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ABSTRAK 

 Kayu adalah sebuah bahan yang banyak digunakan manusia dalam 

kehidupannya. Salah satu pemanfaatannya yaitu MDF (Medium-density fibreboard) 

sebagai bahan untuk, misalnya, membuat meja dan kursi. Namun, sekarang 

pemanfaatan kayu yang terlalu banyak dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. 

Peneliti tergerak untuk memanfaatkan bahan lain pembuatan MDF, yaitu daun kering. 

Peneliti melakukan 3 kali percobaan: melakukan perebusan kayu untuk dijadikan 

pulp, menyatukan serbuk kayu dengan lem putih dan dibiarkan, lalu membuat MDF 

dari bahan daun. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah tidak dapat diciptakan 

MDF kayu  dan daun karena peneliti belum menemukan tekonologi tepat guna untuk 

membuatnya dengan sempurna sesuai produk di pasaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang   

Manusia memiliki kebutuhan hidup. Salah satu dari kebutuhan hidup itu adalah 

kebutuhan akan sarana prasarana hidup, misalnya meja, kursi, lemari, kertas, 

pensil, dan lain-lain. Barang yang disebutkan sebelumnya, semua terbuat dari 

kayu dengan bahan dasar pembuatnya MDF (Medium-density Fibreboard). 

Kebutuhan manusia akan MDF tentu akan bertambah banyak seiring 

berkembangnya zaman. Kebutuhan MDF ini umumnya diambil dari pepohonan. 

Untuk mendapatkannya, tentu seseorang harus pergi ke hutan untuk menebang 

pohon. 

Penebangan pohon pada zaman sekarang akan berdampak pada kerusakan 

lingkungan. Kerusakan pohon di hutan akan menyebabkan banjir, tanah longsor, 

ketidaksuburan tanah, dan lain-lain. Meskipun pemerintah memiliki peraturan 

tebang pilih dalam undang-undang untuk mengurangi penebangan pohon, akan 

sulit untuk mengurangi eksploitasi alam tersebut dengan keadaan Indonesia saat 

ini. Atas dasar pemikiran ini, peneliti memiliki niat untuk membuat bahan 

alternatif yang dimanfaatkan sebagai bahan dasar sarana prasarana yang telah 

disebutkan sebelumnya di atas (MDF) yaitu daun-daun kering yang saat ini masih 

belum banyak diketahui manfaatnya.  

Pemanfaatan daun kering sekarang hanya sebatas untuk pembuatan pupuk dan 

bahan untuk mencegah penguapan tanah pada pohoh-pohon besar. Peneliti 

mencoba menggunakan daun sebagai bahan dasar karena cara pembuatan MDF 

menggunakan daun yang lebih mudah dari kayu biasa, karena ntuk membuat 

MDF dengan bahan dasar kayu membutuhkan tenaga lebih untuk memotong kayu 

tersebut sedangkan untuk memotong daun tidak dibutuhkan tenaga yang besar. 
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Selain itu, daun-daun kering lebih mudah didapatkan daripada harus 

memotong kayu lebih dahulu. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1. Apakah daun kering dapat dijadikan bahan MDF? 

1.2.2. Apakah bahan MDF dari daun bisa mensubtitusi fungsi kayu? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1. Mencari bahan alternatif pengganti kayu   

1.3.2. Mengetahui apakah MDF berbahan daun kering dapat mensubtitusikan 

kayu 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Menambah wawasan peneliti dalam pembuatan MDF berbahan dasar daun 

kering 

1.4.2. Mengajak masyarakat untuk menghemat pemakaian kayu
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Daun 

 

Gambar 2.1. Daun 

Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang merupakan modifikasi dari batang. 

Warnanya umumnya hijau dan bentuknya seperti lembaran pipih. Daun memiliki 

peranan penting dalam proses fotosintesis. Proses fotosintesis adalah proses 

pembuatan makanan dari air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan 

oksigen dengan bantuan energi cahaya. Untuk menunjang peranannya ini, di daun 

terdapat banyak klorofil. Klorofil inilah yang menyebabkan warna daun hijau. 

