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Abstract: The human need for wood as construction, building or furniture continues to increase with the increasing 

population, while the availability of wood as raw material continues to decline. In the context of efficient use of wood, it is 

necessary to make efforts to utilize sawdust into a more useful product, namely particleboard formed from sawdust waste. 

The sawdust waste was synthesized with Spent Bleaching Earth (SBE) waste and Polyvinyl Acetate (PVAc) adhesive using 

manual compaction method. Sample testing carried out to know elemental composition Spent Bleaching Earth waste which 

contained toxic materials; know the water content, density, absorbency and sizes of Spent Bleaching Earth (SBE) waste and 

sawdust, know the effect of Spent Bleaching Earth (SBE) waste on particleboard, and processing and utilizing Spent Bleaching 

Earth (SBE) waste and sawdust as a substitute for wood for making particleboard. The results obtained from this research is (1) 

Spent Bleaching Earth (SBE) contains toxic phosphorus (P) and chromium (Cr) elements which are potentially toxic to the 

human body, (2) water content of sawdust of 10.84% and Spent Bleaching Earth (SBE) of 2.51%; sawdust density of 0.73 gr / 

cm3 and Spent Bleaching Earth (SBE) of 1.60 gr / cm3; sawdust absorbency of 45.95% and Spent Bleaching Earth (SBE) of 

16.85%; size of the Spent Bleaching Earth (SBE) waste with the average fineness modulus of 1,46 and 1,60 including the fine 

aggregate category is good around 1.5 - 3.8. The effect of Spent Bleaching Earth (SBE) waste on the manufacture of 

particleboard causes more use of SBE, the reduction in thickness swelling. The process of making particleboard with a mixture 

of Spent Bleaching Earth (SBE) causes more and more use of SBE, so the process of mixing with sawdust is stickier. 

Keywords: sawdust, Spent Bleaching Earth (SBE), particleboard 

Abstrak: Kebutuhan manusia terhadap kayu sebagai konstruksi, bangunan atau furniture terus meningkat seiring dengan 

meningkatnya pertambahan jumlah penduduk, sementara ketersediaan kayu sebagai bahan baku terus menurun. Dalam 

rangka efisiensi penggunaan kayu perlu diupayakan pemanfaatan serbuk kayu menjadi produk yang lebih bermanfaat yaitu 

papan partikel yang dibentuk dari limbah serbuk kayu. Limbah serbuk kayu disintesis dengan limbah Spent Bleaching Earth 

(SBE) serta perekat Polivinil Asetat (PVAc) menggunakan metode pemadatan manual. Pengujian sampel dilakukan untuk 

mengetahui komposisi unsur limbah Spent Bleaching Earth (SBE) yang mengandung bahan beracun; mengetahui kadar air, 

kerapatan, daya serap dan ukuran limbah Spent Bleaching Earth (SBE) dan serbuk kayu, mengetahui pengaruh limbah Spent 

Bleaching Earth (SBE) terhadap papan partikel, dan mengolah serta memanfaatkan limbah Spent Bleaching Earth (SBE) serta 

serbuk kayu sebagai bahan pengganti kayu pembuatan papan partikel. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Spent 

Bleaching Earth (SBE) mengandung unsur fosfor (P) dan kromium (Cr) beracun yang berpotensi beracun bagi tubuh manusia, 

(2) kadar air serbuk kayu sebesar 10,84% dan Spent Bleaching Earth (SBE) sebesar 2,51% ; kerapatan serbuk kayu sebesar 0,73 

gr/cm3 dan Spent Bleaching Earth (SBE) sebesar 1,60 gr/cm3; daya serap serbuk kayu sebesar 45,95% dan Spent Bleaching 
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Earth (SBE) sebesar 16,85%; ukuran limbah Spent Bleaching Earth (SBE) dengan nilai rata-rata fineness modulus  1,46 dan 1,60 

termasuk kategori agregat halus yang baik sekitar 1,5 – 3,8. Pengaruh limbah Spent Bleaching Earth (SBE) pada pembuatan 

papan partikel menyebabkan semakin banyaknya menggunakan SBE maka berkurangnya pengembangan tebal. Proses 

pembuatan papan partikel dengan campuran Spent Bleaching Earth (SBE) menyebabkan semakin banyaknya menggunakan 

SBE maka proses adukan dengan serbuk kayu lebih lengket. 

