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Abstract 

Particle cement board is one type of composite product or wood panel 
made of wood particles or other lignocellulosic material, which are bonded with 
adhesives or other binding material. The puspose of this research was to 
determine the value of the physical properties of particle cement board and to 
determine the effect of comparison of sawn and cement powder on the physical 
properties of particle board. This research used an exsperimental method which 
is made completely randomized design 2 treatment and 3 replicates that is 
particle and cement (1 : 4 and 1 : 6). The results were analized using spss 16 
software. This study was not carried out further testing because it only had 2 
treatments. The results of this study showed that the average of fhysical 
properties moisture content, density and thickness swelling 2 hour and 24 hour  
were 8,52% - 3,43%, 1,43 g/cm3-1,41 g/cm3,0,97%-0,94% and 2,19%-1,23%,                                                                                                                                                        
the ratio sawdust and cement effected the physical properties of cement board 
excep density values and the development of thick for 2 hours did not effect the 
comparison of particles and cemen. 
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Abstrak 
 

Papan semen partikel merupakan salah satu jenis produk komposit atau 
panel kayu yang terbuat dari partikel-partikel kayu atau bahan-bahan 
berlignoselulosa lainnya, yang diikat dengan perekat atau bahan pengikat 
lainnya.Tujuan dilakukan penelitian ini yakni untuk mengetahui nilai sifat fisika 
papan semen partikel dan untuk mengetahui pengaruh perbandingan serbuk 
gergajian dan semen terhadap sifat fisika papan semen partikel.Penelitian ini 
menggunakan metode eksperimen yang dibuat dengan rancangan acak lengkap 
dengan 2 perlakuan dan 3 kali ulangan yaitu partikel dan semen (1:4 dan 1:6). 
Hasil dari penelitian ini kemudian dianalisis keragamannya menggunakan spss 
16. Penelitian ini tidak dilakukan uji lanjut karena hanya memiliki 2 perlakuan. 
Hasil penelitian sifat fisika papan semen partikel dari limbah serbuk gergaji 
memiliki nilai kadar air antara 8,52% dan 3,43%, untuk nilai rata-rata 
kerapatannya berkisar antara 1,43 g/cm3 dan 1,41 g/cm3, dan nilai 
pengembangan tebal papan semen partikel y6ang telah direndam selama 2 jam 
memiliki nilai pengembangan tebal antara 0,97% dan 0,94%, sedangkan nilai 
pemngembangan tebal papan semen partikel yang telah direndam selama 24 
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jam memiliki nilai pengembangan tebal antara 2,19% dan 1,23% ,Perbandingan 
serbuk gergaji dan semen berpengaruh terhadap nilai kadar air dan 
pengembangan tebal selama 24 jam dan perbandingan serbuk gergaji dan 
semen tidak berpengaruh terhadap nilai kerapatan dan pengembangan tebal 
selama 2 jam.  
 
Kata kunci : Sifat Fisika, Papan Semen, Serbuk Gergaji kayu 

 
Pendahuluan 

Kebutuhan bahan bangunan berbasis kayu setiap tahun semakin 
meningkat, sementara akibat krisis bahan baku, produksi industri pengolahan 
kayu solid semakin menurun. Kebutuhan kayu untuk industri perkayuan di 
Indonesia diperkirakan sebesar 70 juta m3 pertahun dengan kenaikan rata-rata 
sebesar 14,5 % per tahun sedangkan produksi kayu bulat diperkirakan hanya 
sebesar 25 juta m3 pertahun, dengan demikian terjadi defisit sebesar 45 juta m3 
(Priyono, 2001).  

Akibat kekurangan pasokan kayu solid, muncul alternatif untuk 
menciptakan produk pengganti kayu dengan memanfaatkan limbah hasil industri 
yang kekuatannya sendiri hampir sama dengan kekuatan kayu solid. Dalam 
rangka memberi nilai tambah pada  limbah serbuk gergajian (saw dust), pasahan 
(shaving), serpih (flake), biskit (Wafer), tatal (chip), untai (Strand), Kerat (sliver), 
dan wol kayu (wood wool),  maka salah satu pemanfaatannya dengan membuat 
papan buatan. Papan buatan yang dapat dimanfaatkan untuk kontruksi 
bangunan adalah papan semen partikel, dimana papan buatan ini terbuat dari 
partikel-partikel kayu yang direkatkan dengan menggunakan pasta semen. 