Selain klorofil, di dalam daun, ada juga unsur yang disebut lignin dan selulosa. 

Lignin secara singkat adalah zat yang membuat tubuh tumbuhan menjadi keras, 

dan selulosa adalah zat yang membuat tubuh tumbuhan menjadi elastis dan lunak. 

Peranan daun antara adalah: 

 Sebagai alat reproduksi vegetatif, misalnya pada cocor bebek. 

 Sebagai alat pernapasan
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 Sebagai tempat terjadinya transpirasi. 

 Sebagai tempat terjadinya gutasi. 

 Sebagai tempat pembuatan makanan fotosintesis). 

 Sebagai tempat pengolahan zat makanan. 

2.2 Lignin 

 

Gambar 2.2. Struktur kimia lignin 

Lignin atau zat kayu adalah salah satu zat komponen penyusun tumbuhan. 

Komposisi bahan penyusun ini berbeda-beda bergantung jenisnya. Lignin 
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terdapat di antara sel-sel dan di dalam dinding sel. Di antara sel, lignin berfungsi 

sebagai perekat untuk mengikat sel-sel bersama. Dalam dinding sel, lignin sangat 

erat hubungannya dengan selulosa dan berfungsi untuk memberikan ketegaran 

pada sel. Lignin juga berpengaruh dalam mempertinggi sifat racun kayu yang 

membuat kayu tahan terhadap serangan cendawan dan serangga. Lignin tersusun 

dari satuan-satuan fenilpropan yang satu sama lain dikelilingi berbagai jenis zat 

pengikat. Persentase rata-ratanya dalam kayu lunak adalah antara 25-35% dan 

dalam kayu keras antara 20-30%. Perbedaan struktural yang terpenting dari lignin 

kayu lunak dan lignin kayu keras, adalah bahwa lignin kayu keras mempunyai 

kandungan metoxil (- OCH3) yang lebih tinggi. (Hohnholz.J.H, 1988). 

 

2.3 Selulosa 

 

Gambar 2.3. Struktur kimia selulosa 

Selulosa adalah karbohidrat paling melimpah di alam, namun pemanfaatannya 

belum optimum. Selulosa terdiri atas monomer glukosa yang dihubungkan 

dengan ikatan - 1,4-glikosida. Dengan menghidrolisis ikatan glikosida, dapat 
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diperoleh glukosa, yang kemudian dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti 

produksi bioetanol.  

Selulosa juga salah satu polimer yang mengandungi unit-unit glukosa dari 

beberapa ratus hingga lebih daripada 10.000 gabungan atau ikatan glukosa jenis 

anomer β yang membolehkan selulosa membentuk satu rantai yang sangat 

panjang. Selulosa tidak larut dalam air, tetapi larut dalam larutan kuprik 

hidroksida berammonia (bahan uji Schweitzer). Selulosa juga larut dalam larutan 

zink klorida berasid hidroklorik. Selulosa adalah struktur berkomponen pada 

dinding sel utama pada tumbuhan.  

Karakteristik selulosa antara lain muncul karena adanya struktur kristalin dan 

amorf serta pembentukan mikro fibril dan fibril yang pada akhirnya menjadi serat 

selulosa. Sifat selulosa sebagai polimer tercermin dari bobot molekul rata-rata, 

polidispersitas dan konfigurasi rantainya. Sebagai sumber serat, batang pisang 

cukup potensial untuk di kembangkan menjadi pulp karena memiliki kandungan 

selulosa yang cukup tinggi (Anonim, 2007) 

 

2.4 Kayu balsa 

 

http://ms.wikipedia.org/wiki/Glukosa
http://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Anomer&action=edit&redlink=1
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Gambar 2.4. Kayu balsa 