Kata Kunci : serbuk kayu, Spent Bleaching Earth (SBE), papan partikel 

Pendahuluan 

Kebutuhan manusia terhadap kayu sebagai konstruksi, 

bangunan atau furniture terus meningkat seiring dengan 

meningkatnya pertambahan jumlah penduduk, sementara 

ketersediaan kayu sebagai bahan baku terus menurun [7]. 

Padahal kemampuan alam untuk menyediakan kayu 

tersebut sangatlah terbatas. Sejalan dengan program 

perlindungan hutan, harga material bangunan yang 

berhubungan dengan kayu relatif meningkat harga jualnya 

karena keterbatasan barang. Disisi lain produksi industri 

kayu menghasilkan banyak limbah, faktanya kebanyakan 

industri kayu memiliki kelemahan dibidang efisiensi bahan 

yang menyebabkan limbah berupa hasil sampingan pokok 

dari industri yang mereka jalankan [3]. Dalam rangka 

efisiensi penggunaan kayu perlu diupayakan pemanfaatan 

serbuk kayu menjadi produk yang lebih bermanfaat. 

Sehingga muncul upaya bagaimana mengatasi masalah yang 

ada, yaitu inovasi untuk menambah jenis papan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kayu. Salah 

satunya mengolah limbah serbuk kayu menjadi papan 

partikel. Papan partikel merupakan produk majemuk 

dengan bahan baku kombinasi partikel, venir, serat dengan 

perekat sintetis/organik [12] yang terbuat dari partikel-

partikel kayu atau bahan berlignoselulosa lainnya, yang 

diikat dengan perekat sintetis atau bahan perekat lain dan 

dikempa panas (Maloney, 1993). Keunggulan produk ini 

antara lain biaya produksi lebih murah, bahan bakunya 

melimpah, dan memiliki sifat-sifat yang lebih baik.  

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar penghasil 

kelapa sawit di dunia dengan luas area 3,76 juta Ha atau 

314% dari luas total kebun kelapa sawit dunia [6]. Tanaman 

kelapa sawit saat ini merupakan jenis tanaman perkebunan 

yang memiliki produksi yang besar disektor pertanian. Hasil 

produksi kelapa sawit tersebut menghasilkan limbah kelapa 

sawit yang semakin meninggi setiap harinya. Limbah ini 

merupakan sumber pencemaran yang potensial bagi 

manusia dan lingkungan, sehingga pabrik dituntut untuk 

mengolah limbah melalui berbagai pendekatan teknologi 

pengolahan limbah. Sedangkan untuk limbah padat yaitu 

Spent Bleaching Earth (SBE) yang dihasilkan dari proses 

pemucatan dalam pemurnian Crude Palm Oil (CPO) masih 

belum diupayakan dengan baik oleh masyarakat. 

Berdasarkan Lampiran I PP No. 101 Tahun 2014. SBE 

termasuk dalam daftar limbah B3 dari sumber spesifik 

khusus dengan kategori bahaya 2. Industri menyediakan 

tempat pembuangan di area pabrik dan melimpahkan 

pengelolaan limbah tersebut ke vendor pengelolaan Limbah 

B3 [1]. 

Berdasarkan Berdasarkan besarnya kuantitas limbah Spent 

Bleaching Earth (SBE) hasil produksi, maka perlu diadakan 

riset tentang pengolahan dan pemanfaatan limbah SBE 

sebagai bahan campuran pembuatan papan partikel, papan 

serat, atau papan komposit. Oleh karena itu mencermati 

dari apa yang telah dijabarkan di atas dan didukung oleh 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka 

dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Limbah Spent 

Bleaching Earth (SBE) Dari Pengolahan Minyak Kelapa Sawit 

Sebagai Pengganti Sebagian Serbuk Kayu Pada Aplikasi 

Papan Partikel”. 