Papan semen partikel merupakan papan buatan yang bahan bakunya 
dapat berupa potongan kayu solid (utuh), partikel dan serat dengan semen 
sebagai perekatnya.Papan komposit  ini sangat ideal dikembangkan sebagai 
pengganti produk utama kayu karena memiliki keunggulan antara lain adalah 
bahan bakunya yang berasal dari limbah kayu dan non kayu (Wulandari, 2013). 
Kelebihan papan semen dibandingkan dengan produk berkomposit lainnya 
antara lain memiliki stabilitas dimensi yang tinggi, tahan terhadap serangan faktor 
perusak seperti jamur dan serangga, dan tahan terhadap api (Sucipto, 2015  cit 
Heckhel, 2007) 

Limbah industri yang dimanfaatkan sebagai bahan baku papan semen 
partikel dalam penelitian ini adalah limbah serbuk gergajian. Dimana Industri 
penggergajian kayu dapat menghasilkan serbuk kayu rata-rata sebesar 8,77% 
dari pembelahan awal dolok (break down), pembelahan kedua (resawing), 
pemerataan panjang/lebar papan/balok, dan pemotongan. Dari industri 
pengolahan kayu lapis dihasilkan serbuk kayu rata-rata sebesar 2,21%, yang 
terdiri dari potongan dolok, pengupasan venir, pemotongan venir dan 
pemotongan tepi kayu lapis (Djoko, 2016 cit Purwanto, 2009). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui nilai sifat fisika papan semen partikel dan pengaruh 
perbandingan limbah serbuk kayu dan semen terhadap sifat fisika papan semen 
partikel. 
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Metode Penelitian 

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Maret – Juli 2018.Pembuatan 
papan semen partikel dilakuakan di Laboratorium Struktur dan Bahan Fakultas 
Teknik Universitas Mataram.Sedangkan untuk pengujian Sifat Fisika Dilakukan 
Di Laboratorium Silvikultur Dan Teknologi Hasil Hutan Prodi Kehutanan 
Universitas Mataram. 

Prosedur Penelitian 

Persiapan Bahan Baku 

Persiapan bahan baku meliputi:  

1.  Pengeringan Serbuk Gergajian  

Sebelum  dilakukannya pencampuran bahan baku, terlebih dahulu serbuk 
gergajian dikering udarakan hingga mencapai kadar air kering udara kurang dari 
12% sampai kadar air konstan. 

2. Pengayakan 

Proses pengayakan dilakukan untuk menyamakan ukuran partikel. Ukuran mesh 
yang digunakan untuk pengayakan, yaitu berukuran 10 mesh.  

 Pencampuran bahan 

Pencampuran bahan baku dilakukan dengan menimbang terlebih dahulu  berapa 
berat bahan baku yang akan digunakan. Kemudian semua bahan dicampurkan 
dan diaduk sampai homogen. 

Untuk kerapatan yang diinginkan yaitu 1 gr/cm3 

Ukuran mat papan semen partikel yaitu (30 x 30 x 2 cm) x 1 gr/cm3 

    = 1800 gr (berat papan semen partikel) 

Sehingga perhitungan jumlah partikel dan semen ialah : 

Jumlah partikel dan semen dalam setiap perlakuan adalah : 
Perbandingan 1 : 4 = 360 gram (Partikel) : 1440 gram (Semen) 

1 : 6 = 258 gram (Partikel) : 1542 gram (Semen) 
Jumlah air yang dicampurkan untuk setiap perbandingan ialah ½ dari berat 
semen yang digunakan untuk masing-masing perbandingan. 

 Pembuatan Mat  (Lembaran) 

Campuran bahan-bahan yang telah homogen tadi sedikit demi sedikit 
dimasukkan kedalam cetakan. Cetakan terbuat dari besi dengan ukuran 30 cm x 
30 cm x 2 cm beralaskan plat dan lembaran plastik. Campuran disebar merata 
lalu tutupi dengan lembaran plastik dan plat besi di atasnya. 

