
       

 
    

 

 

 

 

30 
 

 

 

Seminar Nasional Tahunan VI 

Program Studi Magister Teknik Sipil ULM 

Banjarmasin, 26 Oktober 2019 

ISBN 978-623-7533-03-0 
 

VARIASI KOMPOSISI SERAT PURUN TIKUS (Eleocharis dulcis) DAN 

WAKTU PERENDAMAN KMnO4 TERHADAP SIFAT FISIK 

KOMPOSIT PAPAN SEMEN 
 

 

 Henry Wardhana
1
 dan Ninis Hadi Haryanti

2
 

1
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat, Jl. A.Yani 

Km.36 Banjarbaru, 70714, Indonesia. 
2
Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 

Lambung Mangkurat, Jl. A.Yani Km. 36 Banjarbaru,70714, Indonesia. 

 
 
 

ABSTRAK 

 

Penelitian komposit papan semen berbahan serat purun tikus (Eleocharis dulcis), bertujuan 

untuk mengetahui sifat fisis nya, dengan variasi komposisi serat purun tikus serta perlakuan 

waktu perendaman KMnO4. Komposit yang paling baik adalah komposit dengan kadar air 

dan pengembangan tebal yang rendah, sedangkan kerapatannya tinggi. Penelitian ini 

menggunakan serat purun tikus dan semen PPC (Pozolan Portland Cement) dengan 

komposisi 1:11,50 dan 1:5,25. Variasi perendaman serat purun tikus dalam larutan KMnO4 

adalah 15 menit, 30 menit, 45 menit dan 60 menit. Hasil penelitian diperoleh, rerata kadar 

air (2,44–11,11)%, rerata kerapatan (0,31–1,18) g/cm
3
, rerata pengembangan tebal (0,07–

0,30)%. Semua sampel memenuhi syarat SNI 03-2104-1991 untuk nilai kadar air, kerapatan, 

dan pengembangan tebal. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perubahan pada kadar air, 

kerapatan dan pengembangan tebal, yang dipengaruhi oleh lama waktu perendaman serta 

massa serat purun tikus. Dari hasil pengujian tiap sampel didapatkan bahwa semakin singkat 

waktu perendaman, maka nilai kadar air semakin rendah, kerapatan makin tinggi dan 

pengembangan tebal mengalami peningkatan. Sementara komposisi campuran serat purun 

tikus semakin kecil dan semen makin besar, maka nilai kadar airnya semakin rendah, 

kerapatannya makin tinggi serta semakin rendah nilai pengembangan tebalnya. 

 

Kata kunci: serat purun tikus, KMnO4, komposit papan semen. 

 

ABSTRACT 
 

Research of composite boards cement based fibe purun mice (Eleocharis dulcis), aims to 

determine the nature of the physical it, with variations in the composition of the fibers purun 

mice and treatment time soaking KMnO4. Composites most good is a composite with a 

content of water and the development of thick are low, while the density is high. This study 

used rat purun fiber and PPC cement (Pozolan Portland Cement) with composition 1:11, 50 

and 1: 5.25. Variations soaking fiber purun mice in a solution of KMnO4 is 15 minutes, 30 

minutes, 45 minutes and 60 minutes. Results the research was obtained, the average water 

content (2.44-11.11)%, the average density (0.31-1.18) g/cm 
3
, the average development 

thickness (0.07–0.30)%. All samples meet the requirements of SNI 03-2104-1991 to value 

levels of water, density, and the development of thick. Results of the study showed there were 

changes in the levels of water, the density and the development of thick, which is influenced 

by long time of soaking and the mass of fiber purun mice. From the results of the testing of 

each sample is obtained that even a short time immersion , then the value content of the water 
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is getting lower, the density of increasingly high and the development of thick experienced an 

increase. While the composition of the mixture of fiber purun rat is getting smaller and 

cement increasingly large, then the value content of the water is getting low , density is 

increasingly high, and increasingly lower values the development of thickness . 

