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ABSTRACT

Application of extender and filler are the methods used to improve the adhession bind on 
block board processing, since they can improve adhesion quality, so that delamination 
can be reduced. The grade of delamination is very much influenced by adhessive 
composition (depend on the application of filler)
This research was conduced at PT. Tunggal Agathis Indah Wood Industries, Sidangoli, 
provinsi of North Moluccas from 8 th to 20 nd December 2005. The objective of this 
research is to evaluate the effecs of extender and filler on delamination of block board. 
Acompletely Randomized Design was used with factorial experiment of two factors 
A and B factors in four levels (A1 = 6,95 percents, A2 = 9,73 percents, A3 = 12,51 
percents and A4 = 15,29 percents) while filler factor in five levels (B1 = 3,48 percents, 
B2 = 4,31 percents, B3 = 5,14 percents, B4  = 5,97 percents and B5 = 6,80 percents).
Output the analysis of variance it is shown that A (extender) factor has significant effect 
on the other hand B (filler) and AB (interaction of both factor) have no significant effect 
on block board delamination. Based on mean difference test, it is shown that the best 
result given at A1 (dosage of extender is 8,95 percents). Since there is no difference 
away all levels of B factor, they can be appleed on every level. The best composition 
given to reach best quality of block board is interaction of both factories on the level 
of A2B5 (9,73 percents extender and 6,80 percents filler).
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PENDAHULUAN

Latar Belakang 
Indonesia memiliki potensi sumber daya 

hutan yang tidak sedikit, diperkirakan  ± 4000 
jenis kayu, namun pemanfaatannya belum op-
timal sebagaimana mestinya (Prayitno, 1988). 
Dalam hal pemungutan hasil kayunya masih 
terdapat limbah yang diperkirakan sebesar 51 
persen di luar pulau Jawa dan 20 persen di pulau 
Jawa (Anonymous, 1975 dalam Hidayat dkk, 
1978). Untuk itu perlu adanya usaha peman-
faatan maksimum kayu berupa diversifikasi 
hasil dan efisiensi penggunaan kayu (Hidayat 
dkk, 1978).

Industri kayu terpadu merupakan tujuan 
akhir dari pemanfaatan kayu dimana limbah-
limbah kayu baik dari eksploitasi hutan maupun 
industri pengolahan kayu dalam ukuran ter-
tentu dapat dijadikan bahan baku industri kayu 
sekunder (Kliwon,1986).

Hidayat dkk (1978) mengemukakan 
bahwa pembuatan papan blok merupakan salah 
satu  cara pemanfaatan limbah tersebut. Hal ini 
membuktikan bahwa adanya kemajuan teknologi 
dalam pemanfaatan kayu, sehingga dapat 
menekan volume limbah, perluasan lapangan pe-
kerjaan maupun keuntungan ekonomis lainnya.

Papan blok sebagai papan tiruan terdiri 
dari lembaran finir pada bagian muka (face), 
bagian belakang (back) dan finir penyilang 
(cross band) sedangkan lumber core terbuat dari 
potongan-potongan kayu persegi. Kemudian ba-
gian-bagian tersebut diikat dengan menggunakan 
perekat sehingga  membentuk lembaran dengan 
ketebalan tertentu.

Dalam proses pembuatan papan blok 
perekat merupakan factor yang turut menentukan 
mutu papan blok dimana adonan perekat  mem-
pengaruhi kualitas papan blok, karena bersifat 
mempersatukan bagian-bagian papan blok (Du-
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manauw, 1993). Bahan tambahan (ekstender) 
dan bahan pengisi (filler) merupakan variabel 
penting yang turut menentukan daya ikatan 
yang terjadi antara bagian-bagian penyusun 
papan blok, dimana komposisi dari bahan-bahan 
tersebut terhadap perekat murni diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas papan blok, dalam hal ini 
pengaruhnya terhadap delaminasi papan blok 
(Budiman, 1995).