Metode 

Limbah serbuk kayu disintesis dengan limbah Spent 

Bleaching Earth (SBE) serta perekat Polivinil Asetat 

(PVAc) menggunakan metode pemadatan manual. 

Pengujian sampel dilakukan untuk mengetahui 

komposisi unsur limbah Spent Bleaching Earth (SBE) 

yang mengandung bahan beracun; mengetahui kadar 

air, kerapatan, daya serap dan ukuran limbah Spent 

Bleaching Earth (SBE) dan serbuk kayu, mengetahui 

pengaruh limbah Spent Bleaching Earth (SBE) terhadap 

papan partikel, dan mengolah serta memanfaatkan 

limbah Spent Bleaching Earth (SBE) serta serbuk kayu 
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sebagai bahan pengganti kayu pembuatan papan 

partikel. Oleh karena itu dalam rancangan penelitian ini 

dimuat semua rangkaian dalam upaya mencapai tujuan 

penelitian yang dikehendaki, meliputi proses persiapan, 

proses  penelitian, dan proses pengambilan data. 

Secara garis besar penelitian ini dapat dilihat pada 

diagram alir berikut ini. 

 
                               𝐆𝐚𝐦𝐛𝐚𝐫 𝟏. Diagram Alir  

Penelitian 

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah papan 

partikel dengan campuran serbuk kayu, Spent Bleaching 

Earth (SBE) dengan menggunakan perekat PVAc. Instrumen 

memegang peranan penting dalam upaya memperoleh 

informasi atau data yang akurat. Untuk memperoleh data 

dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) tahapan penelitian: (1) 

persiapan bahan dan alat, (2) proses pembuatan benda uji, 

dan (3) pengambilan data. Tahapan-tahapan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Persiapan bahan dan alat 

 Bahan-bahan yang dipakai: serbuk kayu, Spent 

Bleaching Earth (SBE), air, perekat PVAc 

 Alat-alat yang digunakan: Cetakan, Wadah, Oven, Gelas 

Ukur, Spatula, Burner Lamp, Mikrometer sekrup. 

 

 

Proses pembuatan benda uji adalah sebagai berikut: 

1. Persiapan bahan dan alat. 

2. Penimbangan bahan-bahan sesuai berat yang 

direncanakan. 

3. Pencampuran semua bahan sampai rata.  

4. Proses pengepresan, semua bahan yang sudah 

tercampur dimasukkan mesin pres dan siap dipres 

selama ± 6 jam.  

5. Papan partikel yang sudah jadi kemudian ditempatkan 

dalam ruangan dan diangin-anginkan selama ± 1 

minggu, sehingga kadar air dalam papan partikel 

seimbang (sesuai suhu ruangan). 

 

Pengambilan data  

Proses pengambilan data hasil pengujian adalah sebagai 

berikut:  

1. Kerapatan papan partikel yaitu dilakukan pada kondisi 

kering udara kemudian ditimbang beratnya. Selanjutnya 

diukur panjang rata-rata dengan dua titik pengukuran, dan 

arah lebar dua titik pengukuran dan tebalnya dengan empat 

titik pengukuran untuk menentukan volume contoh uji (V). 

Nilai kerapatan papan partikel dihitung dengan rumus: 

𝜌 =
𝑀

𝑉
 

dengan:  

𝜌 = kerapatan (g/ cm3) 

M = massa contoh uji kering udara (g)  

V = volume contoh uji kering udara (cm3) 

 

2. Uji kadar air papan partikel yaitu contoh uji terlebih 

dahulu ditimbang untuk memperoleh berat awal (BA), 

kemudian di oven pada suhu 103 ±2˚C selama 24 jam. 