Kayu balsa adalah kayu dari pohon balsa, tumbuhan asli dari Amerika Selatan, 

Ochroma pyramidale. Saat ini produsen terbesar kayu balsa berasal dari Equador, 

Papua Nugini, dan Indonesia. Di pasar, kayu balsa dibagi atas tiga jenis 

berdasarkan kepadatannya, yaitu Light < 120 kg/m
3
, Medium 120-180 kg/m

3
, dan 

Heavy >180 kg/m
3
. Balsa light biasanya digunakan untuk hobby dan 

aeromodelling, medium untuk kebutuhan komposit industri, sementara heavy 

sebagai subtitusi kayu keras dengan harga yang lebih murah dan penggunaan 

lebih luas. Kayu balsa untuk aeromodelling dipilih karena beratnya yang ringan, 

walaupun ada bagian-bagian tertentu dari pesawat balsa yang butuh struktur lebih 

kuat. Selain aeromodelling, kayu balsa juga banyak digunakan untuk membuat 

boat Radio Control dengan cara dilapisi resin atau coating sehingga tahan air dan 

lebih kuat. Saat ini para pengrajin banyak yang melirik lembaran kayu balsa 

karena sifatnya yang lentur dan mudah dikerjakan. Produknya berfariasi untuk 

box, gantungan kunci,undangan, ukiran, dsb. 

2.5 Lem 

 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ochroma_pyramidale&action=edit&redlink=1
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Gambar 2.5. Contoh lem 

Lem adalah bahan lengket (biasanya cairan) yang dapat merekatkan 2 benda atau 

lebih. Lem bisa dibuat dari bagian tumbuhan atau hewan, maupun bahan kimia 

dari minyak. Lem yang dikenal umum oleh masyarakat ada 2 jenis: lem alami dan 

lem sintetis. Lem yang terbuat dari bahan alami biasanya menggunakan campuran 

air sebagai pelarutnya. Namun, lem jenis ini kekuatannya akan melemah ketika 

terkena air. Lem sintetis dibuat menggunakan pelarut kimia dan lem akan 

mengering setelah pelarutnya menguap akan tetapi jenis lem ini sangat mudah 

terbakar. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Cairan
https://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
https://id.wikipedia.org/wiki/Hewan
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahan_kimia
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian eksperimen dan studi 

pustaka / literatur. 

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu : Januari – April 2016, setiap hari Kamis pukul 06.45 – 08.15 

Tempat : 1. Perpustakaan SMA Santa Angela 

    2. Laboratorium IPA dan Riset SMA Santa Angela 

 3. Dapur SMA Santa Angela 

     

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel bebas : daun kering, kayu balsa 

Variabel terikat : MDF dari daun kering dan kayu balsa 

Variabel kontrol : lem, air 

 

3.4 Alat dan Bahan 

3.4.1 Alat 

1. Barbell 25 kg 

2. Blender 

3. Nampan 

4. Panci 

5. Kompor 

6. Ove
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7. Plastik (untuk alas nampan) 

8. Ampelas 

 

3.4.2 Bahan 

1. Lem putih 

 

Gambar 3.1. Lem putih yang digunakan dalam percobaan 

 

2. Kayu balsa 

 

Gambar 3.2. Kayu balsa yang digunakan dalam percobaan 

 

3. Daun kering  

4. Air 
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3.5 Langkah Kerja 

3.5.1. Pembuatan MDF dari kayu balsa 

1. Mengambil bahan mentah (kayu balsa) 

2. Mengubah kayu balsa menjadi bubur kayu dengan mencampurkan 

dengan air, membiarkan kayu menjadi lunak dan menghaluskan bubur 

kayu dengan cara diblender 

3. Mengambil bubur kayu untuk dicampurkan dengan lem 

4. Melakukan metode press pada bubur kayu yang telah dicampurkan 

dengan lem 

 