Tujuan dan manfaat penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

komposisi yang optimum antara ekstender dan 
bahan pengisi terhadap delaminasi papan blok, 
yang mempergunakan perekat Urea Fortmalde-
hida.

Hasil dari penelitian ini diharapkan mem-
berikan masukan kepada produsen papan blok 
guna peningkatan kualitas.

TINJAUAN PUSTAKA

Papan Blok
Papan blok adalah panel papan yang 

terdiri dari strip kayu yang lebarnya tidak me-
lebihi 25 mm dan direkatkan satu dengan lainnya 
dengan mempergunakan perekat, yang kedua 
permukaannya dilapisi lagi dengan finir kayu, 
sebanyak dua atau lebih yang disusun bersilangan 
dan ditekan dengan suhu tinggi (Kliwon, 1994)

Dumanauw (1993) mengemukakan bah-
wa papan blok atau Lumber Core Plywood dapat 
diklasifikasikan atas 3(tiga) macam berdasarkan 
isian tengahnya yaitu :
a. Batten board dengan tebal isian > 25 mm
b. Block board dengan tebal isian  7 – 25 

mm
c. Lamin board dengan tebal isian < 7 mm

Papan blok pada hakekatnya digunakan 
untuk keperluan dalam ruangan seperti perabot 
rumah tangga, yang memerlukan daya rekat yang 
tinggi tetapi tidak memiliki daya tahan terhadap 
kelembaban dan air.

 Perekat dan Perekatan  
Budiman (1995) mendefinisikan perekat 

sebagai bahan yang dapat menahan dua buah 
benda berdasarkan ikatan permukaan. Ikatan 
perekatan dapat terjadi karena :

a)  Masuknya cairan perekat ke dalam pori-
pori benda kemudian mengeras (perekatan 
mekanis)

b)  Daya tarik menarik antara molekul 
perekat dengan molekul benda (perekatan  
spesifik).

Budiman (1995) mengatakan bahwa 
perekatan dua keeping kayu dimulai dengan 
melaburkan perekat berbentuk cair ke permukaan 
kayu, kedua kepingan kayu ditempelkan dan 
ditekan atau ditempa dan dibiarkan beberapa 
saat sampai terjadi ikatan yang kuat, sebelum 
terjadi ikatan yang kuat beberapa tahap harus 
dilalui yaitu : a) Pengaliran (Flowing), b) Pemin-
dahan (Transfer), c). Penembusan (Penetrasi), 
d). Pembasahan (Wetting)  dan  e). Pemadatan 
(pengerasan/Curing).

Perekat Urea Formaldehida
Perekat urea formaldehida merupakan ha-

sil reaksi antara urea dan formaldehida (Budiman 
1995). Perekat ini dijual dalam bentuk cair atau 
tepung berwarna jernih sampai putih.

Kliwon (1994) mengatakan bahwa urea 
formaldehida dicampur berturut-turut dengan 
tepung terigu, tepung tempurung kelapa, air dan 
terakhir pengeras dalam tangki glue mixer. 

Haygreeen dan Bowyer (1993) menga-
takan bahwa perekat urea formaldehida termasuk 
perekat interior yang tahan kelembaban tinggi 
dan air. Disamping keuntungan lainnya yaitu 
siklus pematangan  yang pendek dan biaya yang 
relatif murah.

Ekstender
Ekstender didefinisikan sebagai bahan 

alami  yang mengandung sedikit banyaknya sifat-
sifat perekat, yang ditambahkan ke dalam adonan 
perekat dengan tujuan untuk memperbaiki sifat 
perekat itu sendiri dan untuk memenuhi per-
mintaan substrat kayu dalam perekatan sekaligus 
menurunkan harga adonan (Skeist. 1977 dalam 
Prayitno, 1986).