Contoh uji didinginkan dalam desikator kemudian ditimbang 

untuk mengetahui berat kering oven (BKO). Nilai kadar air 

dihitung menggunakan persamaan: 

𝐾𝐴 = (
𝐵𝐴−𝐵𝐾𝑂

𝐵𝐾𝑂
× 100% ) 

dengan: 

KA = kadar air (%) 

BA = berat awal (gr) 

BKO = berat kering mutlak (gr) 

  

3. Daya serap air papan partikel yaitu contoh uji direndam 

dalam air dingin selama 2 jam kemudian ditiriskan lalu 
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ditimbang beratnya (B2), direndam lagi selama 24 jam, 

kemudian ditiriskan lalu ditimbang berat akhirnya (B2). Nilai 

daya serap air dihitung dengan rumus: 

DSA (%) =
𝐵2−𝐵1

𝐵1
× 100% 

dengan: 

B1= berat sebelum perendaman (gr) 

B2= berat setelah perendaman 2 jam atau 24 jam (g). 

 

4. Pengembangan tebal didasarkan pada selisih tebal 

sebelum (T1) dan setelah perendaman dengan air dingin 

selama 2 jam kemudian diukur pengembangan tebal contoh 

uji (T2), dan selama 24 jam kemudian diukur pengembangan 

tebal contoh uji (T2). Nilai pengembangan tebal dihitung 

dengan rumus: 

𝑇𝑆 (%) =
𝑇2 − 𝑇1

𝑇1

× 100% 

dengan: 

TS = pengembangan tebal (%) 

T1 = tebal sebelum perendaman (cm) 

T2 = tebal setelah perendaman 2 jam atau 24 jam (cm) 

 

5. Analisis saringan Cara uji yaitu uji analisis hidrometer dan 

cara uji analisis saringan. Peralatan yang digunakan adalah 

oven pengering, timbangan, alat pengaduk mekanis, 

hidrometer, silinder sedimentasi, termometer, saringan, bak 

air, gelas kimia, alat pengukur waktu, wadah/cawan, dan 

batang kaca. 

 

6. Uji nyala yaitu cara uji Limbah yang bukan berupa cairan, 

yang pada temperatur dan tekanan standar yaitu 25 oC (dua 

puluh lima derajat Celcius) atau 760 mmHg (tujuh ratus 

enam puluh millimeters of mercury) mudah menyala 

melalui gesekan, penyerapan uap air atau perubahan kimia 

secara spontan dan jika menyala dapat menyebabkan nyala 

terus menerus. Sifat ini dapat diketahui secara langsung 

tanpa harus melalui pengujian di laboratorium.  

Results And Discussion 

Pada penelitian ini terlebih dahulu akan membahas 

mengenai limbah Spent Bleaching Earth (SBE) yang telah 

dianalisa oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di 

Lampung dengan metode ED-XRF Panalytical Epsilon 3 XLE, 

No. Order 33/BPTM/AL/2019 dengan kode sebagai “Limbah 

Minyak Kelapa” dengan hasil pada Tabel 1. 

  

Tabel 1 Hasil XRF Spent Bleaching Earth (SBE) 

Element Oxides 

Compound Conc Unit Compound Conc Unit 

Mg 0,65 % MgO 0,72 % 

Al 8,29 % AL2O3 9,92 % 

Si 46,71 % SiO2 58,61 % 

P 5,79 % P2O5 6,72 % 

S 1,25 % SO3 1,54 % 

K 4,38 % K2O 2,52 % 

Ca 9,29 % CaO 5,98 % 

Ti 2,24 % TiO 1,62 % 

V 506,1 ppm V2O5 377,3 ppm 

Cr 193,3 ppm Cr2O3 122 ppm 

Mn 0,38 % MnO 0,21 % 

Fe 20,13 % Fe2O3 11,71 % 

Cu 252,9 ppm CuO 116,4 ppm 

Zn 821,5 ppm ZnO 376,2 ppm 

Ga 110,3 ppm Ga2O3 54,5 ppm 

Rb 566,2 ppm Rb2O 225,2 ppm 

Sr 0,209 ppm SrO 898,2 ppm 

Y 177,9 % Y2O3 82 % 

Zr 0,141 ppm ZrO3 691,4 ppm 

Sumber: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di 

Lampung 

 

Pada tabel tersebut dapat ditinjau ada unsur yang 

diperkirakan mengandung bahan beracun seperti fosfor (P) 

dan kromium (Cr). Akibat keracunan bahan fosfor (P) bisa 

menyebabkan keracunan dan pada metabolisme 

karbohidrat, lemak dan protein. Sedangkan untuk bahan 

kromium bisa mengakibatkan kanker pada tubuh manusia 

[13]. 

