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Rumput laut E. cottonii merupakan jenis rumput laut yang paling banyak 

dibudidayakan di Indonesia khususnya kawasan timur Indonesia seperti di 

perairan Sulawesi (Kasim dan Asnani, 2012). Namun tidak semua hasil panen 

Eucheuma cottonii dapat diekspor sebagai bahan baku kosmetik dan bahan 

makanan. Salah satu bentuk pemanfaatan kayu sebagai bahan baku industri yang 

mempunyai prospek pemasaran dikenal dengan Medium Density Fibreboard 

(MDF) (Toha, 1994 dalam Effendi, 2001). Salah satu alternatif yang dapat 

digunakan untuk pembuatan produk MDF adalah pemanfaatan limbah rumput laut  

Eucheuma cottonii sebagai pengganti penggunaan kayu. Perekat sendiri 

merupakan bahan yang sangat penting di dalam pembuatan produk komposit 

(Sulastiningsih dkk., 2013). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan dan 

penggunaan konsentrasi perekat yang optimal dalam pemanfaatan limbah rumput 

laut Eucheuma cottonii sebagai Medium Density Fibreboard (MDF) terhadap 

pengujian secara fisis dan mekanis. Metode penelitian ini adalah eksperimen 

dengan rancangan percobaan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan yang 

digunakan adalah penambahan konsentrasi perekat, yaitu A (0%), B (6%), C (9%) 

dan D (12%), dengan lima ulangan. Parameter yang diamati adalah kerapatan 

(gr/cm3), kadar air (%), daya serap (%), pengembangan tebal (%), keteguhan 

lentur (kgf/cm2), keteguhan patah (kgf/cm2) dan kuat pegang sekrup (kgf). 

Analisis data menggunakan Analisis Ragam (ANOVA) dan apabila terdapat 

pengaruh terhadap hasil dilakukan uji jarak Duncan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi perekat berpengaruh 

terhadap daya serap air, pengembangan tebal, keteguhan lentur dan keteguhan 

patah (p<0,01), namun tidak berpengaruh terhadap kerapatan, kadar air dan kuat 

pegang sekrup MDF (p<0,01). Perlakuan terbaik terdapat pada perlakuan D (12%) 
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dengan nilai kerapatan 0,65 gr/cm3, pengembangan tebal 7,86%, keteguhan lentur 

1,68x104 kgf/cm2 , keteguhan patah 246,27 kgf/cm2 dan kuat pegang sekrup 34,72 

kgf yang secara umum telah memenuhi standar JIS kecuali nilai kadar air dan 

daya serap air. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan MDF 

yang memenuhi standar secara sempurna. 
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