Beberapa tujuan penggunaan ekstender 
dalam teknologi pengolahan kayu dengan meng-
gunakan perekat dapat diformulasikan dalam be-
berapa titik setelah diketahui kegagalan perekat 
yang hanya menggunakan perekat murni.
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Pemakaian ekstender sebagai bahan 
penolong, mempunyai beberapa tujuan. Tujuan 
tersebut menurut Prayitno (1986) adalah: me-
nambah viskositas adonan perekat, menambah 
sifat lekat basah perekat, mengurangi pelepasan 
bahan-bahan pencemar lingkungan, mengurangi 
kerusakan perekat, penguapan yang cepat dan 
kerapuhan, mengurangi pemakaian perekat  
murni, dan menurunkan harga adonan

Bahan Pengisi
Bahan pengisi adalah suatu bahan yang 

dicampurkan atau yang ditambahkan pada 
perekat dengan maksud mengisi ruang-ruang 
(pori-pori) di permukaan kayu/finir disamping 
atas pertimbangan efisiensi (penghematan bahan 
perekatnya) (Kasmudjo, 1981).

Kadar air bahan pengisi harus dijaga 
sedemikian rupa sehingga tidak begitu nyata 
mempengaruhi viskositas dari perekat.

Pada dasarnya bahan pengisi ini dikelom-
pokkan dalam dua kelompok besar yaitu:
a) Kelompok bahan pengisi organik, yaitu 

bahan pengisi yang bersumber pada bahan 
berlignoselulosa atau tumbuh-tumbuhan 
seperti kulit tempurung kelapa, kulit kayu, 
bubuk kayu (wood flour) dan sisa/waste 
dalam pabrik pengolahan pulp dan kertas.

b)  Kelompok bahan pengisi anorganik, yaitu 
bahan pengisi yang berasal dari bahan alam 
bukan tumbuh-tumbuhan seperti mineral, 
tanah lempung dan sebagainya.

Delaminasi
Anonim (1992) mendefinisikan delamina-

si sebagai suatu kerusakan akibat mengelupasnya 
finir pada bagian tepi kayu lapis .

Bryant dkk (1959) mengatakan bahwa 
uji delaminasi bertujuan untuk  : menilai kekua-
tan ikatan rekat dengan ketelitian yang cukup 
memadai, menyempurnakan metode pengujian 
yang cepat dengan hasil yang cukup teliti dan 
menentukan kondisi yang tepat bagi penggunaan 
kayu lapis di lapangan.

Faktor – Faktor yang mempengaruhi De-
laminasi

Budiman (1995) mengemukakan bahwa 
ada 3(tiga) faktor yang mempengaruhi proses 

perekatan yaitu : benda yang direkatkan (kayu/
finir), perekat dan kondisi pengempaan.

Kayu
a)  Struktur anatomi. Untuk memperoleh 

perekatan yang baik maka perekat harus 
menembus ke dalam kayu. Penembusan 
ini antara lain melalui jari-jari yang ter-
buka terhadap garis rekat. Terbukanya sel 
pada kayu dapat terjadi karena pengerjaan 
seperti pembuatan finir atau karena tekanan 
(pengempaan).

b)  Berat jenis kayu. Makin tinggi berat jenis 
kayu makin tebal dinding selnya, sehingga 
memerlukan tekanan yang relatif besar 
untuk memecahkannya. Melalui dinding 
sel yang pecah inilah perekat menembus 
ke dalam kayu.

c)  Zat ekstraktif. Zat ekstaktif adalah zat yang 
terdapat dalam rongga sel dan yang dapat 
dikeluarkan dengan jalan ekstraksi. Zat ini 
dapat mengurangi keteguhan rekat karena 
menghalangi perekat bereaksi dengan kom-
ponen dalam dinding sel seperti selulosa.