3.5.2. Pembuatan MDF dari daun kering 

1. Mengambil bahan mentah (daun-daun kering) 

2. Mengubah daun kering menjadi bubur dengan mencampurkan daun 

dengan air, membiarkan daun menjadi lunak dan menghaluskan bubur 

kayu dengan cara diblender 

3. Mengambil bubur untuk dicampurkan dengan lem 

4. Melakukan metode press pada bubur kayu yang telah dicampurkan 

dengan lem
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BAB IV  

DATA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Data Hasil Percobaan 

4.1.1 Percobaan I 

Percobaan pertama dilakukan pada tanggal 4 Februari 2016. Peneliti 

melakukan percobaan di dapur SMA Santa Angela. Dalam kegiatan 

percobaan, peneliti melakukan pengolahan terhadap kayu balsa untuk 

dijadikan bahan MDF. Kayu balsa dipotong menjadi bagian yang kecil, 

lalu direbus.. Hasil percobaan dari perebusan adalah kayu ketika diangkat 

menjadi keras kembali, sehingga tidak dapat digunakan untuk membuat 

MDF. Berikut adalah gambar-gambar dari  percobaan I: 

 

Gambar 4.1. Kayu balsa yang masih utuh
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Gambar 4.2. Proses pemotongan kayu balsa 
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Gambar 4.3. Hasil potongan kayu balsa 
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Gambar 4.4. Kayu yang sudah dipotong, dipotong lagi menjadi bagian-

bagian yang lebih kecil 
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Gambar 4.5. Kayu yang sudah dipotong, dipotong lagi menjadi bagian-

bagian yang lebih kecil 
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Gambar 4.6. Perebusan kayu balsa 
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Gambar 4.7. Pengukuran suhu terhadap proses perebusan (96
o
C) 
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Gambar 4.8. Hasil pengukuran suhu terhadap proses perebusan (96
o
C) 

 

4.1.2 Percobaan II 

Percobaan pertama dilakukan pada tanggal 25 Februari 2016. Peneliti 

melakukan percobaan di daerah sekitar dapur SMA Santa Angela. Peneliti 

tidak melakuakn perebusan seperti dalam penelitian sebelumnya, namun 

memakai serbuk kayu balsa. Hasilnya adalah tidak dapat menjadi MDF 

karena peneliti tidak melakukan metode press terhadap campuran kayu, 

air dan lem tersebut.  

Selain melakukan pencampuran terhadap bahan kayu, peneliti juga 

melakukan pengeringan terhadap daun. Daun dikeringkan di dalam oven 

lalu diambil. Hasilnya adalah daun menjadi kering selama 17 menit di 

dalam oven, dan dapat digunakan sebagai bahan percobaan selanjutnya. 

Berikut adalah gambar-gambar dari percobaan II: 
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Gambar 4.9. Serbuk kayu balsa 
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Gambar 4.10. Nampan 
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Gambar 4.11. Penyaringan bubuk kayu dari serbuk kayu balsa 
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Gambar 4.12. Hasil penyaringan serbuk kayu balsa 
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Gambar 4.13. Campuran bubuk kayu balsa dengan air 
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Gambar 4.14. Pencampuran bubuk kayu dengan lem setelah 

dicampurkan dengan air 
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Gambar 4.15. Pengadukan campuran 
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Gambar 4.16. Hasil campuran setelah dibiarkan selama 1 minggu 
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Gambar 4.17. Daun dalam nampan yang siap dioven 

 

 

Gambar 4.18. Proses pengovenan daun 
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Gambar 4.19. Waktu proses pengovenan 

 

4.1.3 Percobaan III 

Percobaan pertama dilakukan pada tanggal 1 April 2016. Daun kering 

yang telah dibuat sebelumnya dicampurkan dengan lem urea dan dilapisi 

dengan lem pvc, kemudian dilakukan press terhadapnya. Metode press 

dilakukan dengan memanaskan lempengan seng tipis dan diberi beban 

sebesar 25 kg. Kegiatan press dilakukan selama + 5 hari. Hasilnya adalah 

campuran yang telah mengeras memiliki massa yang lebih berat terhadap 

volume jika dibandingkan dengan MDF kayu. MDF daun memiliki tekstur 

yang lebih empuk jika dibandingkan dengan MDF kayu. 
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Gambar 4.20. Potongan berbagai daun kering 
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Gambar 4.21. Lempengan seng yang telah dipanaskan 
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Gambar 4.22. Lempengan MDF yang sudah melalui metode press 
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Gambar 4.23. Barbel 25 kg 
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Gambar 4.24. Ampelas dengan kekuatan 180 
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Gambar 4.25 MDF yang sedang diamplas 
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Gambar 4.26 Lempengan MDF yang sudah di amplas 
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4.2 Analisis Data dan Pembahasan 