 

Keywords: rat purun fibers, KMnO4, composite cement board. 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Perkembangan komposit pada saat ini tidak hanya komposit sintetis saja tetapi juga mengarah 

ke komposit serat alam. Hal ini dikarenakan keistimewaan sifat serat alam yang dapat didaur 

ulang atau terbarukan, sehingga mengurangi pemakaian petrokimia maupun gangguan 

lingkungan hidup. Komposit dengan serat alam memiliki keunggulan lain bila dibandingkan 

dengan komposit sintetis. Komposit serat alam lebih ramah lingkungan karena mampu 

terdegradasi secara alami dan harga serat alam pun lebih murah dibandingkan serat sintetis.  

Disamping itu serat alam memiliki massa jenis yang rendah, mampu terbiodegradasi, mudah 

didaur ulang, produksi memerlukan energi yang rendah, memiliki sifat mekanis yang baik dan 

dapat diperbaharui karena berasal dari alam (Wang et al, 2003). Keuntungan mendasar yang 

dimiliki oleh serat alam adalah jumlahnya berlimpah, memiliki cost yang rendah. Material 

komposit dengan penguatan serat alam (natural fibre) seperti bambu, sisal, hemp, dan pisang 

telah diaplikasikan pada dunia otomotif sebagai bahan penguat panel pintu, tempat duduk 

belakang, dashboard, dan perangkat interior lainnya (Boeman dan Johnson, 2002). 

 

Indonesia mempunyai keaneka ragaman hayati yang luas sehingga memiliki peluang yang 

besar untuk mengeksplorasi pemanfaatan bahan serat alam. Dari segi ketersediaan bahan baku 

serat alam, di propinsi Kalimantan Selatan memiliki bahan baku tumbuhan purun tikus 

(Eleocharis dulcis) yang cukup melimpah. Purun tikus adalah tumbuhan liar yang menjurus 

sebagai gulma pada lokasi terbuka, bersifat spesifik lahan sulfat masam, karena sifatnya yang 

tahan terhadap keasaman tinggi.  Tumbuhan ini dapat dijadikan vegetasi indikator untuk tanah 

sulfat masam (Noor, 2004; Steenis, 2006; Brecht, 1998). Data Dinas Perindustrian 

Perdagangan dan Penanaman Modal (Disperindag dan PM) Barito Kuala pada tahun 2006 

persebaran jenis tumbuhan purun mencapai ± 713 Ha, meliputi purun danau ±641 Ha dan 

purun tikus ±72 Ha (Rahadi, 2007).  

 

Untuk mendapatkan sifat kekuatan tarik yang tinggi, serat alam biasanya diberi bermacam 

perlakuan. Perlakuan yang diberikan seperti dengan perendaman bahan alkali bertujuan untuk 

meningkatkan sifat adesif. Adesif adalah kelekatan permukaan antarmuka dari unsur-unsur 

yang disatukan. Antarmuka yang dimaksud pada komposit adalah suatu permukaan yang 

dibentuk ikatan bersama antara penguat (serat) dan matrik yang membentuk ikatan 

perantaraan yang diperlukan untuk pemindahan beban. Serat purun tikus merupakan bahan 

berselulosa, sehingga memiliki struktur yang kompleks. Untuk itulah diperlukan tambahan 

perlakuan khusus untuk menghilangkan lignin. Bahan alkali, seperti KMnO4 diharapkan 

dapat menghilangkan kandungan yang  mengikat  selulosa pada serat purun tikus.  

 

Konsep dasar penggabungan serat atau partikel dari tumbuhan, seperti partikel kayu atau 

limbah pertanian dan perkebunan, dengan matriks anorganik telah lama diterapkan.  Selama 

beberapa waktu ini, konsep dasar tersebut telah diaplikasikan untuk penggunaan serat dan 
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partikel kayu atau bahan berlignoselulosa lainnya dalam bentuk papan semen partikel 

dengan semen portland sebagai perekatnya, (Moslemi, 1989). Komposit papan semen 

merupakan satu diantara produk panel yang berpotensi untuk dikembangkan.  Papan semen 

merupakan papan tiruan yang terbuat dari campuran partikel kayu atau bahan berlignoselulosa 

lainnya, semen sebagai pengikat dan bahan tambahan.  Perbandingan antara partikel dan 

semen dalam pembuatan papan semen partikel adalah 1,00 : 2,75. Papan tersebut memiliki 

beberapa keunggulan yaitu tahan kelembaban, tahan api, jamur, dan serangga perusak 

(Suhasman, 2012).  Suatu sifat penting lainnya yaitu papan semen tidak menghasilkan bahan 

kimia berbahaya seperti yang terjadi dalam pembuatan papan partikel yang direkat dengan 

perekat anorganik atau sintetis, dan tidak mempengaruhi kualitas udara dalam ruangan selama 

penggunaan (Pease, 1994). 

