
BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

 
4.1 Gambaran Umum Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit Riau 

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sector perkebunan terbesar 

di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik tahun (2015), kelapa sawit merupakan 

areal perkebunan terluas di Indonesia dengan wilayah yang paling dominan adalah 

provinsi Riau dengan luas areal 2.424.545 Ha, salah satu daerah perkebunan kelapa 

sawit terdapat di Siak. Siak adalah salah satu daerah penghasil perkebunan kelapa 

sawit terbesar ke 4 di riau. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat beberapa 

kabupaten penghasil perkebunan kelapa sawit di riau, seperti pada table berikut ini: 

 

Tabel 4.1 Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit di Riau  

No. Kecamatan Luas Area (Ha) 

1 Kuantan Singingi 129.320 

2 Indragiri Hulu 118.969 

3 Indragiri Hilir 228.052 

4 Pelalawan 306.977 

5 Siak 288.362 

6 Kampar  416.393 

7 Rokan Hulu 422.861 

8 Bengkalis 183.687 

9 Rokan Hilir 281.474 

10 Pekanbaru 10.929 

11 Damai 37.521 

 JUMLAH 2.424.545 

(Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2015) 

 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kabupaten Siak merupakan kabupaten 

yang memiliki areal perkebunan kelapa sawit terbesar ke 4 di Riau. 

Terdapat beberapa kecamatan di kabupaten Siak yang memiliki areal 

perkebunan kelapa sawit salah satunya di kecamatan Siak Sri Indrapura, di 

kecamatan Siak terdapat kelompok tani seperti di areal perkebunan kelapa sawit 

kelompok tani sekunder 5 desa langkai. Kelompok tani sekunder 5 memiliki areal 

perkebunan kelapa sawit seluas 55 Ha yang diketuai oleh bapak  suprianto. Rata-
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rata usia kelapa sawit yang terdapat di kelompok tani sekunder 5 berkisar antara 10-

15 tahun dengan jumlah hasil produksi sebesar 80-85 ton perbulan. 

4.2 Alat Penelitian 

Alat-alat penelitian digunakan sesuai dengan kegunaannya pada setiap 

penelitian. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat berikut ini 

Tabel 4.2 Alat dan Bahan Pembuatan WPC (Wood Plastik Composite) 

No Alat Fungsi 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

 

12. 

Parang 

 

Pisau Serutan 

 

Gunting 

 

Mesin Flaker 

Mesin Disk mill 

 

Baskom  

 

Timbangan Analitik 

 

Oven 

 

Mesin Hot Press 

 

Cetakan Besi 

 

Lembaran Teflon 

 

 

Gerinda Meja Potong 

 

Digunakan untuk memotong dan mencacah batang 

pelepah sawit 

Digunakan untuk proses penyerutan plastik bekas 

menjadi potongan yang kecil 

Digunakan untuk memotong plastik bekas yang telah 

diserut agar menjadi potongan yang lebih kecil 

Digunakan untuk mencacah potongan pelepah sawit 

Digunakan untuk menghaluskan cacahan pelepah 

sawit dan plastik menjadi partikel-partikel kecil  

Digunakan untuk menampung partikel-partikel 

pelepah sawit  

Digunakan untuk mengukur berat adonan WPC yang 

akan dicetak. 

Digunakan untuk mengeringkan partikel pelepah sawit 

agar kadar air mencapai 5% 

Digunakan untuk mengempa adonan WPC yang akan 

dicetak 

Digunakan untuk tempat pencetak adonan WPC 

setelah di timbang 

Berfungsi sebagai lapisan atas agar WPC yang telah di 

kempa dengan mesin Hot Press tidak lengket dengan 

cetakan besi 

Digunakan sebagai alat untuk memotong papan WPC 

sesuai dengan ukuran 

(Sumber: Pengolahan Data, 2018) 
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4.3 Bahan Baku 

 Bahan baku merupakan bahan yang penting dalam suatu perusahaan 

manufaktur dikarenakan bahan baku menjadi komponen utama dalam melakukan 

suatu proses produksi. Pada perancangan papan komposit WPC bahan baku yang 

digunakan  terbagi menjadi 3 yaitu pelepah sawit, plastik HDPE (High Density 

Polyethylene) dan MAPP (Maleic Anhydride Polypropylene). 

1. Pelepah Sawit 

Pelepah sawit merupakan bahan baku utama yang berfungsi sebagai 

bahan pengisi dalam perancangan papan komposit WPC, pelepah 

sawit yang digunakan bersumber dari hasil panen kelapa sawit yang 

baru di potong. 