4.2.1 Percobaan I 

Dalam percobaan pertama, peneliti melakukan percobaan dengan merebus 

kayu balsa. Tujuan perebusan adalah untuk membuat potongan kayu balsa 

menjadi lunak. Perebusan dilakukan hingga mencapai suhu 96
0
C. Kayu 

yang dibuat menjadi lunak diharapkan oleh peneliti untuk dapat dipress 

setelah dicampurkan dengan lem. Namun, kayu yang telah direbus ketika 

diangkat keluar dan dibiarkan + 1 menit, kembali ke wujud semula 

(mengeras). Hal ini dikarenakan karena perubahan suhu yang cukup 

ekstrim dari 96
o
C ke suhu kamar (+ 25

o
C), menyebabkan terjadinya 

pendinginan pada kayu. Kayu baru dapat berwujud lunak apabila berada 

dalam suhu yang tinggi/dalam kondisi perebusan. Kayu yang keras tidak 

dapat dijadikan bahan dasar, karena apabila akan dipakai sebagai bahan 

dasar, kayu harus dalam wujud serbuk/lunak sehingga dapat dicampur 

dengan lem dan dipress.  

 

4.2.2 Percobaan II 

Dalam percobaan kedua, peneliti mencoba pembuatan bahan dasar MDF 

dari serbuk kayu balsa. Serbuk kayu tersebut diambil bubuknya, kemudian 

diletakkan di sebuah nampan beralaskan plastik. Bubuk kayu tersebut 

diberikan air, lalu dicampur dengan lem. Setelahnya, campuran tersebut 

dibiarkan. Bubuk kayu tersebut dapat bercampur dengan air dan lem 

secara heterogen. Hasil yang didapat adalah bubuk kayu tersebut setelah 1 

minggu dibiarkan terdapat jamur yang tumbuh di permukaan campuran. 

Hal ini disebabkan karena campuran kayu tersebut teksturnya basah. 

Padahal seharusnya, tidak perlu ditambahkan air dalam pembuatan 

campuran, cukup dengan pencampuran dengan lem saja. Selain karena itu, 



 

38 

peneliti juga tidak melakukan metode press sehingga campuran tidak 

menyatu dengan baik. 

 

4.2.3 Percobaan III 

Dalam percobaan ketiga, peneliti mencoba membuat MDF yang terbuat 

dari bahan dasar daun. Daun tersebut dimasukkan ke dalam oven agar 

kering dan dapat dihancurkan dengan mudah (waktu pengovenan sudah 

terlampir pada hari percobaan kedua). Daun yang sudah dihancurkan 

dicampurkan dengan lem urea dan diaduk dengan tangan. Peneliti 

menunggu campuran setengah kering sebelum dilapisi dengan lem PVC 

selama kurang lebih 1 hari. Kemudian peneliti melakukan metode press 

dengan lempengan seng yang sudah dipanaskan dan diberi beban sebesar 

25 kilogram selama kurang lebih 3 hari sampai campuran kering 

sepenuhnya. Walaupun sudah di press, permukaan lempengan MDF masih 

kasar dan berliku-liku, oleh karena itu lempengan yang sudah kering ini 

dihaluskan dengan menggunakan amplas yang memiliki tingkat kekerasan 

P180. Lempengan MDF sangat sulit dihaluskan karena teksturnya terlalu 

kasar dan keras.  Hasil dari percobaan ini kurang sesuai harapan karena 

campuran lebih empuk daripada campuran yang terbuat dari kayu. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.Kesimpulan 

 Bahan daun kering tidak dapat dijadikan sebagai alternatif pembuatan 

MDF. 

