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ABSTRACT

This research objective was to find out the effect of radial position, filler type and 
particle size to the adhesion strength in wet dry and air dry condition. This research 
used  Complete  Randomized Design (CRD) in factorial experiment analysis 2 x 3 x 3  
with 3 repetitions.  Factor A was  radial position of  wood  (a1 = near to the bark and   
a2 = near to the pith);  factor B was  filler type (b1 =  sago waste, b2 = sawdust and b3 
= coconut shell) and factor C was   particle size of filler (c1 = -100/+140 mesh, c2 =  
-140/+180 mesh and  c3 = -180 mesh).  The result   revealed that between interaction 
A, B, and C indicated  very significant relationship to adhesion strength in wet dry 
and air dry condition. The adhesion strength in wet dry and air dry condition with 
the highest rates occurred with the combination a1b1c3 treatment measured at 22,54 
kg/cm2 and 24,62 kg/cm2.
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PENDAHULUAN
Ketersediaan pasokan bahan baku kayu  

komersial ke industri  menurun   menyebabkan 
industri memanfaatkan kayu-kayu non komer-
sial. Kayu non komersial mempunyai potensi 
yang cukup banyak dibandingkan dengan kayu  
komersial.  Jenis kayu non komersial seperti kayu 
bawang (Dysoxylum sp) termasuk jenis kayu 
yang dijumpai cukup banyak di Pulau Seram  
(Propinsi Maluku) dengan diameter pohon yang 
cukup besar.  Pemanfaatan kayu bawang (Dys-
oxylum sp) sebagai bahan baku pada  industri 
kayu lapis membutuhkan teknologi perekatan 
yang meliputi bahan baku kayu,  komposisi 
adonan perekat dan proses perekatan. Pemilihan 
baku kayu pada posisi radial dekat kulit dan 
dekat hati, jenis filler dan derajat kelembutan  
sebagai komposisi adonan perekat yang tepat 
akan meningkatkan kekuatan rekat. Jenis filler 
ampas sagu, campuran serbuk kayu dan batok 
kelapa mempunyai potensi yang cukup besar, 
mudah diperoleh dan membutuhkan biaya relatif 
murah. 

Keteguhan rekat adalah nilai kekuatan 
tarik yang mampu dicapai atau dipertahankan 
oleh papan yang direkat. Keteguhan rekat kayu 
merupakan tolok ukur yang utama dan penting 

dalam analisis keberhasilan perekatan (Skeist, 
1962 dalam Prayitno, 1987: 28).  Menurut Pray-
itno(1987: 28) pengujian keteguhan rekat dapat 
dilakukan menurut tiga kondisi, yaitu kondisi 
kering angin sesuai dengan daerah tempat di-
lakukan percobaan atau produksi, kondisi kedua 
adalah kondisi basah dan kondisi ketiga adalah 
kondisi basah dalam prosedur yang disebut cyclic 
boiling test. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  
pengaruh posisi radial, jenis filler dan derajat 
kelembutan terhadap keteguhan rekat kayu lapis 
kondisi basah dan kering.

CARA  PENELITIAN
Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis 

dengan mengggunakan percobaan faktorial  2 x 
3 x 3  dalam Rancangan Acak Lengkap dengan 3 
ulangan. Ketiga faktor tersebut yaitu faktor A  = 
posisi radial kayu (a1 = dekat kulit dan a2 = dekat 
hati); faktor B = jenis filler ( b1 = ampas sagu, 
b2 = campuran limbah serbuk dan b3 = batok 
kelapa) serta faktor C = derajat kelembutan filler 
(c1 = -100/+140 mesh, c2 = -140/+180 mesh) dan 
c3= -180 mesh).

Model matematis analisis faktorial dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut :
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Penelitian  menggunakan standar ASTM, 
1970. Jenis filler ampas sagu (b1), campuran ser-
buk kayu (b2) dan batok kelapa (b3) dihaluskan 
dan disaring hingga mendapatkan filler dengan 
derajat kelembutan -100/+140 mesh (c1), -140/-
180 mesh (c2) dan -180 mesh (c3). Jenis filler 
dengan derajat kelembutan ini merupakan per-
lakuan penelitian dan juga sebagai bahan dasar  
dalam pembuatan adonan perekat.