2. Plastik HDPE 

Plastik HDPE pada proses perancangan papan komposit WPC 

berfungsi sebagai matriks pengikat dari serbuk pelepah sawit, 

plastik HDPE yang digunakan bersumber dari limbah yang 

sebelumnya dibersihkan terlebih dahulu. 

3. MAPP 

MAPP pada proses perancangan papan komposit berfungsi sebagai 

jembatan penghubung antara pelepah sawit yang bersifat hidrofilik 

(bahan yang menyerap air) dengan plastik HDPE yang bersifat 

hidrofobik (bahan yang tidak menyerap air). 

 

4.4 Proses Manufaktur Pembuatan WPC (Wood Plastik Composite) 

Proses manufaktur dari WPC menggunakan beberapa alat dan mesin seperti 

disk mill, hot press, mesin flaker dan mesin ayakan. Berikut langkah-langkah yang 

dilakukan dalam proses perancangan WPC: 

 

1. Persiapan Bahan Baku 

Persiapan bahan baku dilakukan dengan mengambil limbah pelepah 

sawit di areal kelompok tani sekunder 5 desa langkai Kecamatan Siak 

sedangkan limbah plastik HDPE (High Density Polyethylene) di ambil 

dari tumpukan sampah yang berada di sekitar Pekanbaru yang 

selanjutnya akan di bersihkan dan dihaluskan.  
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Gambar 4.1 Persiapan Bahan Baku 

 

Kebutuhan partikel pelepah sawit dan plastik HDPE (High Density 

Polyethylene) yang digunakan untuk pembuatan papan komposit plastik 

tergantung pada perlakuan yang dilakukan dan kerapatan sasaran. 

Kerapatan sasaran yang digunakan adalah 0,9 g/cm3 dengan dimensi 

papan 11 cm x 11 cm x 0,3 cm. Sehingga dilakukan penghitungan 

komposisi bahan baku antara partikel pelepah sawit dan HDPE yang 

akan digunakan untuk membuat satu buah papan komposit plastik 

adalah sebagai berikut:  

 Kebutuhan Bahan Baku  = P x L x T  

     = 11 x 11 x 0.3 cm 

     = 36.3 g/cm3 

 
2. Pencacahan Partikel, Limbah Plastik, dan MAPP (Maleic Anhydride 

Polypropylene) 

Pemotongan partikel menjadi serpihan atau flake yang berasal dari 

bahan baku pelepah sawit, plastik, dan MAPP dengan menggunakan 

mesin disflaker kemudian di perhalus lagi menggunakan mesin disk 

mill. Ukuran flake yang dihasilkan berukuran 40-60 mesh. Flake 

tersebut akan masuk ke dalam drum penampung (wet silo). Limbah 

plastik didapat dari pengepul plastik bekas yang telah di cacah. 
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Gambar 4.2 Penghalusan Partikel Pelepah Sawit dan Plastik 

 

3.    Penyaringan 

Penyaringan partikel pelepah sawit dan plastik bertujuan untuk 

menghomogenkan partikel yang kasar dan  yang halus dengan 

menggunakan saringan 40-60 mesh, partikel yang digunakan yaitu 

partikel yang lolos saringan 40 mesh dan terjebak di 60 mesh. 

Partikel yang tidak lolos pada saringan 40 mesh akan di masukkan 

kedalam baskom lagi yang selanjutnya akan di haluskan kembali 

menggunakan mesin disk mill. Penyaringan dilakukan dengan 

menggunakan mesin ayakan yang dapat menampung 2 kg partikel. 

 

 
Gambar 4.3 Penyaringan Partikel dan Plastik 

 

4. Pengeringan 

Pengeringan partikel pelepah sawit dilakukan dengan pengovenan, 

yang bertujuan untuk menghindari serangan jamur dan menurunkan 

kadar air (KA) selama 24 jam dengan suhu 103o C, diharapkan kadar 

air pada partikel pelepah sawit mencapi ±5%. 
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Gambar 4.4 Pengovenan Partikel Pelepah Sawit 

 

 5. Penimbangan 

Penimbangan dilakukan untuk mendapatkan komposisi dari papan 

komposit yang akan di buat dengan menggunakan timbangan 

analitik. 