 Daun kering bisa mensubtitusikan fungsi kayu, asalkan diolah dengan 

menggunakan teknologi tepat guna yang belum ditemukan dalam 

penelitian ini. 

 

5.2.Saran 

 Melakukan proses pembuatan MDF kayu dengan teknologi tepat guna 

(misalnya menggunakan mesin pabrik) karena tidak dapat dilakukan 

dengan metode sederhana. 

 Memakai lem urea untuk menyatukan campuran karena memiliki tingkat 

kelekatan yang lebih kuat dibanding lem putih. 

 Metode press dilakukan dengan alat yang lebih berat agar kepadatan 

bahan makin keras. 
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LAMPIRAN 

PEMANFAATAN DAUN KERING SEBAGAI 
BAHAN ALTERNATIF PEMBUATAN MDF 

(Medium-density Fibreboard)

Disusun oleh :
Dionisius Pratama

Kevin Yovan Hermanto
Patrick Nicholas Hadinata

Latar Belakang

• Kebutuhan kayu sebagai prasarana hidup
manusia.

• Kebutuhan kayu yang semakin bertambah
banyak seiring perkembangan zaman.

• Mengurangi penebangan pohon.

• Mencari manfaat daun yang masih belum
diketahui, dan mungkin dapat digunakan
untuk membuat MDF
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Rumusan Masalah

• Apakah daun kering dapat dijadikan bahan 
pembuatan MDF?

• Apakah bahan MDF dari daun bisa 
mensubtitusi fungsi kayu?

Tujuan Penelitian

• Mencari bahan alternatif pengganti kayu  

• Mengurangi eksploitasi tumbuhan berkayu 
dengan mensubtitusikan bahan kayu tersebut 
dengan daun kering

• Mengetahui apakah MDF berbahan daun 
kering dapat mensubtitusikan kayu
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Manfaat Penelitian

• Menambah wawasan peneliti dalam 
pembuatan MDF berbahan dasar daun kering

• Mengajak masyarakat untuk menghemat 
pemakaian kayu

Daun

• Modifikasi dari batang yang berperan penting
dalam proses fotosintesis

• Memiliki unsur non-karbohidrat yang disebut
lignin yang berperan penting dalam percobaan
ini
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Lignin

• Sering disebut zat kayu yang merupakan
komponen dalam tumbuhan

• Berfungsi sebagai perekat untuk mengikat sel-sel 
bersama

• Lignin tersusun dari satuan-satuan fenilpropan 
yang satu sama lain dikelilingi berbagai jenis zat 
pengikat.

• Dihilangkan dalam percobaan karena sifatnya
yang keras dapat menghalangi pembuatan pulp.

Selulosa

• Karbohidrat paling melimpah di alam

• Selulosa merupakan karbohidrat utama yang 
disintesis oleh tanaman dan menempati 
hampir 60% komponen penyusun struktur 
kayu

• Selulosa adalah struktur berkomponen pada 
dinding sel utama pada tumbuhan
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Kayu Balsa

• Kayu balsa adalah kayu dari pohon balsa, 
tumbuhan asli dari Amerika Selatan, Ochroma 
pyramidale.

• Di pasar kayu balsa dibedakan menjadi 3 jenis, 
yaitu light, medium, dan heavy

• Balsa dengan jenis heavy biasa dipakai untuk
mensubstitusi kayu

Lem

• Lem adalah bahan lengket (biasanya cairan) 
yang dapat merekatkan 2 benda atau lebih

• Lem yang dikenal umum oleh masyarakat ada 
2 jenis: lem alami dan lem sintetis
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Metodologi Penelitian

• Jenis penelitian: penelitian eksperimen dan 
studi pustaka / literatur

• Waktu: Januari – April 2016, setiap hari Kamis 
pukul 06.45 – 08.15

• Tempat : 1. Perpustakaan SMA Santa Angela

2. Laboratorium IPA dan Riset SMA 
Santa Angela

3. Dapur SMA Santa Angela

Metodologi Penelitian

• Variabel bebas : daun kering, kayu balsa

• Variabel terikat : MDF dari daun kering 
dan kayu balsa

• Variabel kontrol : lem, air
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Alat