d)  Kadar air. Sudah umum diketahui bahwa 
kayu yang kering lebih baik untuk direkat 
dari pada kayu yang basah. Kadar air yang 
terlalu tinggi akan mengurangi keteguhan 
rekat sebab  air dalam kayu akan meng-
halangi perekat untuk bereaksi dengan 
komponen kayu dalam dinding sel. Bila 
dipakai pengempaan panas, air di dalam 
kayu akan menguap dan mendesak lapisan 
finir sehingga terjadi lepuh. Sedangkan bila 
kadar air yang terlalu rendah akan terjadi 
pengeringan yang hebat sehingga terjadi 
kerusakan pada dinding sel. Kondisi ini 
tidak baik untuk perekatan karena kayu 
yang terlalu kering akan  mengisap perekat 
lebih banyak sehingga jumlah perekat pada 
garis rekat terlalu sedikit, akhirnya terjadi 
delaminasi.

e) Keadaan permukaan. Dalam proses per-
ekatan diperlukan adanya kontak tertutup 
antara permukaan yang direkat. Kondisi ini 
hanya dapat dicapai bila permukaan kayu 
rata. Sehingga permukaan kayu yang tidak 
sama tebal akan mengurangi keteguhan 
rekat disamping itu permukaan kayu harus 
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bersih dari kotoran yang dapat menghambat 
terjadinya ikatan perekat.

Perekat
a) Macam perekat. Perekat yang digunakan 

dalam proses perekatan harus disesuaikan 
dengan tujuan pemakaian dari produk yang 
dihasilkan. Untuk membuat kayu lapis eks-
terior maka harus digunakan perekat ekste-
rior dan untuk membuat kayu lapis interior 
maka harus digunakan perekat interior.

b)  Keadaan perekat. Setiap pabrik perekat 
memberitahukan keadaan perekat yang di-
jualnya, seperti keasaman (pH), kekentalan, 
masa simpannya dan lain-lain. Dengan 
demikian perekat yang keadaannya masih 
baik akan menghasilkan keteguhan rekat 
yang baik dan perekat yang tidak baik akan 
menghasilkan ikatan perekat yang jelek.

c).  Komposisi perekat. Bagi perekat yang tidak 
siap pakai perlu dilakukan pencampuran 
bahan perekat dengan bahan lain. Dalam 
pencampuran ini dapat digunakan berbagai 
macam komposisi. Sebagai dasar adalah 
komposisi yang dianjurkan oleh pabrik 
perekat dan laboratorium pabrik. Sesuai 
dengan pengalaman komposisi ini dapat 
dirubah tanpa mengurangi keteguhan rekat-
nya, bahkan mungkin dapat meningkatkan 
keteguhan rekatnya.

 Sutigno (1988) mengemukakan bahwa 
pemakaian ekstender dan bahan pengisi 
akan mengurangi biaya, sebab banyaknya  
perekat murni persatuan luas menjadi 
berkurang dan harga ekstender lebih murah. 
Bila pemakaian ekstender terlalu banyak 
maka kekuatan rekatnya menjadi rendah, 
sehingga menyebabkan delaminasi. Selan-
jutnya dikatakan pula bahwa bahan pengisi 
merupakan suatu bahan yang umumnya 
tidak bersifat perekat yang dicampurkan 
pada adonan perekat untuk mengubah sifat 
perekat dan sampai jumlah tertentu dapat 
menaikan keteguhan rekat, atau mencegah 
terjadinya delaminasi.

d)  Berat labur. Berat labur adalah banyaknya 
perekat yang dilaburkan pada permukaan 
kayu yang biasa dinyatakan dalam gr/feet. 
Berat labur yang terlalu sedikit akan 

mengurangi keteguhan rekat, sedangkan 
yang terlalu banyak akan menaikkan biaya 
produksi dan dapat mengurangi keteguhan 
rekat.

e)  Masa tunggu. Setelah perekat dilabur tidak 
langsung dikempa, tetapi dibiarkan bebe-
rapa saat agar perekat meresap ke dalam 
kayu dan mengental. Masa tunggu yang 
terlalu lama kurang baik karena perekat 
sudah terlalu kering, sehingga tidak bisa 
masuk ke sel kayu.