Pengupasan logs kayu bawang menjadi 
venir yang dipisahkan antara posisi radial dekat 
kulit (a1) dan dekat hati (a2). Ukuran sampel yaitu  
35 x 35 x 0,5 cm dengan ketebalan venir face dan 
back yaitu 0,1 mm sedangkan ketebalan venir 
core yaitu 0,3 mm.

Komposisi bahan perekat (resin = 88,64%, 
hardener = 0,28%, ekstender tepung industri A 
= 5,54 % dan tepung industri B = 2,77 % serta 
filler dari masing-masing perlakuan sebesar 2,77 
%)  Adonan perekat yang telah dicampurkan ke-
mudian direkatkan dengan  venir  face, core dan 
back hingga menjadi kayu lapis (tripleks). Kayu 
lapis  yang dihasilkan akan diambil contoh uji 
sebanyak 4 contoh uji yaitu contoh uji keteguhan 
rekat kondisi basah sebanyak  2 contoh uji  dan 
kondisi kering sebanyak  2 contoh uji. 

Keteguhan Rekat  Kayu Lapis  Kondisi 
Basah
Dan Kondisi  Kering (ASTM D 805-63)

Pembuatan contoh uji 
Contoh uji diambil sebanyak 4  potong 

dari 1 sampel dimana 2 contoh uji untuk pengu-
jian keteguhan rekat kondisi basah dan 2 contoh 
uji untuk pengujian keteguhan rekat kondisi 
kering. Penelitian menggunakan  bahan uji un-
tuk face/back ukuran 1,0 mm dan core 3,0 mm 
dengan bentuk dan ukuran takik  adalah sebagai 
berikut :

Gambar  1.  Contoh uji keteguhan rekat kayu lapis
a. Perlakuan pengujian keteguhan rekat  basah 

(tipe II MR urea)
- Contoh uji direndam dalam air panas 

pada temperatur 60oC selama 3 jam.
- Contoh uji dicelup dalam air dingin pada 

suhu kamar dan dalam kondisi basah 
dilakukan pengujian (gambar 2).

Gambar 2. Bahan uji keteguhan rekat kondisi basah 
dan kondisi kering serta alat uji keteguhan rekat.

Keteguhan rekat kayu lapis dihitung den-
gan rumus :
Keteguhan rekat (KR)  =  A

P
 (kg/cm2)  ............ 

(5)
Keterangan :
P =  Beban maksimum (kg)
A  =  Luas bidang geser (cm2)  

Keteguhan rekat kondisi kering dilakukan 
tanpa adanya perlakuan terhadap contoh uji.

HASIL  DAN PEMBAHASAN

Keteguhan rekat  kayu lapis kondisi basah
Keteguhan rekat kayu lapis  pada kondisi 

basah dimaksudkan untuk mengetahui kekuatan 
perekat terhadap kondisi lingkungan yang mem-
punyai kelembaban yang relatif tinggi. Hasil 
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penelitian tentang keteguhan rekat pada kondisi 
basah disajikan pada tabel 1 dan gambar 5.  
Tabel 1. Rata-rata nilai keteguhan rekat kayu lapis 

pada kondisi basah (kg/cm2)

Berat jenis kayu pada  kondisi kering 
udara posisi radial kayu dekat kulit (0,653) lebih 
tinggi dari dekat hati  (0,647) sehingga menye-
babkan keteguhan rekat kayu lapis pada posisi 
radial dekat kulit lebih tinggi dari bagian dekat 
hati. Hal ini ditunjang oleh pendapat Prayitno 
(1984) yang menyatakan bahwa makin tinggi 
berat jenis kayu makin tinggi pula kekuatan 
rekatnya. Selanjutnya dikatakan bahwa penam-
bahan berat jenis tidak akan menambah kekuatan 
rekatnya sampai batas berat jenis tertentu (0,8). 
Untuk jenis filler tertinggi pada jenis ampas 
sagu  dengan nilai 19,90 kg/cm2 diikuti dengan 
jenis filler  campuran serbuk kayu dengan nilai 
17,27 kg/cm2 sedangkan terendah pada jenis filler  
batok kelapa dengan nilai  14,17 kg/cm2. Hal ini 
disebabkan karena jenis filler dari ampas sagu 
mempunyai kadar ekstraktif yang lebih kecil 
dibandingkan campuran serbuk kayu dan batok 
kelapa. Makin banyak ekstraktif di dalam kayu 
atau perekat (filler) akan menghasilkan ketegu-
han rekat kayu lapis yang makin kecil.  