Penekanan mat (Lembaran) 

Campuran bahan-bahan yang telah homogen kemudian disebar merata di dalam 
cetakan lalu ditutupi dengan lembaran plastik dan pelat besi diatasnya, lalu 
kemudian 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. 
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 Pemotongan mat/lembaran papan semen partikel 

Papan semen partikel yang telah kering udara dipotong-potong untuk dibuat 
sampel uji.Pengambilan contoh uji ini mengacu pada standar SNI 03-2105-2006 
baik sifat fisika maupun untuk sifat mekanika. 

 
Hasil dan Pembahasan 

Kadar Air 

Tabel Rata-rata Nilai Kadar Air 
Table The Average Moisture Content Value 

Perlakuan Kadar air (%) 

P1 8,52 

P2 3,43 

Standar SNI Max 14 

Keterangan : P1 = Perbandingan partikel dan semen (1:4) 
              P2 = Perbandingan partikel dan semen (1:6) 

 Nilai kadar air papan semen partikel limbah serbuk gergaji pada 
penelitian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil penelitian ( Saputra, 
2014) mengenenai pengujian sifat fisika dan mekanika papan semen partikel 
pelepah aren (Arenga Pinnata). Nilai kadar air papan semen partikel limbah 
serbuk gergaji antara 3,43 – e8,54 % sedangkan nilai kadar air terendah papan 
semen partikel pelepah aren 10,13 %. Hal ini disebabkan oleh faktor 
perbandingan semen dan serbuk gergaji. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 
dikemukakan oleh Bahri dan Sanusi (2006) bahwa rendahnya kadar air 
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. Berdasarkan 
SNI 03-2105-2006 standar kadar air papan semen partikel maksimal tidak boleh 
lebih maksimal 14%. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa kadar air papan 
semen partikel limbah serbuk penggergajian kayu yang dihasilkan memenuhi 
standar. 
 
Kerapatan 
 
Tabel Rata-rata Nilai Kerapatan 
Table Result The Average Density Value 

Perlakuan Kerapatan 
(gram/cm3) 

P1 1,41 

P2 1,43 

              Standar SNI             0,4 - 0,9 

Keterangan : P1 = Perbandingan partikel dan semen (1:4) 
               P2 = Perbandingan partikel dan semen (1:6) 

 Pada penelitian ini nilai kerapatan yang dihasilkan melebihi nilai kerapatan 
yang ditargetkan yaitu 1 g/cm3. Penelitian yang melebihi target kerapatan 
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disebabkan oleh dimensi papan atau terutama tebal papan yang dihasilkan lebih 
rendah dari dimensi sasaran dan keseragaman tebal yang tidak merata sehingga 
kerapatan yang dihasilkan tidak merata sepanjang papan. Hal ini juga dapat 
dilihat dari dimensi papan semen yang dihasilkan lebih tipis dari ukuran yang 
ditentukan yaitu 2 cm ( Wuri, 2012). Penelitian ini serupa dengan penelitian 
(Winanti, 2015 cit Fortuna, 2009) yang menyatakan bahwa meningkatnya kadar 
semen dapat menyebabkan ikatan antara partikel dengan semen dalam papan 
semakin erat , keadaan ini mengakibatkan kerapatan papan semen partikel 
semakin tinggi dan pengembangannya pun berkurang .Menurut Bakri dan Sanusi 
(2006) yang menyatakan bahwa nilai kerapatan papan semen yang rendah 
disebabkan karena ketebalan papan semen melebihi target ketebalan yang telah 
ditetapkan. Dan sebaliknya nilai kerapatan papan semen yang tinggi disebabkan 
karena ketebalan papan semen lebih rendah dan tidak memenuhi target. 
Berdasarkan SNI 03-2105-2006 nilai kerapatan papan semen partikel antara 0,4-
0,9 g/cm3. Berdasarkan hasil pengujian kerapatan papan semen partikel limbah 
serbuk penggergajian tidak masuk dalam memenuhi standar SNI. 