 

Hasil Penelitian Kerapatan  

Pengujian terhadap sampel (1), (2) dan (3) serbuk kayu serta 

Spent Bleaching Earth (SBE) telah dilakukan. Pengujian 

dilakukan untuk mengetahui nilai kerapatan sesuai dengan 

syarat yang sudah ditentukan dari SNI 1964 2008 dapat 

dilihat pada Gambar 1. 



Journal of Science and Applicative Technology  Original Article  

Copyright © 2019 Journal of Science and Applicative Technology   J. Sci. Appl. Tech. vol. xx (xx), 20xx, pp. xx-xx | 5 
Published by: Lembaga Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penjaminan Mutu 
Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia 

FIRST AUTHOR LAST NAME et al., Journal of Science and Applicative Technology vol. x (xx), 20xx, pp. x- x 

 

Gambar 1 Grafik hasil pengujian kerapatan serbuk kayu 

Pada Gambar 1 grafik hasil pengujian kerapatan serbuk 

kayu memiliki nilai kerapatan pada sampel (1) sebesar 0,68 

g/cm3; sampel (2) 0,75 g/cm3; dan sampel (3) sebesar 0,76 

g/cm3 pada sampel (3). Jika ketiga sampel dihitung nilai 

rata-ratanya, maka nilai kerapatan serbuk kayu sebesar 0,73 

g/cm3. Nilai kerapatan berkisar antara 0,40 – 0,90 g/cm3 

adalah syarat pembuatan papan partikel [10]. Dari hasil 

pengujian tersebut yang menunjukkan bahwa ketiga sampel 

dan nilai rata-ratanya memiliki nilai kerapatan yang sesuai 

dengan syarat pembuatan papan partikel, sedangkan nilai 

rata-rata kerapatan serbuk kayu [10]. 

 

Gambar  2  Grafik hasil pengujian kerapatan Spent 

Bleaching Earth (SBE) 

Pada Gambar 2 grafik hasil pengujian kerapatan Spent 

Bleaching Earth (SBE) memiliki nilai kerapatan pada sampel 

(1) sebesar 1,69 g/cm3; sampel (2) 1,68 g/cm3; dan sampel 

(3) sebesar 1,43 g/cm3 pada sampel (3). Jika ketiga sampel 

dihitung nilai rata-ratanya, maka nilai kerapatan sebesar 

1,60 g/cm3. Nilai kerapatan berkisar antara 0,40 – 0,90 

g/cm3 adalah syarat pembuatan papan partikel [10]. Dari 

hasil pengujian tersebut yang menunjukkan bahwa ketiga 

sampel dan nilai rata-ratanya memiliki nilai kerapatan yang 

tidak sesuai dengan syarat pembuatan papan partikel. 

Berdasarkan uji kerapatan tersebut, maka papan pertikel 

tersebut masih belum sesuai. Hal tersebut disebabkan 

beberapa hal yaitu pada saat proses pencampuran lem dan 

pada saat pengepresan bahan-bahan tidak masuk semua; 

pada saat pemotongan papan partikel serbuk gergaji dan 

sabut kelapa banyak yang terbuang serta pemotongan tidak 

bisa rapi; volume yang dihasilkan tidak sesuai rencana 

akibat dari alat yang tidak mampu melakukan pengepresan 

sampai ketebalan papan partikel 1 cm, dan terjadi 

pengembangan tebal pada saat papan partikel diangin-

anginkan selama 7 (tujuh) hari yang disebabkan oleh 

kelembaban udara dalam ruangan yang tidak stabil, karena 

hal yang mempengaruhi kerapatan adalah berat dan 

volume sehingga bila terjadi pengembangan dan 

pengurangan berat papan partikel akan menyebabkan 

perbedaan kerapatan rencana dengan kerapatan hasil 

pengujian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan 

penambahan Spent Bleaching Earth kerapatan yang 

diperoleh sesuai standar. 