 

 
Gambar 4.5 Penimbangan Partikel dan Plastik 

 

6.    Pencampuran (blending) 

Pencampuran dilakukan secara manual menggunakan sendok besi 

dengan perbandingan komposisi serat pelepah sawit dengan limbah 

plastik HDPE sebesar  30:70, 40:60, 50:50 dengan penggunaan 

MAPP (Maleic Anhydride Polypropylene) sebagai coupling agent 

sebesar 5% mengacu pada penelitian Danu Prasetyawan (2009).  
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Gambar 4.6 Pencampuran Partikel, Plastik dan MAPP 

 

7.    Pengisian Campuran Kedalam Cetakan 

Proses pengisian bahan kedalam cetakan besi dengan partikel yang 

telah dicampur dengan plastik dan MAPP dimasukkan ke dalam 

pencetakan lembaran. Setelah bahan pengisi dimasukkan kedalam 

cetakan besi yang selanjutnya dilapisi dengan lembaran teflon yang 

berfungsi agar papan nantinya setelah di press dengan mesin hot 

press tidak lengket dengan cetakan besi. Setelah di lapisi dengan 

lembaran teflon bagian atas cetakan dilapisi lagi dengan plat besi. 

Pembentukan lembaran dilakukan dengan menggunakan alat 

pencetak lembaran ukuran 11 cm x 11 cm x 0.3 cm. 

 

 
Gambar 4.7 Pengisian Kedalam Cetakan 

 

8. Pengempaan Panas (hot pressing) 

Pengempaan dilakukan dengan menggunakan alat kempa panas (hot 

press). Tekanan kempanya adalah 15 kgf/cm2. Suhu yang digunakan 

adalah 180o C, dalam waktu 10 menit, pengempaan tersebut 

mengacu pada penelitian Sembiring (2013). 
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Gambar 4.8 Pengempaan Panas dengan Mesin Hot Press 

 

9.  Pengkondisian (conditioning) 

Pengkondisian dilakukan untuk menyeragamkan kadar air dan 

menghilangkan tegangan sisa yang terbentuk selama proses 

pengempaan panas selama 2 hari pada suhu kamar. 

 
Gambar 4.9 Proses Pendinginan WPC 

   

10.  Pemotongan Contoh Uji 

Papan partikel yang telah mengalami conditioning kemudian 

dipotong sesuai dengan tujuan pengujian yang dilakukan. Ukuran 

contoh uji disesuaikan dengan standar pengujian ASTM tentang 

Wood Plastik Composite (WPC). 
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Gambar 4.10 Pemotongan Contoh Uji 

 

11. Pengujian Kualitas Papan Komposit  

Pengujian kualitas papan komposit dilakukan untuk melihat sifat 

fisis dan mekanis dari papan komposit. Pengujian yang dilakukan 

yaitu, menghitung kerapatan, daya serap air, pengembangan tebal, 

MOE (Modulus of Elasticity), dan MOR (Modulus of Rupture), 

Pengujian dilakukan dengan 3 perlakuan yaitu dengan komposisi 

serat pelepah sawit dan plastik HDPE 30:70, 40:60, 50:50 dengan 

penggunaan MAPP sebesar 5% sebanyak 3 kali ulangan. 

 

 
Gambar 4.11 Pengujian Kualitas Papan Komposit 

 

4.5 Analisis Hasil Pengujian 

 Analisis hasil pengujian terbagi menjadi dua yaitu pengujian sifat fisis dan 

mekanis, pengujian sifat fisis dan mekanis dari WPC dilihat dari standart JIS A 

5908-2003. 
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4.5.1 Pengujian Sifat Fisis  

 Sifat fisis papan komposit yang diuji antara lain kerapatan, daya serap air 

(24 jam) dan pengembangan tebal. Pengujian sifat fisis ini mengacu pada  standar 

JIS A 5908-2003. 

1. Kerapatan 

 Kerapatan merupakan perbandingan antara massa WPC dengan 

volumenya pada saat kering udara. Nilai kerapatan hasil penelitian berkisar 

antara 0,84 g/cm3 – 0,91 g/cm3 seperti yang ditunjukan pada Gambar 4.12. 

 

 
Gambar 4.12 Histogram Kerapatan Papan Komposit (P1=70:30, 

P2=60:40, P3=50:50) 

 

Nilai rata-rata kerapatan pada papan plastik HDPE dengan serbuk 

pelepah sawit 70:30, 60:40, dan 50:50 berurutan adalah  0,91  g/cm
3
,  0,87 

g/cm
3
, dan 0,84 g/cm

3
. Gambar 4.12 menunjukkan komposisi plastik 

HDPE dengan serbuk pelepah sawit 70:30 memiliki nilai kerapatan 

tertinggi yaitu sebesar 0,91 g/cm3, sedangkan nilai kerapatan terendah 

didapat pada komposisi 50:50. Nilai kerapatan cenderung menurun  

seiring dengan berkurangnya komposisi penggunaan plastik pada 

penelitian ini.  