• Barbell 25 kg

• Blender

• Nampan

• Panci

• Kompor

• Oven

• Plastik (untuk alas nampan)

• Ampelas

Bahan

• Lem putih

• Kayu balsa

• Daun kering 

• Air
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Cara Kerja (kayu)

Ambil kayu
Memotong
kayu kecil-

kecil

Membuat
menjadi pulp

Dicampurkan
dengan lem
dan pelapis

pvc

Dilakukan
metode press

Cara Kerja (daun)

Ambil daun
Mengeringkan

daun (oven)

Memotong
menjadi kecil-

kecil

Membuat
menajdi pulp

Dicampur
dengan lem

dan pelapis pvc

Melakukan
metode press
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Data Percobaan 1

• Pengolahan terhadap kayu balsa untuk 
dijadikan bahan MDF

• Kayu balsa dipotong menjadi bagian yang 
kecil, lalu direbus (96°C)

• Hasil percobaan dari perebusan adalah kayu 
ketika diangkat menjadi keras kembali
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Data Percobaan 2

• Serbuk kayu tersebut diambil bubuknya, 
kemudian diletakkan di sebuah nampan 
beralaskan plastik

• Bubuk kayu tersebut diberikan air, lalu 
dicampur dengan lem

• Campuran tersebut dibiarkan

• Peneliti juga melakukan pengeringan terhadap 
daun di dalam oven selama 17 menit.
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Data Percobaan 3

1. Mengumpulkan daun kering(654 gram)

2. Mengeringkan daun dengan cara dioven selama 20 menit

3. Memastikan tidak ada logam yang tersisa dengan cara diberi
magnet kuat

4. Mencampurkan daun yang sudah kering dengan lem urea 
(780 gram)

5. Menunggu campuran kering selama 2 hari

6. Melapisi campuran yang sudah kering dengan lem pvc (223 
gram)

7. Melakukan proses pressing dengan seng panas dan beban
barbel 25 kilogram yang dilakukan selama 30 menit untuk
pemanasan dan 3 hari untuk proses pressing.
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Pembahasan Percobaan 1

• Kayu yang telah direbus ketika diangkat keluar
dan dibiarkan + 1 menit, kembali ke wujud
semula (mengeras)

• Kayu yang telah mengeras tidak dapat 
dijadikan bahan MDF.

Pembahasan Percobaan 2

• Setelah campuran dibiarkan selama 1 minggu 
terdapat jamur yang tumbuh di permukaan 
campuran

• Jamur tumbuh karena keadaan yang lembab
karena diletakkan dalam tempat tertutup yang 
sempit
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Pembahasan Percobaan III

• Permukaan lempengan MDF daun masih kasar 
dan berliku-liku

• Lempengan MDF sangat sulit dihaluskan 
karena teksturnya terlalu kasar dan keras.  

• Hasil dari percobaan ini kurang sesuai harapan 
karena campuran lebih empuk daripada 
campuran yang terbuat dari kayu.

Kesimpulan

• Daun tidak dapat dijadikan sebagai bahan 
dasar membuat MDF.

• Daun kering bisa mensubtitusikan fungsi kayu, 
asalkan diolah dengan menggunakan 
teknologi tepat guna yang belum ditemukan 
dalam penelitian ini.
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Saran

• Melakukan proses pembuatan MDF kayu 
dengan teknologi tepat guna (misalnya 
menggunakan mesin pabrik) karena tidak 
dapat dilakukan dengan metode sederhana.

• Memakai lem urea untuk menyatukan 
campuran karena memiliki tingkat kelekatan 
yang lebih kuat dibanding lem putih.

• Metode press dilakukan dengan alat yang 
lebih berat agar kepadatan bahan makin keras.

 