Hasil Penelitian Kadar Air 

Pengujian terhadap sampel (1), (2) dan (3) serbuk kayu serta 

Spent Bleaching Earth (SBE) telah dilakukan. Pengujian 

dilakukan untuk mengetahui nilai kadar air sesuai dengan 

syarat yang sudah ditentukan dari SNI 03 1971 1990  dapat 

dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3  Grafik hasil pengujian kadar air serbuk kayu 

Pada Gambar 3 grafik hasil pengujian kadar air serbuk kayu 

memiliki nilai kadar air pada sampel (1) sebesar 10,92%; 

sampel (2) 10,85%; dan sampel (3) sebesar 10,75% pada 

sampel (3). Jika ketiga sampel dihitung nilai rata-ratanya, 

maka nilai kadar air sebesar 10,84% g/cm3. Nilai kadar air 

tidak diperkenankan lebih dari 14% adalah syarat 

pembuatan papan partikel [10]. Dari hasil pengujian 

tersebut yang menunjukkan bahwa ketiga sampel dan nilai 

rata-ratanya memiliki nilai kadar air yang  sesuai dengan 

syarat pembuatan papan partikel. 

 

 

Gambar 4 Grafik hasil pengujian kadar air Spent Bleaching 

Earth (SBE) 

Pada Gambar 4.4 grafik hasil pengujian kadar air Spent 

Bleaching Earth (SBE) memiliki nilai kadar air pada sampel 

(1) sebesar 3,20%; sampel (2) 1,90%; dan sampel (3) sebesar 

2,45% pada sampel (3). Jika ketiga sampel dihitung nilai 

rata-ratanya, maka nilai kadar air sebesar 2,51%. Nilai kadar 

air tidak diperkenankan lebih dari 14% adalah syarat 

pembuatan papan partikel [10]. Dari hasil pengujian 

tersebut yang menunjukkan bahwa ketiga sampel dan nilai 

rata-ratanya memiliki nilai kadar air yang  sesuai dengan 

syarat pembuatan papan partikel. 

Pada pengujian hasil kadar air ini dapat dihasilkan kadar air 

yang kecil karena sebelum dilakukan penimbangan, serbuk 

kayu dioven sampai mendekati berat tetap (konstan). Kadar 

air dapat berubah disebabkan oleh perekat yang digunakan, 

karena dalam Perekat PVAc terdapat kandungan air, cuaca 

dan kelembaban udara juga dapat mempengaruhi kadar air 

dalam papan partikel. Semakin lembab udaranya (terutama 

pada saat musim hujan) maka kadar air papan partikel 

semakin besar, berkisar ± 20% tetapi semakin panas 

suhu/udaranya (terutama pada musim kemarau) maka 

kadar air juga semakin kecil, berkisar ± 13%. Sedangkan 

untuk kondisi kering mutlak hanya dapat dicapai pada saat 

pemanasan/pengovenan. 

 

Hasil Penelitian Daya Serap 

Pengujian terhadap sampel (1), (2) dan (3) serbuk kayu serta 

Spent Bleaching Earth (SBE) telah dilakukan. Pengujian 

dilakukan untuk mengetahui nilai daya serap air sesuai 

dengan syarat yang sudah ditentukan dari SNI 0499 2008 

dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5 Grafik hasil pengujian daya serap air serbuk kayu 

Pada Gambar 5 grafik hasil pengujian daya serap air serbuk 

kayu memiliki nilai daya serap air pada sampel (1) sebesar 

44,59%; sampel (2) 45,69%; dan sampel (3) sebesar 47,56% 

pada sampel (3). Jika ketiga sampel dihitung nilai rata-

ratanya, maka nilai daya serap air sebesar 45,95%. Nilai 

daya serap air berkisar 20-75% merupakan syarat 

pembuatan papan partikel [13]. Dari hasil pengujian 

tersebut yang menunjukkan bahwa ketiga sampel  dan nilai 

rata-ratanya memiliki nilai daya serap air yang sesuai 

dengan syarat pembuatan papan partikel. Daya serap air 

pada serbuk kayu cukup besar disebabkan karena sifat 

serbuk kayu memiliki kemampuan untuk menyerap molekul 

air dari lingkungannya [14]. 