 

Pengembangan Tebal 

Tabel Rata-rata Nilai Pengembangan Tebal 2 Jam dan 24 Jam 
Table Result The Average Thickness Swelling 2 Hour and 24 Hour 

Perlakuan Pengemba
ngan tebal 2 jam 

(%) 

Pengemba
ngan tebal 24 

jam(%) 

P1 0,97 2,19 

P2 0,94 1,23 

               Standar SNI                            Max 12 

Keterangan : P1 = Perbandingan partikel dan semen (1:4) 
               P2 = Perbandingan partikel dan semen (1:6) 

 Nilai pengembangan 2 jam lebih rendah dari perendaman 24 jam., 
perendaman 24 jam lebih tinggi pengembangan tebalnya dibandingkan dengan 
perendaman 2 jam. Semakin lama perendaman air maka semakin banyak air 
yang masuk melalui pori-pori papan semen tersebut sehingga partikel menjadi 
kurang padat. Nilai pengembangan tebal pada penelitian ini lebih rendah 
dibandingkan dengan nilai pengembangan tebal pada penelitian (Saputra, 2014) 
mengenenai pengujian sifat fisika dan mekanika papan semen partikel pelepah 
aren ( Arenga Pinnata) yang memiliki nilai pengembangan tebal terendah ialah 
1,83%. Penelitian ini sesuai dengan pernyataan (Bowyer, 2003) bahwa nilai 
pengembangan tebal semakin menurun seiring dengan meningkatnya kadar 
perekat. Hal ini diduga disebabkan oleh ikatan antar partikel lebih rapat dengan 
penambahan kadar perekat sehingga air yang masuk kedalam papan menjadi 
lebih sedikit dan pengembangan tebalnya menjadi menurun. Menurut Iskandar 
dan Supriadi (2013) menyatakan bahwa kadar perekat mempengaruhi nilai 
pengembangan tebal papan partikel yang dihasilkan. Semakin tinggi kadar 
perekat maka pengembangan tebalnya juga akan semakin kecil. Berdasarkan 
SNI 03-2105-2006. Nilai pengembangan tebal papan semen partikel maksimal 
12%. Hasil pengujian pengembangan tebal perendaman 2 jam dan 24 jam papan 
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semen partikel limbah serbuk penggergajian kayu pada semua perlakuan dan 
ulangan memenuhi standar SNI 03-2105-2006. 

 

Pengaruh Perbandingan Semen dan Limbah Serbuk Gergaji Terhadap Sifat 
Fisika Papan Semen Partikel 

Kadar Air 

Tabel Hasil Analisis Keragaman Kadar Air Papan Semen Partikel 
Table The Results Analysis Varians Moisture Content Particle Cement Board 

Sumber 
Keragaman 

 
Jumlah 
kuadrat 

(JK)  

Derajat 
Bebas 
(db) 

Kuadrat 
Tengah 

F-Hitung Sig. 

Perbandinga
n 

38,811 1 38,811 144,378 0,000 

Galat 1,075 4 0,269   

Total 253,971 6    

 
 Hal ini menunjukkan bahwa nilai kadar air papan semen partikel limbah 

serbuk penggergajian kayu untuk masing-masing perlakuan P1 dan P2 yakni 
tidak seragam dikarenakan bahwa semakin banyaknya penggunaan semen 
seperti pada perlakuan P2, maka kadar air papan semen partikel semakin rendah 
dan sebaliknya semakin sedikit penggunaan semen seperti pada perlakuan P1, 
maka kadar air papan semen semakin tinggi . Kadar air papan partikel akan 
semakin rendah dengan semakin rapatnya ikatan antar partikel. Kontak antara 
partikel semakin rapat menyebabkan uap air atau air akan sulit masuk kedalam 
papan partikel (Widarmana, 1977 cit. Sulaeman, 2010). Hal ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh (Hendrik, 2015) yang menyatakan nilai rata-rata 
kadar air papan semen partikel hasil penelitian semakin rendah dengan 
bertambahnya semen tersubstitusi. Hal ini dikarenakan rendahnya kadar semen 
yang digunakan pada perbandingan ini sehingga partikel tidak bisa diikat secara 
maksimal oleh semen. Hal ini menyebabkan banyaknya rongga-rongga kosong 
yang tercipta diantara partikel sehingga air yang terkandung didalam papan 
semen juga semakin tinggi. 

