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Abstract 

The purpose of this study was to determine the physical properties of the cement 
board from peanut shell particles (Arachis hypogaea) and to determine the effect of shell 
particle and cement composition on its physical properties. This study used an experimental 
method with a completely randomized design using 3 treatments and 3 replications, namely 
the ratio of particles and cement (1:3, 1:3.5 and 1:4). The results of the study were analyzed 
using the SPSS 16 application, if the results of the varians analysis showed significantly 
different values then further tests were carried out using the LSD test (Smallest Significant 
Difference). The results of this study showed that the average of physical properties moisture 
content, density and thickness swelling were 7,97%-10,12%, 1,08g/cm3-1,38g/cm3, 0,93%-
4,35% in respectively. The composition peanut shell particles and cement has significant 
influence to moisture content and density. 
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Abstrak  

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai dari sifat fisika 
papan semen partikel limbah kulit kacang tanah (Arachis hypogaea) dan mengetahui 
pengaruh campuran perbandingan partikel kulit kacang tanah  (Arachis hypogaea) dan 
semen terhadap nilai sifat fisika papan semen partikel. Penelitian ini menggunakan metode 
eksperimen dengan rancangan acak lengkap menggunakan 3 perlakuan dan 3 ulangan yaitu 
perbandingan partikel dan semen (1:3, 1:3,5, 1:4). Hasil penelitian dianalisis menggunakan 
aplikasi SPSS 16,  apabila hasil analisis keragamannya menunjukan nilai yang berbeda 
nyata maka dilakukan uji lanjut menggunakan uji BNT (Beda Nyata Terkecil). Hasil penelitian 
sifat fisika papan semen partikel dari limbah kulit kacang tanah (Arachis hypogaea) memiliki 

nilai kadar air antara 7,97%-10,12%, untuk nilai rata-rata kerapatannya berkisar antara 
1,08g/cm3-1,38g/cm3 dan nilai pengembangan tebal papan semen partikel yang telah 
direndam selama 24 jam memiliki nilai pengembangan tebal antara 0,93%-4,35%. 
Perbandingan partikel kulit kacang tanah dengan semen berpengaruh nyata terhadap sifat 
fisika kecuali pengembangan tebal. 
 
Kata Kunci : sifat fisika, papan semen partikel, partikel kulit kacang tanah 
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Pendahuluan 

Pemanfaatan kayu solid untuk kebutuhan industri setiap tahunnya terus meningkat, 
seiring dengan perkembangan teknologi berbagai macam inovasi diciptakan untuk 
mensubtitusikan penggunaan kayu solid sebagai bahan konstruksi bangunan. Produk 
komposit merupakan salah satu alternatif pengganti kayu dikarenakan proses pembuatan 
produk komposit dapat menggunakan teknologi sederhana dan modern, sedangkan bahan 
baku pembuatan produk komposit mudah didapat seperti sisa limbah kegiatan pertanian dan 
kehutanan.  

Papan komposit adalah papan tiruan yang bahan bakunya berasal dari potongan 
kayu solid (utuh), partikel dan serat. Papan komposit banyak memiliki kelebihan diantaranya 
dapat menghasilkan ukuran papan yang lebih lebar dan panjang sesuai dengan yang 
diperlukan (Wijoyo, 2017 cit. Wulandari, 2013). Papan semen merupakan produk papan 
komposit yang menggunakan semen sebagai bahan perekatnya, sama halnya dengan 
papan partikel bentuk partikel untuk papan semen berupa, serutan (shaving), untai (strand) 
dan selumbar (flake) untuk bahan bakunya dapat menggunakan partikel kayu atau partikel 
bahan berligniselulosa lainnya (Gultom, 2011 cit. Maloney, 1977). 