 

Penelitian dalam pembuatan komposit papan semen berbahan serat purun tikus dengan 

perlakuan tanpa perendaman telah dilakukan. Dari analisis kimia purun tikus diperoleh hasil 

kadar air (9,50 % pada pucuk), kadar ekstraktif (4,45% pada pangkal) dan kadar holo selulosa 

yang rendah (52,62 % pada pucuk) serta kadar lignin yang sedang (25,80 % pada batang), 

maka purun tikus dimungkinkan untuk digunakan sebagai bahan serat alam dalam pembuatan 

bahan konstruksi. (Wardhana, H, 2015). Dari uji sifat mekanik purun tikus diperoleh sampel 

bagian bawah purun tikus, diameter 2,158 mm, kuat tarik 3,63 MPa, sedangkan sampel bagian 

atas purun tikus diameter 2.064 mm, kuat Tarik 4,21 MPa. Penggunaan purun tikus 

disarankan dipakai bagian atas purun tikus karena kuat tariknya 116,15% dari bagian bawah 

purun tikus (Haryanti, N.H dan Henry W, 2016). Penelitian Wardhana, H dan Ninis H 

Haryanti (2017) tentang karakteristik papan semen berbahan partikel purun tikus tanpa 

perlakuan perendaman. Dari hasil pengujian partikel purun tikus telah memenuhi persyaratan 

SNI 03-2104-1991 terhadap kadar air, kerapatan, pengembangan tebal. Komposisi serat purun 

tikus 100 g dengan bentuk tulangan matrik merupakan komposisi yang tepat untuk digunakan 

sebagai bahan komposit papan semen (Haryanti, N.H dan Henry W, 2017). 

 

Serat purun tikus sebagai penguat sangat menentukan sifat dari komposit papan semen karena 

meneruskan beban yang didistribusikan oleh matrik. Serat purun tikus dengan perlakuan 

perendaman alkali (KMnO4) diharapkan dapat menghasilkan sifat fisik komposit papan 

semen yang maksimal, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah mendapatkan sifat fisik komposit papan semen berbahan serat purun 

tikus yang dihasilkan dengan perlakuan perendaman alkali (KMnO4), mendapatkan pengaruh 

waktu perendaman terhadap komposit papan semen yang dihasilkan serta mempelajari 

pengaruh komposisi bahan campuran serat purun tikus dan semen yang digunakan terhadap 

sifat fisik komposit papan semen yang dihasilkan. Manfaat yang diharapkan adalah purun 

tikus dapat digunakan sebagai serat alam dalam pembuatan papan semen dan bermanfaat 

khususnya bagi perencana bangunan karena dapat mengurangi beban konstruksi. 

 

2. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya. Purun Tikus berupa serat 

sebagai bahan pembuatan komposit Papan Semen dengan menggunakan komposisi campuran  

sebagai berikut:  Massa serat purun tikus  yang digunakan sebanyak 50 gram dan 100 gram;  

Selanjutnya serat purun tikus di rendam dalam larutan KMnO4 2% 20 ml dengan aquades 1L 

menggunakan variasi waktu 15 menit, 30 menit, 45 menit dan 60 menit; Sedangkan Semen 

PPC (Pozolan Portland Cement) yang digunakan 575 gram dan 525 gram; Komposisi 

campuran menggunakan perbandingan serat purun tikus dan semen 1:11,50 dan 1:5,25. 
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Disamping itu digunakan Aquades 110 mL dan Perekat (Addition H.E, ASTM (494-81, Type 

A) 10 mL. Cetakan papan komposit yang dipakai dengan ukuran 25cm x 25cm x1cm. 