Kondisi Pengempaan
a). Suhu pengempaan dapat berlangsung pada 

suhu kamar dan dapat pula di atas suhu 
kamar. Hal ini berhubungan dengan macam 
perekat yang digunakan. Suhu kempa ber-
hubungan dengan masa kempa suhu yang 
lebih rendah dapat diimbangi dengan masa 
kempa yang lebih lama dan sebaliknya. 
Pada pengempaan panas, suhu yang ter-
lalu rendah menyebabkan perekat kurang 
matang. Sebaliknya suhu yang terlalu tinggi 
menyebabkan perekat gosong. Kedua kon-
disi ini dapat menurunkan kekuatan rekat.

b)  Masa kempa. Pengempaan dingin memer-
lukan waktu yang lebih lama dari pada 
pengempaan panas. Masa kempa yang 
terlalu pendek kurang baik karena perekat 
belum matang atau proses pemadatan per-
ekat belum sempurna.  Sebaliknya masa 
kempa yang terlalu lama akan menaikan 
biaya produksi.

c)  Tekanan. Besar tekanan panas pada saat 
pengempaan dinyatakan dengan tekanan 
spesifik (8-12 Kg/cm2) sedangkan yang 
terbaca pada mesin kempa adalah tekanan 
kerja. Pemberian tekanan yang terlalu tinggi 
dapat menyebabkan kayu menjadi rusak 
sehingga kurang baik keteguhan rekatnya. 
Selain itu akibat tekanan yang terlalu tinggi 
maka banyak perekat yang keluar dari bi-
dang perekat sehingga jumlah perekat pada 
garis perekat terlalu sedikit. Sedangkan 
tekanan yang terlalu rendah kurang baik 
karena penembusan perekat kurang dalam, 
kontak antara permukaan yang direkat 
kurang rapat.
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METODE PENELITIAN

Waktu Dan Tempat penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada PT. 

Tunggal Agathis Indah Wood Industries, Sidan-
goli, Propinsi Maluku Utara,  yang berlangsung 
pada tanggal 8 – 20  Desember 2005.

Alat dan Bahan Penelitian
Bahan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah papan blok yang memiliki lapisan 
inti (lumber core) dengan ketebalan 12,70 mm, 
dengan finir mersawa (Anisoptera costs Korth).

Sebagai bahan perekat digunakan resin 
urea formaldehida dan bahan campuran lainnya 
seperti ekstender (tepung terigu), bahan pengisi 
(tepung kaulin) dan hardener (pupuk urea, amo-
nium clorida, melamin powder).

Peralatan yang digunakan dalam pene-
litian ini adalah : termometer, gergaji mesin, 
water booth, moisture meter, desikator, feeler, 
visco meter, alat press, timbangan dan alat tulis 
menulis.

Metode Percobaan

Rancangan Percobaan
Rancangan yang digunakan adalah Ran-

cangan Faktorial dengan pola Rancangan Acak 
Lengkap dengan ulangan sebanyak 3 kali.

Perlakuan yang diberikan adalah sebagai 
berikut :
Faktor A  :  Dosis ekstender (A1= 6,95 persen, 

A2 = 9,73 Persen, A3 = 12,51 persen 
dan  A4 = 15,29 persen)

Faktor B  : Dosis bahan pengisi (B1 = 3,48 
persen, B2 =: 4,31 persen, B3 = 5,14 
persen, B4 = 5,97 persen dan B5 = 
6,80 persen)

Model matetematika dari rancangan ini 
adalah :

Dimana :
 Yijk : Nilai pengamatan
 µ : Nilai rataan umum
 Ai : Pengaruh taraf ke-i faktor A
 Bj : Pengaruh taraf ke-j faktor B
 ABij: Interaksi

 ªijk : Galat percobaan
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan 

jika menunjukkan adanya pengaruh dari faktor-
faktor yang diteliti maka dilanjutkan dengan uji 
beda nyata jujur (BNJ) dengan rumus :

Pembuatan Contoh Uji
Contoh uji dibuat dengan ukuran 127 

mm x 50 mm dari potongan uji berukuran 300 
x 300mm.