Komposisi nilai kerapatan pada penelitian ini yang sesuai dengan 

target kerapatan yang diinginkan sebesar  0,9  g/cm
3
 hanya pada komposisi 

plastik HDPE dan serbuk pelepah sawit 70:30, sementara pada komposisi 

60:40 dan 50:50 belum memenuhi target kerapatan yang diinginkan. Hal 
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ini  diduga disebabkan oleh  beberapa  hal, diantaranya bentuk serbuk 

pelepah sawit dan plastik HDPE yang berbentuk serbuk halus 

menyebabkan sebaran campuran tidak merata. Bentuk serbuk juga diduga 

menyebabkan adanya ruang kosong pada papan karena proses 

pembentukan lembaran yang masih dilakukan secara manual. Hal ini 

ditunjukkan oleh adanya bagian yang tipis pada sudut papan akitab dari 

pencampuran yang tidak merata. Adanya ruang kosong ini yang 

menyebabkan  tidak  seragamnya  kerapatan  papan  yang  dihasilkan  baik  

pada bagian papan maupun pada setiap papan yang dihasilkan. Nilai 

kerapatan papan keseluruhan memenuhi standar JIS A 5908 (2003) yaitu 

berkisar diantara 0,4 kg/cm
3 

– 0,9 kg/cm
3
. 

  

Tabel 4.3 Analisis Sidik Ragam Kerapatan Papan Komposit 

Sumber Derajat 

Bebas 

Jumlah 

Kuadran 

Kuadran 

Tengah 

Nilai F Nilai P 

Komposisi 2 0,008267 0,004133 4,83 0,056 

(Sumber: Pengolahan Data, 2018) 

  

Hasil sidik ragam perlakuan berdasarkan komposisi terhadap kerapatan 

memberikan pengaruh nyata, dilihat dari nilai Fhitung yang lebih besar dari 

Ftabel, 4,83 > 3,22 pada tingkat kepercayaan 95%. Hal ini dikarenakan 

kerapatan papan juga dipengaruhi oleh sifat dan berat jenis bahan baku.  

  

2. Daya Serap Air 

Nilai daya serap air mencerminkan kemampuan papan untuk menyerap 

air setelah direndam selama 24 jam. Air yang masuk terdiri dari air yang 

langsung masuk melalui rongga-rongga kosong di dalam papan dan air yang 

masuk ke dalam partikel-partikel penyusun.  

Pengujian ini bertujuan untuk melihat bagaimana ketahanan papan 

terhadap pengaruh cuaca jika digunakan untuk penggunaan eksterior. Nilai 

daya serap air hasil penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.13 untuk daya 

serap air dengan waktu perendaman 24 jam. 
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Gambar 4.13 Histogram Daya Serap Air Papan Komposit (P1=70:30, 

P2=60:40, P3=50:50) 

 

Nilai rata-rata daya serap air papan komposit yang direndam selama 24 

jam adalah antara 4,54% - 12,79%. Nilai daya serap air terendah didapat 

pada komposisi 70:30 dengan rata-rata daya serap air sebesar 4,54%, 

sedengkan nilai daya serap air tertinggi didapat pada komposisi 50:50 yaitu 

dengan rata-rata sebesar 12,79%.  

Nilai daya serap air papan tidak disyaratkan oleh standar JIS A 5908-

2003 namun demikian pengujian ini dilakukan untuk melihat bagaimana 

ketahanan papan terhadap pengaruh cuaca jika papan digunakan untuk 

penggunaan eksterior. 

 

Tabel 4.4 Analisis Sidik Ragam Daya Serap Air Papan Komposit 

Sumber Derajat 

Bebas 

Jumlah 

Kuadran 

Kuadran 

Tengah 

Nilai F Nilai P 

Komposisi 2 103,44 51,72 7,73 0,022 

(Sumber: Pengolahan Data, 2018) 

 

  Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa komposisi memberikan 

pengaruh nyata terhadap daya serap air. Hal ini dilihat dari nilai Fhitung yang 

lebih besar dari Ftabel, 7,73 >3,22 pada tingkat kepercayaan 95%. Bahan 

berlignoselulosa (Pelepah Sawit) yang terdapat pada papan WPC secara 

konstan menyerap dan mengeluarkan air sesuai dengan temperatur dan 

kelembaban lingkungan. Selain itu pula plastik HDPE juga membantu 

dalam menahan air sehingga permukaan lembaran papan komposit 

terhalang oleh air yang masuk ke dalam rongga-rongga sel papan komposit. 
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3. Pengembangan Tebal 

Pengembangan tebal merupakan sifat fisis untuk mengetahui perubahan 

dimensi tebal papan akibat perendaman dalam air dan untuk mengetahui 

papan ini dapat digunakan untuk penggunaan eksterior atau interior. Nilai 

pengembangan tebal dapat dilihat pada Gambar 4.14. 