Kerapatan 

TabelHasil Analisis Keragaman Kerapatan Papan Semen Partikel 
Table The  Result Analysis Varians To Density Particle Cement Board 

Sumber 
Keragaman 

Jumlah 
Kuadrat 
(JK) 

Derajat 
Bebas 
(db) 

Kuadrat 
Tengah 

F-Hitung Sig. 

Perbandingan 0,000        1 0,000 0,390 0,566 

Galat 0,003        4 0,001   

Total 12,101        6    
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 Hal ini menunjukkan bahwa nilai kerapatan papan semen partikel limbah 
serbuk penggergajian kayu pada masing-masing perlakuan P1 dan P2 ini 
seragam. 

Pengembangan Tebal Perendaman Selama 2 Jam 

Tabel Hasil Analisis Keragaman Pengembangan Tebal 2 Jam 
Table The Result Analysis Varians To Thickness Swelling  2 Hour 

Sumber 
Keragaman 

Jumlah 
Kuadrat  
(JK) 

Derajat 
Bebas (db) 

Kuadrat 
Tengah 

F-Hitung Sig. 

Perbandingan 0,510 1 0,510 0,665 0,461 

Galat 3,071 4 0,768   

Total 25,279 6    

 
 Hal ini menunjukkan bahwa nilai pengembangan tebal perendaman 

selama 2 jam papan semen partikel limbah serbuk gergaji kayu ini seragam.  
 
Pengembangan Tebal Perendaman Selama 24 Jam 
 
Tabel Hasil Analisis Keragaman Pengembangan Tebal 24 Jam 
Table The Result Analysis Varians To Thickness Swelling 24 Hour 

Sumber 
Keragaman 

Jumlah 
Kuadrat 
(JK) 

Derajat 
Bebas (db) 

Kuadrat 
Tengah 

F-Hitung Sig. 

Perbandingan 0,735 1 0,735 8,200 0,046 

Galat 0,359 4 0,090   

Total 11,027 6    

 
 Hal ini menunjukkan bahwa nilai pengembangan tebal perendaman 

selama 24 jam papan semen partikel limbah serbuk penggergajian kayu pada 
masing-masing perlakuan P1 dan P2 tidak seragam dikarenakan seiring 
meningkatnya kadar perekat semen yang digunakan pada perlakuan P2 maka 
nilai pengembangan tebal semakin menurun. Sebaliknya pada perlakuan P1 
kadar perekat semen yang digunakan lebih sedikit sehingga nilai pengembangan 
tebal semakin tinggi. Semakin banyak perekat yag digunakan dalam pembuatan 
papan semen partikel maka dimensi papan yang dihasilkan akan semakin stabil 
(Chamvion, 2015 cit. Wijoyo, 2016). Pengembangan tebal yang terjadi berkaitan 

dengan sifat ketidakstabilan dimensi papan semen.Semakin besar pengembagan 
tebal, maka papan yang dihasilkan mempunyai tigkat kestabilan yang 
rendah.Pengembangan tebal yang terjadi pada papan semen juga erat kaitannya 
dengan daya ikat antara partikel dengan semen yang berfungsi sebagai perekat. 
Ikatan yang kuat antara semen dan partikel akan menghambat terjadinya 
pengembangan tebal pada papan semen. Semakin lama perendaman air maka 
semakin banyak air yang masuk melalui pori-pori papan semen tersebut 
sehingga partikel menjadi kurang padat (Winanti, 2015 cit Armaya, 2012). 
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Kesimpulan 
 

Dari data hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 

1. Nilai rata-rata sifat fisika papan semen partikel limbah serbuk penggergajian 
kayu untuk kadar air berkisar 3,43 % - 8,52 %, kerapatan berkisar 1,41 g/cm3 - 
1,43 g/cm3, dan untuk pengembangan tebal perendaman selama 2 jam yakni 
0,94% - 0,97%, dan pengembangan tebal perendaman selama 24 jam nilai 
rata-rata berkisar 1,23% - 2,19%. 

2. Perbandingan serbuk gergaji dan semen berpengaruh terhadap nilai kadar air 
dan pengembangan tebal selama 24 jam. 
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