Parameter pengujiannya adalah kadar air, kerapatan, pengembangan tebal berdasarkan 

Standar Nasional Indonesia 03-2104-1991. Pada pengujian sifat fisik papan semen, sampel uji 

yang digunakan berukuran 5 cm x 5 cm x 1 cm.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kekurangan yang paling mendasar dari komposit serat alam yaitu kurang baiknya ikatan 

antara matriks dan serat sehingga menghasilkan sifat komposit yang kurang baik. Kekurangan 

tersebut disebabkan oleh sifat alami serat alam yang masih dapat menyerap air sehingga air 

dapat masuk ke dalam ikatan antara matriks dan serat, sehingga mempengaruhi sifat fisik 

suatu komposit. Perlakuan kimia yang tepat mampu meningkatkan ikatan antara serat dan 

matriks, sehingga sifat-sifat komposit menjadi lebih baik. 

 

Hasil uji Penampang Fisik Komposit Papan Semen, diperoleh: Seluruh sampel komposit 

papan semen memiliki panjang, lebar yang sama yaitu 25 cm dan tebal 1 cm, serta dengan 

berat serat purun tikus yang berbeda. Perendaman 15 menit, 30 menit dan 60 menit , massa 

komposit papan semen terberat didapat pada sampel 50 gram. Sementara perendaman 45 

menit, terberat didapat pada sampel 100 gram. Sampel komposit papan semen yang terberat 

dari semua perendaman KMnO4 yaitu pada 100 gram serat purun tikus dengan perendaman 

45 menit. Dari penampang fisik tersebut, semakin lama perendaman yang dilakukan, maka 

purun tikus makin banyak mengandung air, sehingga beratnya pun bertambah. 

Hasil uji Kadar Air komposit papan semen dengan variasi komposisi waktu perendaman serta 

massa purun tikus dan semen seperti pada Gambar 1 berikut. 

 

 
  

Gambar 1. Hasil Kadar Air Dengan Variasi Waktu Perendaman 

 

 

Dari Gambar 1, didapatkan nilai rerata kadar air komposit papan semen yaitu (2,44–11,11)%, 

sehingga semua sampel memenuhi syarat SNI  03-2104-1991 dengan nilai maksimum untuk 

kadar air adalah 14%. Nilai kadar air yang terbesar didapat pada massa purun tikus 100 gram 

dengan waktu perendaman 60 menit, yaitu 11,11% sedangkan nilai kadar air yang terkecil 

didapat pada massa 100 gram purun tikus dengan waktu perendaman 15 menit, yaitu 2,44%. 

Nilai kadar air mendekati maksimun adalah pada perendaman 60 menit dengan massa 100 

gram yaitu 11,11%. Menurut Purwanto (2014), kadar air berhubungan dengan kemampuan 

penyerapan air dalam papan semen. 
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Dari Gambar 1, dapat dilihat bahwa lama waktu perendaman serta komposisi campuran purun 

tikus dan semen dapat mempengaruhi nilai kadar air. Kadar air komposit papan semen pada 

massa purun tikus 50 gram dan 100 gram mengalami peningkatan dengan bertambahnya 

waktu perendaman.  Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1. untuk tiap sampel 100 gram 

dengan lama perendaman 45 dan 60 menit memiliki kadar air yang tinggi. Hal ini disebabkan 

komposit saat direndam aquades akan bertambah ketebalannya dan menyerap lebih banyak air 

karena komposisi campuran serat nya paling banyak. 

 

Hasil pengujian kadar air tiap sampel didapatkan bahwa semakin singkat waktu perendaman 

dengan massa serat purun tikus terkecil maka nilai kadar airnya semakin randah. Komposit 

papan semen yang baik memiliki kadar air yang rendah, sehingga papan komposit dengan 

massa purun tikus 100 gram dan semen 525 gram merupakan papan komposit yang lebih baik. 

Kadar air dipengaruhi oleh komposisi penggunaan semen dan ukuran partikel (Purwanto, 

2016). Penggunaan semen yang semakin banyak, dapat menyebabkan rongga sel partikel yang 

terisi air semakin sedikit karena rongga tersebut telah terisi semen yang sudah membeku. 

Dengan demikian komposit yang paling baik adalah dengan kadar air yang paling kecil yaitu 

sebesar 2,44% pada massa purun tikus 100 gram dan semen 525 gram dengan waktu 

perendaman 15 menit.  