Proses pelaburan perekat diseragamkan 
dengan berat labur 32 ±  2 gr/feet dengan kadar 
air finir 8 – 9 persen. Kemudian potongan uji 
dikempa dengan kempa dingin pada suhu kamar 
dengan besar tekanan kerja sebesar 36.5 Kg/cm2 
dengan waktu kempa selama 30 menit. Dilanjut-
kan dengan kempa panas pada suhu 100o – 110o 
C dengan tekanan kerja sebesar 36,5 Kg/cm2 
dengan waktu kempa selama 9,5 menit. Tekanan 
kerja yang diberikan menggunakan tekanan spe-
sifik sebesar 10 Kg/cm2.

Perlakuan Contoh UJi
Perlakuan contoh uji menurut Anonim 

(1989), adalah sebagai berikut :
- Contoh uji direndam dalam air dengan 

suhu 24 ± 3o C selama 4 jam.
- Contoh uji dikeringkan dalam oven pada 

suhu 49 – 52oC selama 19 jam dengan 
peredaran udara yang cukup untuk men-
gurangi kadar air.

- Prosedur ini diulang sebanyak 3(tiga) 
kali.

- Selanjutnya diukur besarnya delaminasi 
yang terjadi.

Penilaian hasil uji delaminasi dilakukan  
berdasarkan luas permukaan yang mengalami 
delaminasi, dengan cara :

-  Feeler gouge dimasukkan pada bagian 
yang terdelaminasi untuk mengukur 
panjang, dalam dan lebar contoh uji 
yang mengalami delaminasi.

-   Contoh uji dianggap rusak apabila ter-
jadi delaminasi panjang lebih besar dari 
50 mm, dalam lebih besar dari 4,2 mm 
dan lebar (bagian yang terbuka) yaitu 
0,762 mm.
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-  Persentase delaminasi dapat diukur seb-
agai berikut :

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Bahan Pengisi Terhadap Delami-
nasi Papan blok

Hasil pengamatan/pengukuran berdasar-
kan faktor A (ekstender) menunjukkan bahwa  A1 
( 6,95 %) dan A2 (9,73 %) mengalami delaminasi 
yang sangat kecil bila dibandingkan dengan taraf  
A3 (12,51 %) dan A4 (15,29 %). Dengan demikian 
kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan 
penurunan keteguhan rekat atau peningkatan 
delaminasi papan blok dengan semakin ban-
yaknya ekstender yang digunakan atau yang 
ditambahkan dalam campuran perekat. Hal ini 
terjadi karena dengan semakin tingginya kadar 
ekstender dalam adonan perekat maka makin 
sedikit jumlah resin urea formaldehida per satuan 
luas permukaan finir. Hal ini ditegaskan oleh 
Pery (1947) dalam (Santoso dkk. 1998) yang 
mengemukakan bahwa kenaikan ekstender cam-
puran perekat akan menyebabkan berkurangnya 
daya rekat karena ekstender hanya merupakan 
bahan tambahan yang bersifat perekat, sehingga 
dengan jumlah yang semakin banyak maka 
jumlah perekat murni dalam gr/cm2 semakin 
kecil. Faktor lain yang menyebabkan turunnya 
keteguhan rekat papan blok adalah ekstender 
banyak mengandung pati (karbohidrat) yang 
pada dasarnya tidak tahan air, sehingga papan 
blok yang dibuat mengalami penurunan ikatan 
rekat setelah mengalami pengujian.