Nilai pengembangan tebal pada waktu perendaman selama 24 jam 

menunjukkan bahwa nilai pengembangan tebal rata-rata berkisar 2,05% - 

5,32%. Nilai pengembangan tebal tertinggi pada komposisi 50:50 yaitu 

sebesar 5,32% dan terendah pada komposisi 70:30 yaitu sebesar 2,05%. 

 

 
Gambar 4.14 Histogram Pengembangan Tebal Komposit (P1=70:30, 

P2=60:40, P3=50:50) 

 

Nilai pengembangan tebal yang dihasilkan dalam penelitian ini sudah 

memenuhi standar JIS A 5908-2003 yang mensyaratkan maksimal 12%. 

Gambar 4.14 menunjukkan bahwa penambahan tebal meningkat seiring 

dengan bertambahnya jumlah filler serbuk pelepah sawit yang ditambahkan 

dan berkurangnya jumlah matriks plastik HDPE yang ditambahkan.. 

 

Tabel 4.5 Analisis Sidik Ragam Pengembangan Tebal Papan Komposit 

Sumber Derajat 

Bebas 

Jumlah 

Kuadran 

Kuadran 

Tengah 

Nilai F Nilai P 

Komposisi 2 16,45 8,23 2,28 0,184 

(Sumber: Pengolahan Data, 2018) 

 

Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa komposisi tidak 

berpengaruh nyata terhadap daya serap air. Hal ini dilihat dari nilai Fhitung 
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yang lebih kecil dari Ftabel, 2,28 < 3,22 pada tingkat kepercayaan 95%. 

Secara keseluruhan nilai pengembangan tebalnya dikategorikan rendah, ini 

menandakan bahwa stabilitas dimensinya tinggi. Rendahnya stabilitas 

dimensi papan komposit disebabkan pengaruh plastik HDPE yang bersifat 

hidrofobik, sehingga papan yang dihasilkan menjadi lebih tahan terhadap 

air. Namun karena bahan filler papan yang digunakan bahan 

berlignoselulosa, sehingga dapat menyerap air dan mempengaruhi ketebalan 

papan tersebut. 

 

4.5.2 Pengujian Sifat Mekanis 

 Sifat mekanis papan yang diuji pada penelitian ini antara lain Modulus of 

Rupture (MOR) dan Modulus of Elasticity (MOE). Seperti halnya sifat fisis, 

pengujian sifat mekanis juga mengacu pada standar JIS A 5908-2003. 

1. Modulus of Rupture (MOR) 

Keteguhan patah merupakan kapasitas beban maksimum yang dapat 

diterima oleh papan tersebut. Tegangan patah terjadi saat papan menerima 

beban maksimum dan pada saat itu kayu mengalami kerusakan, sifat ini 

disebut dengan Modulus of Rupture. Hasil pengujian MOR papan komposit 

pelepah sawit dengan HDPE (High Density Polyethylene) dapat dilihat pada 

Gambar 4.15. Hasil pengujian terendah terdapat pada papan yang 

menggunakan komposisi 60:40 yaitu sebesar 84,13 kg/cm2, sedangkan hasil 

pengujian tertinggi terdapat pada komposisi 50:50 yaitu sebesar 116,14 

kg/cm2. 

 

 
Gambar 4.15 Histogram MOR Komposit (P1=70:30, 

P2=60:40, P3=50:50) 
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Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa nilai MOR tertinggi terdapat 

pada komposisi 50:50 dan terendah pada komposisi 60:40, secera 

keseluruhan papan komposit memenuhi standar JIS A 5908-2003. 

Papan komposit dengan komposisi 60:40 dan 70:30 memiliki nilai 

MOR yang lebih rendah dari komposisi 50:50, hal ini disebabkan karena 

pada proses blending yang dilakukan secara manual sehingga pada saat 

proses pengempaan terdapat bagian yang lebih gelap dikarenakan terdapat 

banyaknya plastik dan tidak tercampur secara merata. 