Kulit kacang tanah merupakan jenis limbah biomassa yang dapat diteliti untuk bahan 
baku papan komposit. Kulit kacang tanah dapat dijadikan bahan baku pembuatan papan 
partikel kulit kacang tanah dengan perekat alami asam sitrat dengan pelarut asap cair yang 
dilakukan oleh (Ngadianto et al. 2018), dikarenakan memiliki kadar hemiselulosa 18,4%, 
selulosa  63,5% dan lignin 13,2% (Irdhawati et al., 2016). Menurut data Badan Pusat Statistik 

(BPS), produksi kacang tanah pada tahun 2015 di Indonesia mencapai 60.5127 ton. 
Produksi kacang tanah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2015 
menghasilkan 31.142 ton yang menempatkan Nusa Tenggara Barat sebagai daerah 
penghasil kacang tanah terbesar kelima di Indonesia. Menurut Angsad et al. (2018) kulit 

kacang tanah menyumbang 30% dari berat keseluruhan kacang tanah sehingga dapat 
diperkirakan jumlah limbah kulit yang dihasilkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 
9.343 ton di tahun 2015. Dibidang kehutanan sendiri berhubungan langsung dengan 
kelestarian lingkungan sehingga penggunaan limbah sebagai bahan baku produk komposit 
juga membantu untuk mengurangi pencemaran limbah terhadap lingkungan. 

Pembuatan papan semen partikel membutuhkan bahan kimia sebagai katalisator 
yang bertujuan untuk mempercepat proses pengerasan (pengeringan) dan memperkuat 
daya rekat semen. Bahan kimia seperti kalsium klorida (CaCl2) telah diketahui dapat 
mengurangi hambatan pengerasan semen dan kayu (Fortuna, 2009 cit. Sutigno, 1987)..  

Penelitian papan semen sekam padi yang dilakukan oleh Fortuna (2009) dengan 
perbandingan partikel dan semen 1:2,75, 1:3 dan 1:3,25 menunjukkan bahwa semakin 
banyak pemakaian semen akan meningkatkan nilai kerapatan dari papan yang dihasilkan, 
hal ini disebabkan semakin banyak pemakaian semen maka semakin banyak rongga-rongga 
partikel yang terisi semen. Hasil dari penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa papan 
semen partikel dengan perbandingan partikel dan semen 1:2,5 menghasilkan papan yang 
tidak solid dan mudah rapuh oleh sebab itu peneliti menggunakan perbandingan 1:3, 1:3,5 
dan 1:4. Pembuatan papan semen partikel dari kulit kacang tanah. Untuk mengetahui 
kelayakan serta kekuatan dari pembuatan papan semen partikel dari limbah kulit kacang 
tanah maka perlu dilakukan pengujian terhadap sifat fisika papan semen partikel dari limbah 
kulit kacang tanah. 

 
Metode 

Penelitian ini dilakukan pada bulan September-November 2018. Proses pembuatan 
papan semen partikel dilakukan di Laboratorium Struktur dan Bahan Fakultas Teknik 
Universitas Mataram, untuk pengujian sifat fisika dilakukan di Laboratorium Silvikultur dan 
Teknologi Hasil Hutan Program Studi Kehutanan, Universitas Mataram. 
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Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan yaitu: 
P1, P2 dan P3, setiap perlakuan dilakukan 3 kali ulangan.  

Pembuatan papan semen partikel menggunakan perbandingan partikel kulit kacang 
tanah dengan semen 1:3, 1:3,5 dan 1:4. Untuk jumlah bahan baku yang digunakan adalah: 
(P1) 1 : 3    =  450 gram (partikel) : 1.350 gram (semen) + 40,5 gram  (CaCl2)  
(P2) 1 : 3,5 =  400 gram (partikel) : 1.400 gram (semen) +  42   gram  (CaCl2) 
(P3) 1 : 4    =  360 gram (partikel) : 1.440 gram (semen) + 43,2 gram  (CaCl2) 

Jumlah air yang digunakan untuk setiap perbandingan ialah 1/2 dari berat semen yang 
digunakan untuk setiap perbandingan, penambahan CaCl2 untuk katalisator sebanyak 3% 
dari berat semen. 

Pelaksanaan penelitian meliputi tahap persiapan bahan baku, pencampuran bahan, 
pembuatan mat, pengempaan, pemotongan sampel uji dan pengujian sifat fisika. Parameter 
yang diteliti adalah kadar air (%), kerapatan (gr/cm3) dan pengembangan tebal (%). Analisis 
data menggunakan Anova pada taraf nyata 5%, dan diuji lanjut menggunakan uji BNT (Beda 
Nyata Terkecil). 
 