 

Hasil uji Kerapatan komposit papan semen dengan variasi komposisi waktu perendaman serta 

massa purun tikus dan semen seperti pada Gambar 2 berikut. Kerapatan papan semen purun 

tikus merupakan nilai yang menunjukkan perbandingan antara berat massa papan semen 

partikel terhadap volume papan yang dihasilkan. 

               

 
 

Gambar 2. Hasil Kerapatan Dengan Variasi Waktu Perendaman 

 

 

Dari Gambar 2, didapatkan nilai rerata kerapatan komposit papan semen yaitu (0,31–1,18) 

g/cm
3
. Berdasarkan SNI  03-2104-1991 nilai minimum untuk kerapatan adalah 0,31 g/cm

3
, 

sehingga semua sampel memenuhi persyaratan SNI. Nilai kerapatan tertinggi adalah pada 

perendaman 15 menit dengan massa purun tikus 50 gram yaitu 1,18 g/cm
3
, sedangkan nilai 

kerapatan yang terendah didapat pada masa 100 gram purun tikus dengan waktu perendaman 

60 menit, yaitu 0,31 g/cm
3
.  

Dari hasil uji kerapatan tiap sampel didapatkan bahwa semakin lama waktu perendaman 

dengan massa serat purun tikus lebih besar maka kerapatannya semakin kecil. Nilai kerapatan 

yang paling tinggi dimiliki oleh komposit papan semen dengan massa purun tikus 50 gram. 

Hal Ini disebabkan pengaruh komposisi semen pada sampel 50 gram. Peningkatan kerapatan 
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papan disebabkan semakin banyak jumlah semen yang digunakan, sehingga papan menjadi 

semakin berat dan nilai kerapatannya juga akan meningkat. 

 

Jadi, komposit yang paling baik adalah komposit yang mempunyai kerapatan yang tinggi dan 

masih memenuhi nilai minimal standar SNI yaitu pada massa purun tikus 50 gram dan semen 

575 gram dengan waktu perendaman 15 sampai dengan 60 menit. Semakin tinggi komposisi 

semen maka semakin tinggi kerapatan. Hal ini disebabkan karena papan memiliki bahan 

pengikat yaitu semen yang tinggi sehingga memungkinkan terbentuknya ikatan yang baik. 

Menurut Simbolon et al. (2015) semakin banyak semen maka semakin tinggi kerapatan, 

dikarenakan berat massa papan semen meningkat seiring dengan banyaknya penggunaan 

semen. Purwanto (2014), menyebutkan bahwa kerapatan papan semen yang tinggi bisa 

dikaitkan dengan sifat dari bahan baku partikel yang digunakan yang dapat meningkatkan 

ikatan dengan semen. 

 

Hasil uji Pengembangan Tebal komposit papan semen dengan variasi komposisi waktu 

perendaman serta massa purun tikus dan semen seperti pada Gambar 3 berikut. 

Pengembangan tebal papan merupakan perubahan dimensi terhadap papan semen yang 

diakibatkan oleh partikel-partikel purun tikus memiliki sifat higroskopis atau dapat menyerap 

air. Nilai pengembangan tebal juga akan menentukan pemakaian papan semen partikel untuk 

keperluan eksterior atau interior. 

 

 
 

Gambar 3. Hasil Pengembangan Tebal Dengan Variasi Waktu Perendaman 

 

 

Dari Gambar 3, didapatkan nilai rerata pengembangan tebal komposit papan semen yaitu 

(0,063–0,18)%. Berdasarkan pada SNI  03-2104-1991 nilai maksimum pengembangan tebal 

adalah 12%. Dengan demikian semua sampel komposit papan semen memenuhi standar SNI. 

Nilai pengembangan tebal tertinggi didapat pada massa purun tikus 50 gram dengan waktu 

perendaman 60 menit, yaitu 0,18%. Sedangkan nilai pengembangan terendah didapat pada 

masa 100 dengan waktu perendaman 30 menit, yaitu 0,063%. 

