
i
i

••

MODIFIKASI ALAT KEMPA PAPAN PARTIKEL MINI SISTEM 

STATIS DENGAN PEMANAS KOMPOR LISTRIK DAN 

DONGKRAK HIDROLIK

Oleh
KIAGUS MUHAMMAD HABIBILLAH

FAKULTAS PERTANIAN 

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
■»'..

INDRALAYAf
V.

2012
1 ■

J ■h ■



w,r m i

cy^ v3c*3sr 
n^o\n—

MODIFIKASI ALAT KEMPA PAPAN PARTIKEL MINI SISTEM 

STATIS DENGAN PEMANAS KOMPOR LISTRIK DAN 

DONGKRAK HIDROLIK

Oleh
KIAGUS MUHAMMAD HABIBILLAH

FAKULTAS PERTANIAN 

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA
2012



SUMMARY

KIAGUS MUHAMMAD HABIBILLAH. The Modification of Static Mini Hot 

Press for Particle Board by Using Electric Hot Plate and Hydraulic Jack (Supervised 

by DANIEL SAPUTRA and TAMRIN LATEEF)

The objective of the research was to modify the hot press for particle board 

by using electric hot plate and hydraulic jack i n order to obtain more even and 

efficient heat and better quality of products.

This research was carried out at Agricultural Technology Department, 

Faculty of Agriculture, University of Sriwijaya in September 2011 to February 2012. 

The research method included designing, constructing and testing of the 

The testing was conducted on both single and double heater by 

producing bagasse particle board with the additional of polyvinyl acetate and low

equipment.

density polyethylene (LDPE) thermoplastic. The parameters were the measurement 

on the pressure on each type of heater, temperature undemeath the single heater, 

temperature on and undemeath the double heater, as well as the quality of the particle 

board produced by both single and double heaters, particularly for the density and 

water content of the particle board.

The additional of hydraulic jack system on the hot press of double heater 

resulted in more efficient pressure as much as 24.15 x 105 Pa whereas on the single 

heater was only 0.98 x 105 Pa.



The quality of particle board which was produced by both double and single 

heaters had fulfilled the Indonesian National Standard on the characteristics of

density and water content. The densities of particle board produced by single and 

double heaters were 0.46 g/cm3 and 0.56 g/cm3, respectively, whereas the water

contents were 11.16% and 5.73%, respectively.

The hot press with double heater needs further modification, especially on the heater

system in order to obtain more even heat. The lifting jack with spring system also

needs to be modified to get better operating system.
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RINGKASAN

KIAGUS MUHAMMAD HABIBILLAH. Modifikasi Alat Kempa Papan Partikel 

Mini Sistem Statis dengan Pemanas Kompor Listrik dan Dongkrak Hidrolik 

(Dibimbing oleh DANIEL SAPUTRA dan TAMRIN LATIEF).

Penelitian ini bertujuan untuk memodifikasi alat pengempa papan partikel 

dengan menggunakan kompor listrik dan dongkrak hidrolik agar didapat panas yang 

lebih merata dan efisien serta produk yang lebih berkualitas.

Penelitian ini telah dilaksanakan di lingkungan Jurusan Teknologi Pertanian 

Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya pada bulan September 2011 sampai dengan

Februari 2012.

Metode penelitian mencakup tahap perancangan, pembuatan dan pengujian

alat. Pengujian dilakukan pada alat kempa pemanas tunggal dan alat kempa pemanas

ganda dengan membuat papan partikel menggunakan bahan ampas tebu, lem 

polyvinyl acetate (PVAc) dan termoplastik low density polyethylene (LDPE). 

Parameter yang diamati meliputi: tekanan pada masing-masing alat kempa; suhu di 

bawah alat kempa pemanas tunggal; suhu di bawah dan di atas alat kempa pemanas 

ganda; serta kualitas papan partikel yang dibuat dengan kedua alat tersebut yang 

diidentifikasi melalui pengukuran kerapatan dan kadar air. Alat kempa papan 

partikel dengan pemanas ganda menghasilkan panas yang relatif lebih tinggi dan 

lebih merata dibandingkan dengan alat kempa pemanas tunggal.

Penambahan sistem dongkrak pada alat kempa pemanas ganda menjadikan 

alat lebih efisien dalam penekanan. Tekanan yang dihasilkan oleh alat kempa



pemanas ganda sebesar 24,15 x 105 Pa sedangkan alat kempa pemanas tunggal, yaitu 

0,98 x 105 Pa.

Kerapatan dan kadar air papan partikel baik yang dibuat dengan alat kempa

pemanas tunggal maupun ganda, telah memenuhi standar nasional Indonesia.