 

Tabel 4.6 Analisis Sidik Ragam MOR Papan Komposit 

Sumber Derajat 

Bebas 

Jumlah 

Kuadran 

Kuadran 

Tengah 

Nilai F Nilai P 

Komposisi 2 1544 772 6,87 0,028 

(Sumber: Pengolahan Data, 2018) 

 

Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa komposisi memberikan 

pengaruh nyata terhadap nilai MOR. Hal ini dilihat dari nilai Fhitung yang 

lebih besar dari Ftabel, 6,87 > 3,22 pada tingkat kepercayaan 95%. 

 

2. Modulus of Elasticity (MOE) 

Keteguhan lentur merupakan ukuran kemampuan kayu untuk 

mempertahankan bentuk aslinya akibat adanya beban yang cenderung 

mengubah bentuk dan ukuran benda. Nilai MOE ini hanya berlaku sampai 

dengan batas proporsi dimana kayu masih bersifat elastis. Hasil pengujian 

MOE papan komposit pelepah sawit dengan HDPE (High Density 

Polyethylene) dapat dilihat pada Gambar 4.16. Nilai MOE yang didapat 

berkisar antara 4745,45 kg/cm2 – 8611,20 kg/cm2, dengan hasil pengujian 

tertinggi pada komposisi 50:50 yaitu sebesar 8611,20 kg/cm2 dan yang 

terendah 60:40 sebesar 4745,45 kg/cm2. 
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Gambar 4.16 Histogram MOE Komposit (P1=70:30, 

P2=60:40, P3=50:50) 

 

Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa nilai MOE tertinggi terdapat 

pada komposisi 50:50 dan terendah pada komposisi 60:40, secera 

keseluruhan papan komposit belum memenuhi standar JIS A 5908-2003. 

Papan komposit dengan komposisi 60:40 dan 70:30 memiliki nilai 

MOE yang lebih rendah dari komposisi 50:50, hal ini disebabkan karena 

pada proses blending yang dilakukan secara manual sehingga pada saat 

proses pengempaan terdapat bagian yang lebih gelap dikarenakan terdapat 

banyaknya plastik dan tidak tercampur secara merata. 

 

Tabel 4.7 Analisis Sidik Ragam MOE Papan Komposit 

Sumber Derajat 

Bebas 

Jumlah 

Kuadran 

Kuadran 

Tengah 

Nilai F Nilai P 

Komposisi 2 286106,42 143053,21 7,07 0,026 

(Sumber: Pengolahan Data, 2018) 

 

Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa komposisi memberikan 

pengaruh nyata terhadap nilai MOE. Hal ini dilihat dari nilai Fhitung yang 

lebih besar dari Ftabel, 7,07 > 3,22 pada tingkat kepercayaan 95%. 

 

4.6 Perancangan Proses Manufaktur 

 Perancangan proses manufaktur dilakukan untuk melihat jenis mesin yang 

digunakan dalam perancangan WPC (Wood Plastik Composite) dalam skala 

industri baik besar maupun kecil serta melihat alur produksinya. 
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4.6.1 Penggunaan Mesin 

 Pada perancangan WPC jenis mesin yang digunakan sama seperti mesin 

perancangan WPC pada umumnya, adapun perbedaan pada pemilihan  mesin yang 

digunakan terdapat pada kapasitas mesin yang digunakan untuk melihat jumlah 

output yang dihasilkan. 

 

1. Mesin Crusher 

Mesin crusher berfungsi untuk pelepah sawit menjadi ukuran yang 

kecil, mesin crusher ini memiliki kapasitas produksi sebesar 100-150 

kg/jam. Mesin crusher yang digunakan disini adalah mesin crusher 

PLC 230. 

 

 
Gambar 4.17 Mesin Crusher PLC 230 

 

2. Mesin Crusher Plastik 

Mesin crusher plastik pada dasarnya memiliki fungsi yang sama 

dengan mesin crusher kayu yaitu menghancurkan plastik menjadi 

partikel-partikel yang kecil, yang menjadi perbedaan yaitu pada proses 

pengolahan mesin dilakukan dengan campuran air, air disini berfungsi 

agar plastik yang di hancurkan tidak meleleh karena panas akibat dari 

proses pengolahan. Jenis mesin crusher plastik yang digunakan disini 

adalah tipe PLC 180 yang memiliki kapasitas 100-150 kg/jam. 
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Gambar 4.18 Mesin Crusher Plastik PLC 180 

 

3. Mesin Disk Mill 

Mesin Disk Mill berfungsi untuk menghaluskan plastik dan partikel 

pelepah sawit menjadi ukuran yang lebih kecil lagi hingga mencapai 

ukuran yang di inginkan, jenis mesin disk mill yang digunakan adalah 

type MI-FFC 15 yang memiliki kapasitas produksi sebesar 30-180 

kg/jam. 