Keteguhan rekat juga dipengaruhi oleh 
derajat kehalusan filler. Derajat kehalusan –180 
mesh menghasilkan nilai keteguhan rekat ter-
tinggi yaitu sebesar 20,64 kg/cm2 diikuti oleh 
kehalusan +140/-180 mesh yaitu 16,33 kg/cm2 
sedangkan terendah pada kehalusan –100/+140 
mesh yaitu sebesar 14,37 kg/cm2. Kondisi ini 
disebabkan karena  derajat kehalusan filler  ber-
hubungan dengan  porositas kayu, dimana makin 
tinggi berat jenis kayu makin tinggi pula kerapa-
tannya dan  memerlukan filler dengan derajat 
kehalusan yang kecil sehingga memungkinkan  
perekat lebih banyak masuk ke dalam pori-pori 
kayu dan bereaksi dengan komponen di dalam 
dinding sel kayu serta membentuk ikatan yang 
lebih kuat dengan rantai ikatan yang terbentuk 
akan semakin baik.

Nilai keteguhan rekat yang diperoleh 
dapat disimpulkan bahwa untuk masing-masing 
perlakuan  yang diujicobakan dapat memenuhi 
Standar Jepang  (JAS, 1973) yang mensyaratkan 
nilai keteguhan  rekat kayu lapis pada kondisi 
basah minimum sebesar 7 kg/cm2. Ini berarti 
kayu bawang (Dysoxylum sp.) dengan perlakuan 
jenis filler ampas sagu, campuran serbuk kayu 
dan batok kelapa serta  derajat kehalusan filler 
(-100/+140 mesh;  -140/+180 mesh  dan –180 
mesh memiliki kualitas yang baik untuk digu-

Nilai rata-rata keteguhan rekat kondisi 
basah untuk posisi radial kayu menunjukkan nilai 
tertinggi pada posisi  radial dekat kulit dengan 
nilai rata-rata 18,24 kg/cm2 dan terendah pada 
posisi kayu dekat hati dengan nilai rata-rata 
15,99 kg/cm2. Kondisi ini memperlihatkan bahwa 
kayu dengan berat jenis yang tinggi (posisi ra-
dial dekat kulit) akan berpeluang menghasilkan 
nilai keteguhan rekat yang tinggi dibandingkan 
dengan kayu yang mempunyai berat jenis yang 
rendah (dekat hati). Hal ini sesuai dengan 
pendapat Supraptono (1979) yang menyatakan 
bahwa berat jenis kayu yang tinggi menunjukkan 
keteguhan rekat yang tinggi. 
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nakan dengan perekat urea formaldehida  dalam 
pembuatan kayu lapis. Untuk melihat hubungan 
yang signifikan dilakukan uji analisis varians 
yang disajikan pada tabel 2.

Tabel  2. Analisis varians  keteguhan rekat 
kondisi  basah 

Keterangan : 
 **  = sangat nyata       tn = tidak nyata
 *   = nyata        

Analisis varians keteguhan rekat pada 
kondisi basah (tabel 2) menunjukkan bahwa fak-
tor A  yaitu venir dari kayu bawang pada posisi 
radial (dekat kulit dan dekat hati); faktor B yaitu 
jenis filler (ampas sagu, campuran serbuk kayu 
dan batok kelapa) serta  faktor C yaitu derajat 
kehalusannya (-100/+140 mesh; -140/+180 mesh 
dan  -180 mesh) serta interaksi ABC menunjuk-
kan hubungan yang sangat nyata.  Hal ini berarti 
keteguhan rekat kondisi basah dipengaruhi oleh 
perbedaan posisi radial, jenis filler dan derajat 
kehalusan. Pengaruh ini disebabkan  karena 
kandungan ektraktif yang ada pada kayu dan 
filler, makin banyak ekstraktif akan memberikan 
peluang makin menurunnya keteguhan rekat 
karena ekstraktif akan menghalangi perekat untuk 
bereaksi dengan komponen di dalam dinding sel. 
Makin kecil  derajat kehalusan  akan memberi-
kan kecenderungan perekat masuk ke pori-pori 
kayu makin dalam, berinteraksi, menjangkar dan 
membentuk akar-akar perekat (tendris).  Kondisi 
ini ditunjang dengan hasil penelitian Prayitno, 
(1987:175) yang menjelaskan bahwa ukuran 
partikel berinteraksi dengan jenis kayu karena 
ukuran partikel menentukan kemampuan aliran 
(flow) dan penetrasi cairan perekat ke dalam 
kayu, sebagian dipengaruhi oleh wetabilitas je-
nis kayu dan kandungan ekstraktif. Selanjutnya 
dikatakan bahwa derajat kehalusan yang makin 