 

Gambar 6 Grafik hasil pengujian daya serap air Spent 

Bleaching Earth (SBE) 

Pada Gambar 4.6 grafik hasil pengujian daya serap air Spent 

Bleaching Earth (SBE) memiliki nilai daya serap air pada 

sampel (1) sebesar 16,65%; sampel (2) 18,28%; dan sampel 

(3) sebesar 15,62% pada sampel (3). Jika ketiga sampel 

dihitung nilai rata-ratanya, maka nilai daya serap air sebesar 

16,85%. Nilai daya serap air berkisar 20-75% merupakan 

syarat pembuatan papan partikel [13]. Dari hasil pengujian 

tersebut yang menunjukkan bahwa ketiga sampel dan nilai 

rata-ratanya memiliki nilai daya serap air yang tidak sesuai 

dengan syarat pembuatan papan partikel. Daya serap air 

pada Spent Bleaching Earth (SBE) yang kecil disebabkan 

karena sifat Spent Bleaching Earth (SBE) sulit untuk 

menyerap molekul air dari lingkungannya [14]. 

 

Gambar 7 Grafik hasil pengujian daya serap air papan 

partikel 

Pada Gambar 4.7 grafik hasil pengujian daya serap air 

papan partikel memiliki nilai rata-rata daya serap air pada 

variasi SBE (0%) sebesar 231,86%; SBE (10%) sebesar 

213,84%; SBE (20%) sebesar 137,54%; SBE (30%) sebesar 

131,03% dan SBE (40%) sebesar 96,44%. Nilai daya serap air 

berkisar 20-75% merupakan syarat pembuatan papan 

partikel [13]. Dari hasil pengujian tersebut yang 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata daya serap air yang 

tidak sesuai dengan syarat pembuatan papan partikel. 

Dengan bertambahnya penggunaan SBE maka daya serap 

air pada papan partikel semakin rendah [14]. 

Hasil Penelitian Analisis Saringan 

Berikut grafik gradasi SBE dengan nilai SNI 3423 2008 

sebagai nilai batas bersyarat yang sesuai dari Gambar 8.

 

Gambar 8 Grafik gradasi Spent Bleaching Earth (SBE) 
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Pada percobaan gradasi Spent Bleaching Earth (SBE) telah 

dilakukan penyaringan dengan saringan berdiameter yang 

berbeda-beda. Dapat dilihat dari hasil perhitugan diperoleh 

nilai rata-rata modulus kehalusan sebesar 1,46 dan 1,60 

maka agregat Spent Bleaching Earth (SBE) masuk dalam 

kategori agregat halus. Dengan batas dari 1,5 hingga 3,8 

dengan katergori agregat halus. Agregat Spent Bleaching 

Earth (SBE) dapat mempengaruhi kekuatan papan partikel 

dikarenakan terlalu halus dan diameter agregat tdak 

beragam. Dalam penelitian ini tetap menggunakan SBE 

sebagai pengganti sebagian kayu pada pembuatan papan 

partikel. 

 

Hasil Penelitian Pengembangan Tebal  

Pengujian daya serap air papan partikel dilakukan dengan 

cara perendaman dalam air selama ± 24 jam, alat yang 

dipergunakan untuk pengujian ini adalah mikrometer 

sekrup dan bak perendam. 

 

Gambar 9 Grafik Hasil Pengujian Pengembangan Tebal 

Pada Gambar 9 grafik hasil uji pengembangan tebal papan 

partikel dengan lama perendaman 24 jam memiliki nilai 

rata-rata pengembangan tebal pada variasi SBE (0%) 

sebesar 15,77%; SBE (10%) sebesar 13,18%; SBE (20%) 

sebesar 11,01%; SBE (30%) sebesar 4,99% dan SBE (40%) 

sebesar 3,68%. Nilai pengembangan tebal maksimal sebesar 

12% merupakan syarat pengembangan tebal papan partikel 

[15]. Dari hasil pengujian tersebut yang menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata pengembangan tebal papan partikel 