Dalam hubungannya dengan kadar air 
maka jumlah ekstender yang lebih banyak 
menyebabkan kandungan air pada papan blok 
semakin banyak pula, karena ekstender yang 
digunakan dalam adonan perekat mengandung 
molekul-molekul air. Hal ini ditegaskan oleh 
T. A. Prayitno (1986) yang mengatakan bahwa 
syarat ekstender yaitu mempunyai tingkatan 
penyerapan air yang rendah   1 : 1. Kenaikan 
kadar air papan blok karena penambahan eks-
tender akan berbanding lurus dengan penyusutan 
dimana penyusutan akan semakin besar pula. Ter-
jadi penyusutan papan blok dapat mengakibatkan 
delaminasi. Hal ini disebabkan karena terjadinya 

penyusutan maka garis perekat yang telah terben-
tuk dapat mengalami retakan karena perubahan 
dimensi  dari kayu, sehingga terputusnya ikatan 
perekat akan mengakibatkan delaminasi pada 
papan blok karena lembaran-lembaran finir dan 
lembar core tidak dapat menyatu.

Pengaruh Bahan Pengisi Terhadap Delami-
nasi Papan blok

Hasil pengamatan terhadap perlakuan 
bahan pengisi tidak memberikan pengaruh nyata 
terhadap delaminasi papan blok. Hal ini dise-
babkan karena bahan pengisi yang ditambahkan 
dalam adonan perekat akan mengisi abnur pada 
lembaran finir dengan demikian penetrasi perekat 
ke dalam abnur lembaran finir tidak terlalu ban-
yak sehingga garis perekat yang terbentuk tidak 
terlalu tipis dan mampu membuat ikatan yang 
maksimum antara lembaran-lembaran finir dan 
lumber core, disamping itu bahan pengisi mem-
punyai fungsi untuk menahan molekul perekat 
dan sekaligus mengikatnya pada posisi garis 
perekat selama proses pengeringan yang mana 
proses pengeringan perekat merupakan tahapan 
yang sangat penting untuk menghasilkan papan 
blok yang berkualitas. Hal ini ditegaskan dalam 
Sutigno (1988) yang menyatakan bahwa bahan 
pengisi merupakan suatu bahan yang umumnya 
tidak bersifat perekat yang dicampurkan pada 
adonan perekat untuk merubah sifat perekat 
terutama kekentalan dan sampai jumlah tertentu 
dapat menaikkan keteguhan rekat.

PENUTUP

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis keragaman, 

hasil uji beda rata-rata dari pembahasan, maka 
dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut 
:
1. Ekstender yang dicampurkan dalam adonan 

perekat mempunyai dosis tertentu untuk 
mendapatkan kualitas ikatan perekat papan 
blok yang baik.

2. Dosis ekstender sebesar 6,95 Persen ( A1 ) 
merupakan dosis terbaik ( delaminasi 6,52 
persen ) yang dapat dicampurkan ke dalam 
adonan perekat. Karena papan blok yang 
dihasilkan dengan adonan perekat ini men-
galami delaminasi yang sangat kecil setelah 
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mengalami pengujian.
3. Perlakuan terhadap bahan pengisi tidak ber-

pengaruh nyata terhadap delaminasi papan 
blok.

4. Komposisi perekat yang baik dari penelitian 
ini adalah perlakuan ekstender A1 ( 6,95 
persen ) dan A2 ( 9,73 ) dengan bahan 
pengisi pada semua tingkatan yaitu : B1 ( 
3,48 persen ), B2 (4,31 persen ), B3( 5,14 
persen ), B4 ( 5,97 persen ) dan B5 (6,80 
persen ).

Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pemba-

hasan dapat dikemukakan saran bahwa :
1.  Untuk efisiensi biaya tanpa menge-

sampingkan kualitas papan blok maka 
sebaiknya digunakan komposisi A2B5 yaitu 
: ekstender 9,73 persen ( A2 ) dan bahan 
pengisi 6,80 ( B5 ).

2.  Untuk mengetahui penggunaan dosis bahan 
pengisi yang optimum perlu dilakukan 
penelitian lanjutan.
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