 
Gambar 4.19 Mesin Disk Mill MI-FFC 15 

 

4. Mesin Oven 

Mesin Oven berfungsi untuk mengeringkan partikel pelepah sawit 

dengan  tujuan untuk mengurangi kadar air yang terdapat pada partikel 

pelepah sawit hingga pada kadar air 5%. Mesin oven ini dapat 

menampung 80-120 kg/ hari. Jenis oven yang digunakan yaitu oven 

type 102 SA. 
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Gambar 4.20 Mesin Oven Kapasitas 80-120 kg 

 

5. Mesin Ayakan 

Mesin ayakan berfungsi untuk menyaring dan memisahkan antara 

partikel yang kasar dan partikel yang halus, mesin ayakan ini memiliki 

kapasitas 100-150 kg/jam. Jenis mesin ayakan yang digunakan yaitu 

ayakan model 097 SA. 

 

 
Gambar 4.21 Mesin Ayakan Kapasitas 100-150 kg/jam 

 

6. Mesin Timbangan Digital 

Timbangan digunakan untuk mengukur komposisi papan WPC yang 

akan dicetak. Jenis timbangan digital yang digunakan merupakan 

timbangan digital Alexa Tm-R yang memiliki kapasitas besar yang 

dapat menampung beban 150-300 kg.  
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Gambar 4.22 Mesin Timbangan Digital 

 

7. Mesin Extruder 

Mesin Extruder bersungsi untuk mencampurkan (blending) antara 

partikel pelepah sawit, plastik HDPE dan MAPP (Maleic Anhydride 

Polypropylene) sebagai coupling agent. Proses pencampuran dengan 

menggunakan mesin extruder dilakukan dengan cara hot blending, 

sehingga output yang dihasilkan dari mesin extruder berupa gumpalan 

yang lunak. Jenis mesin extruder yang digunakan adalah SJSZ45/95 

dengan kapasitas 90-150 kg/jam. 

 

 
Gambar 4.23 Mesin Extruder SJSZ45/95 
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8. Mesin Hot Press 

Mesin hot press berfungsi untuk mengempa gumpalan partikel dan 

plastik HDPE yang telah di extruder menjadi lembaran papan sesuai 

dengan ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya, jenis mesin hot press 

yang digunakan yaitu hot press JC 7 dengan ukuran 100 cm x 100 cm, 

dengan kapasitas produksi 1 lembar per 15 menit. 

 

 
Gambar 4.24 Mesin Hot Press JC 7 

 

9. Mesin Gerinda Meja 

Mesin gerinda meja berfungsi untuk memotong lembaran partikel yang 

telah dicetak dengan hot press sebelumnya sesuai dengan ukuran yang 

ditentukan, gerinda meja dapat memotong papan WPC selama 5 menit 

perlembar. Jenis mesin gerinda yang digunakan adalah Makita 2712. 

 

 
Gambar 4.25 Mesin Gerinda Meja Makita 2712 
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4.6.2 Peta Proses Operasi 

PETA PROSES OPERASI 
Nama Pekerjaan      : Proses Perancangan WPC (Wood Plastik Composite) 

Nomor Peta              : 01 

Dipetakan Oleh        : Marwandi 

Tanggal Dipetakan  : 25 juli 2018 

 

 

 

 

  

 

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.26 Peta Proses Operasi Papan WPC 

 

Ringkasan 

Kegiatan Jumlah Waktu (Menit) 

Operasi 13 3275 

Inspeksi 0 0 

Penyimpanan 1 0 

Total 14 3275 
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4.6.3 Perkiraan Biaya Manufaktur  

 Analisis biaya dilakukan untuk menghitung biaya yang dibutuhkan dalam 

proses produksi papan WPC yang meliputi biaya bahan, biaya tenaga kerja 

langsung, dan biaya overhead pabrik. Adapun ukuran cetakan papan WPC yang 

digunakan berukuran 100 x 100 x 0,3 cm, dengan volume: 3000 g/cm3. Komposisi 

yang digunakan disini adalah 50:50 dengan penambahan MAPP sebagai coupling 

agent sebesar 5% dari berat plastik HDPE, dengan demikian komposisi plastik 

HDPE yang dibutuhkan dalam 1 ukuran cetakan adalah 1425 g, sedangkan serbuk 

pelepah sawit sebesar 1500 g, dan MAPP sebesar 75 g, berikut adalah biaya 

manufaktur yang dikeluarkan selama proses produksi. 