kecil akan dimungkinkan memberikan nilai 
keteguhan rekat yang tinggi karena adanya gaya 
kohesi perekat  dan  gaya kohesi kayu serta gaya 
adhesi perekat dengan kayu. 

Gambar 3.  Histogram rata-rata keteguhan rekat  
kayu lapis pada kondisi basah (kg/cm2) 

Gambar 3 memperlihatkan bahwa ketegu-
han rekat pada posisi radial dekat kulit selalu 
meningkat dari  c1 ke c2 dan selanjutnya ke c3 
baik pada jenis filler ampas sagu (b1), campuran 
serbuk kayu (b2) maupun batok kelapa (b3). Hal 
ini mengindikasikan bahwa keteguhan rekat  
yang baik pada kondisi kering udara  untuk 
kayu bawang dihasilkan oleh  posisi radial 
dekat kulit dengan jenis filler ampas sagu den-
gan derajat kehalusan -180 mesh. Posisi radial 
dekat kulit dan ampas sagu  mempunyai kand-
ungan ekstraktif yang lebih kecil dibandingkan 
dengan  posisi radial dekat hati dengan jenis 
filler campuran serbuk kayu dan batok kelapa. 
Makin halus ukuran filler akan makin baik bagi 
komponen filler di dalam perekat dan komponen 
kayu  untuk bereaksi dalam pori-pori kayu dan 
reaksinya dapat mencapai kedalaman tertentu 
di dalam  kayu.

Keteguhan Rekat  Kayu Lapis Kondisi Ker-
ing 

Keteguhan rekat kayu lapis  pada kondisi 
kering dimaksudkan untuk mengetahui ketah-
anan perekat terhadap kondisi lingkungan yang 
mempunyai kelembaban yang relatif rendah. 
Nilai keteguhan rekat kondisi kering secara rinci 
disajikan pada tabel 3 dan gambar 6. 
Tabel  3.  Rata-rata keteguhan rekat kayu lapis pada  

kondisi kering (kg/cm2)
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Nilai rata-rata keteguhan rekat kondisi 
kering  untuk posisi radial kayu menunjukkan 
nilai tertinggi pada posisi dekat kulit dengan 
nilai 21,25 kg/cm2 dan terendah pada posisi 
kayu  dekat hati dengan nilai 19,51 kg/cm2. Un-
tuk jenis filler tertinggi pada jenis ampas sagu  
dengan nilai 22,71 kg/cm2 diikuti dengan jenis 
filler  campuran serbuk kayu kayu dengan nilai 
20,06 kg/cm2 sedangkan terendah pada jenis 
filler  batok kelapa dengan nilai  18,38 kg/cm2. 
Keteguhan rekat berkorelasi negatif dengan 
kandungan ekstraktif, makin tinggi ekstraktif 
makin rendah keteguhan rekatnya. Ampas sagu 
mempunyai kadar ekstraktif yang rendah diband-
ingkan dengan  campuran serbuk kayu dan batok 
kelapa.  Derajat kehalusan tertinggi pada  kehalu-
san –180 mesh yaitu 22,96 kg/cm2 diikuti oleh 
kehalusan +140/-180 mesh yaitu  20,16 kg/cm2 
sedangkan terendah pada kehalusan –100/+140 
mesh yaitu sebesar 18,01 kg/cm2. Makin kecil 
ukuran filler makin besar penetrasi yang terjadi 
sehingga keteguhan rekat yang dihasilkan akan 
makin tinggi. Selain itu, Lauren (1989) dalam 
Prayitno (1996) menyatakan bahwa makin halus 
filler makin tinggi kekuatan rekatnya. Kondisi ini 
disebabkan karena filler dengan derajat kehalu-
sannya kecil dapat berpenetrasi lebih dalam dan 
akan membentuk ikatan pada serat saat diberikan 
pengempaan panas.  Nilai keteguhan rekat yang 
diperoleh dapat disimpulkan bahwa untuk mas-