Hasil dan Pembahasan 

Kadar Air 
Nilai kadar air papan semen partikel dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya 

adalah kondisi tempat penyimpanan karena papan semen partikel masih memiliki sifat 
higroskopis terhadap air yang berada di sekitarnya, selain itu kadar air juga dipengaruhi oleh 
komposisi penggunaan semen dan ukuran partikel (Purwanto, 2016 cit. Nuryaman et al., 
2009).  

 
Tabel 1. Rata-rata Nilai Kadar Air 
Table 1. The Average Moisture Content Value 

Perlakuan Kadar air (%) 

P1 9,63 
P2 10,12 
P3 7,97 

Standar SNI < 14 

Keterangan :  P1= 1:3,  P2= 1:3,5, P3= 1:4. 
 
Nilai rata-rata kadar air dari ketiga perlakuan tersebut berkisar antara 7,97% – 

10,12% dengan nilai rata-rata kadar air tertinggi terdapat pada perlakuan P2 dan nilai rata-
rata kadar air terendah diperoleh dari perlakuan P3. Nilai kadar air papan semen partikel 
yang bervariasi lebih dipengaruhi oleh kadar air adonan, besarnya tekanan kempa, cara 
klem dan pencampuran antara adonan dan partikel tidak merata. Sehingga menyebabkan 
daya serap air terhadap partikel di satu sisi lebih tinggi dibandingkan sisi yang lainnya (Dewi, 
2001 cit. Maloney, 1977). 

Pada perlakuan P2 mengalami sedikit peningkatan nilai kadar air dari perlakuan P1, 
tetapi pada perlakuan P3 nilai kadar air yang dihasilkan jauh lebih rendah. Penelitian yang 
dilakukan oleh Violet (2012) penggunaan semen yang semakin banyak, dapat menyebabkan 
rongga sel partikel yang terisi air semakin sedikit karena rongga tersebut telah terisi semen 
yang sudah membeku. 

Hasil uji analisis keragaman antara perbandingan semen dan partikel kulit kacang 
tanah terhadap kadar air papan semen partikel dari limbah kulit kacang tanah, berpengaruh 
nyata pada taraf signifikansi sebesar 0,05 ditandai dengan nilai signifikansi 0,015. 
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Tabel  2.  Hasil Analisis Keragaman Kadar Air Papan Semen Partikel 
Table  2.  The Results Analysis Varians to Moisture Content Particle Cement Boards 

Sumber 
Keragaman 

Jumlah 
Kuadrat 

(JK) 

Derajat 
Bebas 
(DB) 

Kuadrat 
Tengah 

(KT) 

F-Hitung Sig 

Perlakuan 7,626 2 3,813 9,250 0,015* 
Galat 2,473 6 0,412   
Total 779,237 9    

Keterangan : (*) Berbeda Nyata. 
 

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai kadar air papan semen partikel dari limbah kulit 
kacang tanah untuk perlakuan P1, P2 dan P3 ini tidak seragam, sehingga dilakukan uji lanjut 
BNT (Beda Nyata Terkecil). Nilai hasil uji lanjut BNT menunjukan bahwa nilai kadar air 
perlakuan P3 berbeda nyata dengan perlakuan P1 dan P2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada Gambar 1. 
 

 
Gambar 1. Pola Kadar Air Papan Semen Pertikel 

Figure 1. The Pattern Particle Cemen Boards Moisture Content 
 

Perlakuan P1 memiliki nilai kadar air lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan P2 
yang menggunakan semen lebih banyak mengalami peningkatan nilai kadar air. Hal ini 
disebabkan bentuk atau ukuran partikel dapat mengakibatkan sulitnya pencampuran adonan 
semen dengan partikel kulit kacang sehingga papan semen yang dihasilkan memiliki 
permukaan tidak halus (berpori). Permukaan papan yang tidak halus akan menyebabkan 
mudahnya partikel dalam menyerap air. Berdasarkan Gambar 4.1 perlakuan P2 dan P1 
memiliki hasil uji lanjut tidak berbeda nyata walaupun terjadi peningkatan nilai kadar air pada 
perlakuan P2 sehingga diberi tanda huruf yang sama. Penambahan jumlah kadar semen 
untuk perlakuan P3 dapat menyebabkan penurunan nilai kadar air yang signifikan sehingga 
perlakuan P3 berbeda nyata dengan dua perlakuan lainnya. Dapat dijelaskan bahwa 
banyaknya penggunaan semen akan mengisi rongga-rongga dari partikel kulit kacang tanah, 
sehingga papan semen yang dihasilkan bagian permukaannya lebih halus dan 
menyebabkan sulitnya partikel untuk menyerap air. Jika dibandingkan dengan standar SNI 
03-2105-2006 nilai rata-rata kadar air papan semen dari kulit kacang tanah tidak lebih dari 
14%. 
 