pada variasi SBE (20%), SBE (30%) dan SBE (40%) sesuai 

dengan syarat pembuatan papan partikel. Sedangkan 

pengujian pengembangan tebal papan partikel pada variasi 

SBE (0%) dan SBE (10%) tidak sesuai dengan syarat 

pembuatan papan partikel. Pengembangan tebal yang tinggi 

ini terjadi akibat tidak adanya daya rekat yang dapat 

mengikat Spent Bleaching Earth (SBE), sehingga ikatan 

Spent Bleaching Earth (SBE) dengan lem lemah jika diberi 

air. Oleh karena itu pengembangan tebal ini sangat 

dipengaruhi oleh daya ikat partikel dalam papan yaitu 

kerusakan yang terjadi pada jaringan ikat antar partikel 

pembentuk papan. Juga dipengaruhi oleh pencampuran lem 

yang tidak merata serta pengepresan yang kurang 

sempurna, yaitu perubahan dimensi setelah keluar dari 

cetakan. Dari hasil pengujian pengembangan tebal papan 

partikel pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

dengan campuran antara Spent Bleaching Earth (SBE) 

dengan serbuk kayu pengembangan tebal yang terjadi 

semakin kecil, sedangkan papan partikel tanpa campuran 

Spent Bleaching Earth (SBE) mengalami pengembangan 

yang besar. 

Hasil Penelitian Uji Nyala 

Pengujian nyala papan partikel dilakukan dengan cara 

menyiapkan sampel kemudian dinyalakan api dengan suhu 

sekitar 1500 ºC, alat yang dipergunakan untuk pengujian ini 

adalah kaki tiga dan burner lamp dan stopwatch. 

 

Gambar 10 Grafik Hasil Uji Nyala 

Pada Gambar 10 grafik hasil uji nyala pada papan partikel 

memiliki nilai rata-rata pada SBE 0% sebesar 59,38 detik dan 

nilai rata-rata nyala api sebesar 138,52 detik, nilai rata-rata 
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uji titik bakar pada SBE 10% sebesar 57,31 detik dan nilai 

rata-rata nyala api sebesar 139,14 detik, nilai rata-rata uji 

titik bakar pada SBE 20% sebesar 56,28 detik dan nilai rata-

rata nyala api sebesar 152,42 detik, nilai rata-rata uji titik 

bakar pada SBE 30% sebesar 53,98 detik dan nilai rata-rata 

nyala api sebesar 165,12 detik dan nilai rata-rata uji titik 

bakar pada SBE 40% sebesar 53,84 detik dan nilai rata-rata 

nyala api sebesar 170,37 detik. Dari hasil tersebut dengan 

bertambahnya penggunaan limbah pada papan partikel 

akan membuat titik bakar semakin rendah dan 

memperlama nyala api. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta 

pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

penelitian ini didapatkan beberapa kesimpulan yaitu 

komposisi unsur limbah Spent Bleaching Earth (SBE) yang 

mengandung bahan beracun yaitu fosfor (P) dan kromium 

(Cr) beracun yang berpotensi beracun bagi tubuh manusia. 

Kadar air serbuk kayu sebesar 10,84% dan Spent Bleaching 

Earth (SBE) sebesar 2,51% ; kerapatan serbuk kayu sebesar 

0,73 gr/cm3 dan Spent Bleaching Earth (SBE) sebesar 1,60 

gr/cm3; daya serap serbuk kayu sebesar 45,95% dan Spent 

Bleaching Earth (SBE) sebesar 16,85%; ukuran limbah Spent 

Bleaching Earth (SBE) dengan nilai rata-rata fineness 

modulus  1,46 dan 1,60 termasuk kategori agregat halus 

yang baik sekitar 1,5 – 3,8. Pada Pengaruh limbah Spent 

Bleaching Earth (SBE) pada pembuatan papan partikel 

menyebabkan semakin banyaknya menggunakan SBE maka 

berkurangnya pengembangan tebal dan memperendah titik 

bakar. Proses pembuatan papan partikel dengan campuran 

Spent Bleaching Earth (SBE) menyebabkan semakin 

banyaknya menggunakan SBE maka proses adukan dengan 

serbuk kayu lebih lengket. 
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