1. Biaya Pembelian Mesin 

Biaya pembelian mesin adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli 

mesin penunjang yang diperlukan dalam proses produksi. 

 

Tabel 4.8 Biaya Pembelian Mesin Produksi 

Nama Mesin Jumlah 

Unit 

Kapasitas 

Produksi/Unit 

Harga 

Crussher PLC 230 1 100-150 kg/jam Rp 29.775.000 

Crussher PLC 180 1 100-150 kg/jam Rp 17.955.000 

Disk Mill MI-FFC 15 1 30-180 kg/jam Rp 12.000.000 

Oven 102 SA 1 80-120 kg/hari Rp 40.000.000 

Ayakan 097 SA 1 100-150 kg/jam Rp 16.000.000 

Timbangan Digital Alexa 

Tm-R 

1 300 kg Rp 1.800.000 

Extruder SJSZ45/95 1 90-150 kg/jam Rp 210.000.000 

Hot Press JC 7 2 1 lembar/15 menit Rp 154.000.000 

Gerinda Meja Makita 2712 1 1 lembar/ 5 menit Rp 8.850.000 

Total 9 - Rp 490.380.000 

Sumber : Pengolahan Data 2018 

 

2. Biaya Bahan Langsung 

Biaya bahan langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan bahan 

baku utama selama produksi berlangsung. 
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Tabel 4.9 Biaya Bahan Langsung 

Keterangan Jumlah Satuan 

Jumlah hari kerja 20 hari/Bulan 

Kapasitas Produksi 64 keping/hari 

Kebutuhan Pelepah Sawit 96 kg/hari 

Harga Pelepah Sawit Gratis Rp/kg 

Kebutuhan Plastik HDPE 91,2  kg/hari 

Harga Plastik  500 Rp/kg 

Kebutuhan MAPP 4,8  kg/hari 

Harga MAPP 40.000 Rp/kg 

Total 4.752.000 Perbulan 

Sumber : Pengolahan Data Penelitian 2018 

 

Biaya Bahan Langsung = kebutuhan Plastik HDPE  x harga Plastik HDPE x  jumlah 

hari kerja  

= 91,2 kg x Rp 500/kg x 20 hari/ Bulan 

= Rp 912.000 /Bulan 

= kebutuhan MAPP x harga MAPP x jumlah hari kerja 

= 4,8 kg x Rp 40.000/kg x 20 hari/Bulan 

= Rp. 3.840.000 /Bulan 

Total Biaya Langsung  = Rp 3.840.000 + Rp 912.000 x 12 bulan 

 = Rp 57.024.000 /Tahun 

 

3. Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Tenaga kerja lansung terdiri dari 5 orang operator mesin, dan 1 orang tenaga 

kerja pada bagian penyiapan bahan baku. Masing-masing operator menerima upah 

sebesar Rp. 100.000 perhari, yaitu dengan waktu kerja 20 hari perbulan. Adapun 

perhitungannya dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

 

Tabel 4.10 Biaya Tenaga Kerja Langsung 

 Keterangan Jumlah Satuan 

Hari kerja perbulan 20 hari/bulan 

Hari kerja pertahun 240 hari/tahun 

Jumlah pekerja 6 Orang 

Upah pekerja Rp. 100.000 perorang/hari 

Total upah pekerja Rp. 144.000.000 Pertahun 

Sumber : Pengolahan Data Penelitian 2018 
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Biaya Pekerja Pertahun = upah kerja x hari kerja pertahun x jumlah pekerja 

= Rp. 100.000 x 240 hari/tahun x 6 orang 

= Rp. 144.000.000 /tahun 

 

4. Biaya Overhead Pabrik 

Tabel 4.11 Biaya Overhead Pabrik 

Keterangan Biaya Perbulan Biaya Pertahun 

Sewa Bangunan pabrik - Rp 20.000.000 

Pemeliharaan Mesin Rp 1.000.000 Rp 12.000.000 

Listrik Rp 500.000 Rp 4.800.000 

Bahan Bakar Rp 1.000.000 Rp 12.000.000 

Total Biaya Overhead  Rp 48.800.000 

Sumber : Pengolahan Data 2018 