Kerapatan 

Kerapatan papan semen kulit kacang tanah merupakan nilai yang menunjukkan 
perbandingan antara berat massa papan semen partikel terhadap volume papan yang 
dihasilkan. Hasil pengujian kerapatan papan semen partikel dari  limbah kulit kacang tanah 
dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3.   Rata-rata Nilai Kerapatan 
Table 3.  The Average Density Value 

Perlakuan Kerapatan (g/cm3) 

P1 1,08 
P2 1,17 
P3 1,38 

Standar SNI 0,4-0,9 

Keterangan:  P1= 1:3,  P2= 1:3,5, P3= 1:4. 
 

Nilai rata-rata kerapatan dari ketiga perlakuan tersebut berkisar antara 1,08–1,38 
g/cm3, nilai kerapatan terendah terdapat pada perlakuan P1 dan nilai kerapatan tertinggi 
terdapat pada perlakuan P3. Papan semen partikel dari limbah kulit kacang tanah memiliki 
nilai rata-rata kerapatan melebihi target yang diinginkan. Peningkatan kerapatan papan 
disebabkan semakin banyak jumlah semen yang digunakan, sehingga papan menjadi 
semakin berat dan nilai kerapatannya juga akan meningkat. Selain itu, penggunaan 
katalisator juga mempengaruhi nilai kerapatan papan yang dihasilkan. 

Hasil uji analisis keragaman perbandingan semen dan partikel kulit kacang tanah 
untuk kerapatan papan semen partikel dari limbah kulit kacang tanah, berpengaruh nyata 
pada taraf signifikansi sebesar 0,05 dengan nilai signifikansi 0,003. 
 
Tabel 4. Hasil Analisis Keragaman Kerapatan Papan Semen Partikel 
Table 4. The Results Analysis Varians to Density Particle Cement Boards 

Sumber 
Keragaman 

Jumlah 
Kuadrat 

(JK) 

Derajat 
Bebas 
(DB) 

Kuadrat 
Tengah 

(KT) 

F-Hitung Sig 

Perlakuan 0,142 2 0,071 18,231 0,003* 
Galat 0,023 6 0,004   
Total 13,343 9    

Keterangan : (*) Berbeda Nyata. 
 

Berdasarkan hasil uji analisis keragaman untuk kerapatan papan semen partikel, 
terlihat pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa perlakuan P1, P2 dan P3 berbeda nyata 
sehingga dilakukan uji lanjut BNT (Beda Nyata Terkecil).  

 

 
Gambar 2. Pola Kerapatan Papan Semen Pertikel 

Figure 2. The Pattern Particle Cemen Boards Density 
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Hasil uji lanjut menggunakan BNT menunjukkan nilai kerapatan papan semen partikel 
dari limbah kulit kacang tanah pada perlakuan P1 (1:3) dan P2 (1:3,5) tidak berbeda nyata 
sedangkan penambahan kadar semen pada perlakuan P3 (1:4) memberikan hasil yang 
signifikan yang menyebabkan perlakuan P3 berbeda nyata dengan perlakuan P1 dan P2. 

Papan semen partikel yang memiliki nilai kerapatan yang tinggi tidak baik untuk 
digunakan karena akan menghasilkan papan yang lebih berat dan papan mudah 
patah/pecah selain itu elastisitas dari ligniselulosa yang terdapat pada partikel kulit kacang 
tanah tidak  memeberikan hasil yang baik untuk nilai kerapatan.  

Untuk penggunaan papan semen partikel dari limbah kulit kacang tanah sebaiknya 
dipilih perlakuan P1 dengan perbandingan 1:3  dibandingkan dengan perlakuan P2 dan P3, 
dikarenakan perlakuan P1 memiliki berat papan yang lebih ringan dan menghemat 
pemakaian semen, selain itu nilai kerapatan yang dihasilkan sudah cukup baik walaupun 
nilai kerapatan pada perlakuan P1 melebihi standar yang ditetapkan SNI 03-2105-2006. 
 
