ; 6

1 ; 3
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Tabel. Pengembangan tebebal papan semen partikel

                                                                       tinggi / tebal (cm) tinggi / tebal (cm)
1 2 3 4 5 6

U1 5.58 5.58 1.96 1.96 2.09 1.98 2.00 2.03 2.00
U2 5.42 5.44 2.08 2.07 2.06 2.08 2.06 2.06 2.07
U3 5.55 5.51 1.95 1.94 1.94 1.95 1.96 1.94 1.95
U1 5.54 5.52 1.68 1.71 1.71 1.71 1.71 1.72 1.71
U2 5.45 5.54 1.73 1.75 1.77 1.73 1.77 1.77 1.75
U3 5.44 5.57 1.50 1.50 1.50 1.50 1.63 1.62 1.54
U1 5.56 5,67 1.50 1.51 1.50 1.59 1.59 1.51 1.53
U2 5.51 5.33 1.57 1.54 1.53 1.55 1.55 1.54 1.55
U3 5.51 5.69 1.81 1.82 1.82 1.77 1.78 1.77 1.80

                                                                       tinggi / tebal (cm) tinggi / tebal (cm)
1 2 3 4 5 6

U1 5.58 5.58 1.99 1.98 2.09 2.01 2.03 2.06 2.03
U2 5.42 5.44 2.11 2.10 2.09 2.09 2.09 2.08 2.09
U3 5.55 5.51 1.97 1.94 1.96 1.98 1.96 1.94 1.96
U1 5.54 5.52 1.67 1.72 1.71 1.72 1.71 1.73 1.71
U2 5.45 5.54 1.73 1.75 1.78 1.73 1.79 1.77 1.76
U3 5.44 5.57 1.51 1.50 1.50 1.51 1.63 1.63 1.55
U1 5.56 5,67 1.50 1.51 1.50 1.59 1.59 1.51 1.53
U2 5.51 5.33 1.57 1.54 1.53 1.55 1.55 1.54 1.55
U3 5.51 5.69 1.81 1.82 1.82 1.77 1.78 1.77 1.80

pajang (cm) 1 berat awal (gr)ulangan kode semepel ( 5 x 5) 

1 ; 6

rata-rata

rata-rata lebar (cm) 2

kode semepel ( 5 x 5) ulangan  berat awal (gr) pajang (cm) 1  lebar (cm) 2

1 ; 3

Tabel. perhitungan awal sebelum perendaman 

Tabel. Perhitungan setelah perendaman selama 2 jam 

1 ; 3

1 ; 4

1 ; 6

1 ; 4
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                                                                       tinggi / tebal (cm) tinggi / tebal (cm)
1 2 3 4 5 6

U1 5.58 5.58 2.01 2.00 2.10 2.03 2.04 2.08 2.04
U2 5.42 5.44 2.11 2.10 2.09 2.11 2.09 2.10 2.10
U3 5.55 5.53 1.99 1.95 1.97 1.99 1.98 1.95 1.97

1 ; 4 U1 5.54 5.52 1.67 1.73 1.72 1.73 1.72 1.73 1.72
U2 5.45 5.54 1.73 1.77 1.79 1.73 1.79 1.77 1.76
U3 5.44 5.57 1.52 1.51 1.53 1.52 1.63 1.64 1.56
U1 5.56 5,68 1.51 1.52 1.51 1.60 1.59 1.51 1.54
U2 5.51 5.33 1.58 1.54 1.55 1.55 1.55 1.54 1.55
U3 5.51 5.69 1.82 1.82 1.83 1.77 1.78 1.78 1.80

Tabel. Hasil Pengembangan Tebal Papan Semen Partikel

U1 67 2.00 2.03 2.04
U2 67 2.07 2.09 2.10
U3 65 1.95 1.96 1.97
U1 69 1.71 1.71 1.72
U2 70 1.75 1.76 1.76
U3 65 1.54 1.55 1.56
U1 68 1.53 1.53 1.54
U2 64 1.55 1.55 1.55
U3 82 1.80 1.80 1.80

Tabel. Rata-rata pengembangan tebal papan semen partikel slama 2 jam 

1 2 3 1 2 3

1;3 1.16 1.21 0.60 0.99 1;3 2.00 1.53 1.28 1.60

1;4 0.20 0.29 0.32 0.27 1;4 0.59 0.57 1.08 0.75

1;6 0.00 0.00 0.00 0.00 1;6 0.43 0.32 0.28 0.35

rata-ratakode semepel ( 5 x 5) ulangan  berat awal (gr) pajang (cm) 1

0.20
0.29

0.59
0.57
1.080.32

ulangan 

Berat Awal (gr)
Tebal Akhir 2 

jam     (cm)

1 ; 6

1 ; 4

perlakuan rata-rata

0.60

2.00
1.53

1 ; 3

Tebal Akhir 24 
jam     (cm)

Pengembangan Tebal  24 jam 
(%)

Pengembangan Tebal       2 
jam (%)

1.16
1.21

1.28

 lebar (cm) 2

Tabel. Perhitungan setelah perendaman selama 24 jam

1 ; 6

1 ; 3

Tebal Awal 
(cm)

Ulangan
Perbandingan Sampel                 

(5 x 5)

                     Tabel. Rata-rata pengembangan papan semen partikel selama 24 jam

ulangan 

0.43
0.00 0.32
0.00 0.28

0.00

perlakuan rata-rata
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LAMPIRAN 8  
 
ONEWAY KADAR_AIR BY PERLAKUAN 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY 
  /MISSING ANALYSIS 

  /POSTHOC=LSD ALPHA(0.05). 

Oneway 
 

ANOVA 

KADAR_AIR      

 Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.940 2 1.470 2.864 .134 
Within Groups 3.079 6 .513   
Total 6.019 8    
 

 
ONEWAY KERAPATAN BY PERLAKUAN 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY 
  /MISSING ANALYSIS 

  /POSTHOC=LSD ALPHA(0.05). 

Oneway 
 

ANOVA 

KERAPATAN      

 Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups .216 2 .108 186.538 0.001 

Within Groups .003 6 .001   

Total .219 8    
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ONEWAY PENGEMBANGAN_2 BY PERLAKUAN 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY 
  /MISSING ANALYSIS 

  /POSTHOC=LSD ALPHA(0.05). 

Oneway 
 

ANOVA 

PENGEMBANGA

N_2 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.571 2 .786 19.874 0.002 

Within Groups .237 6 .040   

Total 1.809 8    

 
ONEWAY PENGEMBANGAN_24 BY PERLAKUAN 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY 
  /MISSING ANALYSIS 

  /POSTHOC=LSD ALPHA(0.05). 
Oneway 

ANOVA 
PENGEMBANG
AN_24 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between 
Groups 2.484 2 1.242 16.702 0.004 

Within Groups .446 6 .074   

Total 2.930 8    
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LAMPIRAN 9 
 

Dokumentasi Penelitian 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Partikel                             semen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Serbuk gergaji kayu jati                                           ayakan 
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              Pencampuran bahan                                 pembuatan lembaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 Papan semen partikel                                       pemotongan sempel 
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     Pengujian kadar air     pengovenan sempel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Pengukuran sempel                                                pengempaan 
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