ing-masing perlakuan  dapat memenuhi Standard 
Jepang  (JAS, 1973) yang mensyaratkan nilai 
keteguhan  rekat kayu lapis pada kondisi ker-
ing minimal sebesar 14 kg/cm2. Ini berarti kayu 
bawang (Dysoxylum sp) dengan perlakuan jenis 
filler ampas sagu, campuran serbuk kayu dan 
batok kelapa serta  ukuran filler  (-100/+140 
mesh;  -140/+180 mesh dan –180 mesh memiliki 
mutu yang baik untuk digunakan dengan per-
ekat urea formaldehida  dalam pembuatan kayu 
lapis. Hubungan yang signifikan antara ketiga 
perlakuan dapat dilihat  pada analisis varians 
pada tabel 4.   
Tabel 4.  Analisis Varians Keteguhan Rekat Kondisi 

Kering (kg/cm2)

Keterangan : sama dengan tabel  2.
Analisis varians keteguhan rekat pada 

kondisi kering (tabel 4) memperlihatkan bahwa  
posisi radial (A), jenis filler (B), derajat keh-
alusan (C) serta interkasi ABC menunjukkan 
hubungan yang nyata Ini berarti keteguhan rekat 
kondisi kering ditentukan oleh kekuatan ikatan 
antara kayu dan perekat secara utuh. Kondisi ini 
terjadi akibat adanya adhesi spesifik yang meru-
pakan kerja molekul-molekul atau atom-atom 
antara perekat dengan kayu. Brown, Panshin 
dan Forsaith (1952) dalam Wardhani (1999) 
menjelaskan bahwa jika perekat yang tidak men-
jangkar dengan baik maka kekuatan perekatnya 
ditentukan oleh kohesi perekat itu sendiri. 

Ilustrasi dari rata-rata nilai keteguhan 
rekat kayu lapis  pada kondisi kering (kg/cm2) 
disajikan pada gambar 4.
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Gambar 4. Histogram rata-rata keteguhan rekat  kayu 
lapis pada kondisi kering (kg/cm2)

Gambar 4  menunjukkan bahwa ketegu-
han rekat kayu lapis kondisi kering pada masing-
masing perlakuan atau interaksi ketiga faktor, ada 
terdapat satu pembeda yaitu kombinasi perlakuan kg/cm2. Namun disisi lain, nilai keteguhan rekat masing-masing perlakuan mempunyai nilai yang 
lebih tinggi dibandingkan pada kondisi basah. Hal ini disebabkan pada kondisi basah masing-mas-
ing contoh uji diberikan perlakuan perendaman di dalam air pada suhu 103oC dan contoh uji dalam 
kondisi basah dilakukan pengujian. Keteguhan rekat pada kondisi kering tidak diberikan perlakuan 
perendaman sebelum pengujian.  

KESIMPULAN
Hubungan antara posisi radial kayu bawang (Dysoxylum sp.), jenis filler (ampas sagu, cam-

puran serbuk kayu dan batok kelapa) serta dan kehalusannya terhadap keteguhan rekat kayu lapis 
dapat disimpulan bahwa :
1. Interaksi antara faktor A, B, dan C berpengaruh sangat nyata terhadap  keteguhan rekat kayu 

lapis pada kondisi basah dan kondisi kering.
2. Keteguhan rekat kondisi basah  dan kondisi kering tertinggi, terdapat pada perlakuan yang sama yaitu 

a1b1c3 dengan nilai masing-masing adalah 25,54  kg/cm2 dan 27,32 kg/cm2.
3. Keteguhan rekat kayu lapis pada kondisi basah dan kering  memenuhi standar  Jepang (JAS, 

1973).

DAFTAR  PUSTAKA

posisi radial dekat kulit, jenis filler ampas sagu 
dan derajat kehalusan -180 mesh (a1b1c3) dengan 
keteguhan rekat kondisi kering sebesar 24,62 