Pengembangan Tebal 

Pengembangan tebal papan merupakan perubahan dimensi terhadap papan semen 
partikel yang diakibatkan partikel-partikel kulit kacang tanah memiliki sifat higroskopis atau 
dapat menyerap air. Nilai pengembangan tebal juga akan menentukan pemakaian papan 
semen partikel untuk keperluan eksterior atau interior. Hasil pengujian pengembangan tebal 
papan semen partikel dari  limbah kulit kacang tanah dapat dilihat pada Tabel 5 
 
Tabel 5. Rata-rata Nilai Pengembangan Tebal 
Table 5. The Average Thickness Swelling Value 

Perlakuan Pengembangan Tebal (%) 

P1 4,35 
P2 3,83 
P3 0,93 

Standar SNI Max 12 

Keterangan:  P1= 1:3,  P2= 1:3,5, P3= 1:4. 
. 

Nilai rata-rata pengembangan tebal dari ketiga perlakuan tersebut berkisar antara 
0,93%–4,35%, jika dilihat dari hasil pengujian, ketiga perlakuan tersebut memiliki nilai yang 
bervariasi, hal ini disebabkan pada perlakuan P1 partikel yang digunakan lebih banyak 
dibandingkan dengan dua perlakuan lainnya sehingga menyebabkan semakin tinggi 
kemampuan suatu papan untuk menyerap air. Menurut Purwanto (2016 cit. Sempel & Evans, 
2007) pengembangan tebal papan semen partikel sangat dipengaruhi oleh ukuran atau 
bentuk geometri partikel dan panjang partikel. Peningkatan komposisi semen dan 
penambahan kadar CaCl2 memiliki kecenderungan penurunan nilai penyerapan air 
disebabkan banyaknya penggunaan komposisi semen dan CaCl2 membuat ikatan antara 
serat dan semen semakin solid sehingga ketahanan terhadap penyerapan air cenderung 
makin besar (Purwanto, 2016). 

Hasil uji analisis keragaman perbandingan semen dan partikel kulit kacang tanah 
untuk pengembangan tebal papan semen partikel dari limbah kulit kacang tanah 
menghasilkan nilai yang tidak berpengaruh nyata pada taraf signifikansi sebesar 0,05 
ditandai dengan nilai signifikansi 0,073. 
 
Tabel 6. Hasil Analisis Keragaman Pengembangan Tebal Papan Semen Partikel 
Table 6. The Results Analysis Varians to Thickness Swelling Particle Cement Boards 

Sumber 
Keragaman 

Jumlah 
Kuadrat 

(JK) 

Derajat 
Bebas 
(DB) 

Kuadrat 
Tengah 

(KT) 

F-Hitung Sig 

Perlakuan 20,361 2 10,180 4,186 0,073 
Galat 14,592 6 2,432   
Total 118,249 9    
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Papan semen yang memiliki dimensi lebih stabil dapat dipergunakan untuk keperluan 
eksterior. Pada perlakuan P1 dengan komposisi partikel dan semen (1:3) memiliki nilai 
pengembangan tebal yang paling besar. Berdasarkan SNI 03-2105-2006 semua perlakuan 
untuk nilai pengembangan tebal tidak lebih dari 12%, untuk penggunaan papan semen 
partikel dari limbah kulit kacang tanah maka sebaiknya dipilih perlakuan P1 (1:3), karena 
lebih sedikit dalam pemakaian semen. Penggunaan papan semen partikel dari limbah kulit 
kacang tanah lebih cocok untuk keperluan eksterior 

 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dapat ditarik beberapa kesimpulan , yaitu sebagai 
berikut: 
1. Sifat fisika papan semen partikel dari limbah kulit kacang tanah (Arachis hypogaea) 

memiliki nilai rata-rata kadar air antara 7,97-10,12%, kerapatan antara 1,08-1,38 
gram/cm3 dan pengembangan tebal antara 0,93-4,35%. Untuk nilai kadar air dan 
pengembangan tebal masuk dalam standar SNI 03-2105-2006. 

2. Perbandingan semen dan partikel berpengaruh terhadap sifat fisika papan semen 
partikel limbah kulit kacang tanah (Arachis hypogaea) pada nilai kadar air dan 

kerapatan. 
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