Kerapatan papan partikel yang dibuat dengan alat kempa pemanas tunggal dan ganda 

adalah 0,46 g/cm3 dan 0,56 g/cm3, berturut-turut, sedangkan kadar airnya adalah

11,16% dan 5,73%, berturut-turut.

Alat kempa pemanas ganda masih perlu dilakukan modifikasi lanjutan pada 

sistem pemanas agar didapatkan suhu yang lebih merata. Begitu pula pada sistem

pegas pengangkat dongkrak masih perlu diperbaiki agar bekerja lebih baik.
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A. Latar Belakang

Salah satu produk komposit yang sedang berkembang saat ini yaitu papan 

partikel. Kebutuhan akan papan partikel di Indonesia semakin meningkat. Menurut 

Degarmo et al. (1997) dalam Putra (2007), material komposit adalah bahan padat 

berbeda jenis yang terdiri dari dua atau lebih material yang berbeda yang membentuk 

suatu kesatuan.

Di Indonesia salah satu pabrik furnitur terkemuka tercatat setiap bulan 

membutuhkan paling sedikit 3.000 m3 papan partikel senilai Rp. 1 triliun dan masih 

diimpor dari China atau Itali (Subyanto, 2006). Proses pembuatan papan partikel 

dapat dibuat dengan menggunakan bahan baku berupa limbah kayu, kayu dengan 

kualitas rendah, dan bahan yang mengandung lignoselulosa lainnya.

Papan partikel adalah salah satu jenis produk komposit atau panel kayu yang 

terbuat dari partikel-partikel kayu atau bahan-bahan yang mengandung lignoselulosa 

lainnya, yang diikat dengan perekat atau bahan pengikat lain kemudian dikempa 

panas (Maloney, 1993 dalam Puspita et al (2008)). Papan partikel merupakan 

lembaran hasil pengempaan panas campuran partikel kayu atau bahan yang 

mengandung lignoselulosa lainnya dengan perekat organik dan bahan lainnya. 

Tipe-tipe papan partikel sangat banyak dan berbeda-beda dalam hal ukuran dan 

bentuk partikel, jenis resin (perekat) yang digunakan dan kerapatan bahan yang 

dihasilkan. Sifat-sifat papan partikel sangat ditentukan oleh material penyusunnya 

dan proses pembuatan dari papan partikel tersebut.

1
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Bahan utama papan partikel dapat dibedakan atas dua kelompok, yaitu bahan pengisi 

('filler) dan bahan perekat (binder) (Sutigno, 1994).

Pembuatan papan partikel memerlukan alat berupa cetakan yang digunakan 

untuk membentuk papan tersebut. Pembuatan papan partikel dapat dilakukan dengan 

dua cara, yaitu cara kempa datar (flat pressed) baik sistem statis ()batch), maupun 

kontinyu (continuous) dan cara ekstruksi (extruded). Proses pertama sebelum 

dikempa bahan dijadikan partikel dalam bentuk dan ukuran tertentu, kemudian 

dicampur dengan bahan perekat dan bahan kimia lainnya (Bagus dan Basal, 2005).

Alat kempa datar yang sudah ada, cara pemanasannya secara tradisional (alat 

kempa pemanas tunggal) dengan pemanas satu arah yakni menggunakan kompor 

biasa dengan sistem penekan diputar secara manual dan terdapat plat penahan yang 

tidak rata. Panas yang dihasilkan tidak merata karena pemanas hanya dilakukan pada 

bagian bawah alat sehingga butuh pembalikan bahan agar panas pada papan menjadi 

Dengan demikian perlu dilakukan modifikasi pada alat dengan mengganti 

kompor tradisional dengan elemen pemanas yang diletakkan di bagian atas dan di 

bagian bawah cetakan agar panas lebih merata (alat kempa pemanas ganda) dengan 

pemanas dua arah dan untuk mempermudah penekanan digunakan dongkrak.

Alat yang dimodifikasi ini tidak seperti pada alat yang ada di pabrik besar 

yang biasanya membuat papan partikel dalam jumlah banyak (skala besar) dan 

dilakukan secara kontinyu, dalam penelitian ini akan dibuat alat yang memiliki skala 

kecil (terbatas) dan proses pembuatan papan dilakukan secara bertahap sehingga 

disebut dengan sistem statis (batch).

rata.
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B. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memodifikasi alat pengempa papan partikel

dengan menggunakan kompor listrik dan dongkrak agar didapat panas yang lebih

merata dan lebih efisien serta didapat produk yang lebih berkualitas.
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