 

Dapat dilihat dari Gambar 3, terjadi penurunan pengembangan tebal pada massa purun tikus 

50 gram dan 100 gram pada waktu perendaman 30 menit, tetapi mengalami peningkatan pada 

waktu perendaman 45 menit dan 60 menit. Dari hasil uji pengembangan tebal tiap sampel 

didapatkan bahwa semakin lama waktu perendaman maka semakin tinggi nilai pengembangan 

tebalnya. Semakin rendah nilai pengembangan tebal, maka semakin baik komposit papan 

semen.  
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Sotannde (2010, 2012), mengatakan bahwa pengembangan tebal papan semen dipengaruhi 

oleh perbandingan bahan dengan semen dan bahan tambahan kimia. Secara umum kandungan 

semen yang lebih tinggi akan menurunkan pengembangan tebal, juga penggunaan campuran 

bahan baku dan tambahan. Sedangkan Semple & Evans (2007), menyatakan bahwa 

pengembangan tebal papan semen sangat  tergantung dari ukuran partikel. Disamping itu 

pengembangan tebal papan semen dapat disebabkan oleh peningkatan panjang partikel.   

 

Dari hasil uji yg dilakukan, diperoleh komposit yang lebih baik adalah komposit papan semen 

massa purun tikus 100 gram pada perendaman 15 menit. Jadi, komposit yang lebih baik 

adalah dengan pengembangan tebal yang paling kecil yaitu sebesar 0,06%. Komposit tersebut 

dengan massa purun tikus 100 gram, semen 525 gram dengan waktu perendaman 15 menit.  

Penelitian papan semen sekam padi yang dilakukan oleh Fortuna (2009) menunjukkan bahwa 

semakin banyak pemakaian semen akan meningkatkan nilai kerapatan dari papan yang 

dihasilkan. Hal ini disebabkan semakin banyak pemakaian semen maka semakin banyak 

rongga-rongga partikel yang terisi semen. 

 

Sifat alami purun tikus sebagai serat alam adalah hydrophilic, yaitu suka terhadap air. 

Pengaruh perlakuan alkali terhadap sifat permukaan serat alam, kandungan optimum air 

mampu direduksi sehingga sifat alami hidrophilic serat dapat memberikan ikatan interfacial 

dengan matrik secara optimal. Pada perendaman menggunakan alkali, akan terjadi reaksi 

kimia antara serat dengan alkali yang memerlukan waktu. Apabila waktu reaksi kurang maka 

reaksi tidak maksimal dan apabila kelebihan, serat akan rusak. Proses waktu perlakuan 

perendaman memberikan pengaruh terhadap permukaan serat, lamanya waktu akan membuat 

permukaan serat semakin bersih dan permukaan serat menjadi lebih kasar sehingga ikatan 

serat dengan matrik akan semakin baik (lebih adhesif), meningkatkan sifat fisik dari komposit 

yang dibentuknya. 

 

4. KESIMPULAN 

 

Dari hasil pembuatan komposit papan semen berbahan serat purun tikus serta pengujian yang 

telah dilakukan diperoleh beberapa simpulan. 

 

Sifat fisik komposit papan semen berbahan serat purun tikus yang dihasilkan dengan 

perlakuan perendaman KMnO4, rerata kadar air (2,44–11,11) %, rerata kerapatan (0,31–1,18) 

g/cm
3
, rerata pengembangan tebal (0,063–0,18) %. Semua sampel memenuhi syarat SNI 

untuk kadar air, kerapatan dan pengembangan tebal. 

 

Pengaruh waktu perendaman KMnO4 terhadap komposit papan semen diperoleh hasil, 

semakin singkat waktu perendaman, kadar air semakin rendah, kerapatan makin tinggi dan 

pengembangan tebal mengalami peningkatan. Pengaruh komposisi bahan campuran terhadap 

komposit papan semen yang dihasilkan adalah komposisi campuran masing-masing bahan 

mempengaruhi homogenitas pada permukaan komposit papan semen purun tikus. Komposisi 

campuran serat purun tikus lebih kecil dan semen lebih besar, maka nilai kadar airnya 

semakin rendah, kerapatannya makin tinggi serta semakin rendah nilai pengembangan 

tebalnya. 

 

Komposit yang baik adalah komposit dengan kadar air dan pengembangan tebal yang rendah, 

sedangkan kerapatannya tinggi. Adapun saran, penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan 

menggunakan bahan alkali yang lain sebagai bahan perendaman serat purun tikus, dengan 
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komposisi waktu perendaman yang bervariasi. Disamping itu juga perlu dilakukan variasi 

komposisi bahan campuran komposit papan semen. 
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