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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Komposit adalah material yang tersusun atas campuran dua atau lebih 

material dengan sifat kimia dan fisika berbeda, dan menghasilkan sebuah material 

baru yang memiliki sifat-sifat berbeda dengan material-material penyusunnya 

(Sinaga, 2010). Komposit terdiri dari serat dan matrik (bahan dasar) yang 

diproduksi secara fabrikasi, misalnya serat ditambahkan resin sebagai bahan   

perekat. Merupakan jenis komposit yang hanya terdiri dari satu lamina atau 

lapisan yang menggunakan penguat berupa fiber atau serat. Fiber yang digunakan 

bisa berupa fiberglass, carbon fibers, armid fibers (poly aramide), dan 

sebagainya. Fiber ini bisa disusun secara acak (Chopped Strand Mat) maupun 

dengan orientasi tertentu bahkan bisa juga dalam bentuk yang lebih kompleks 

seperti anyaman. 

Bulu ayam merupakan limbah dari rumah pemotongan ayam (RPA) 

dengan jumlah berlimpah dan terus bertambah seiring meningkatnya populasi 

ayam dan tingkat pemotongan sebagai akibat meningkatnya permintaan daging 

ayam di pasar. Bulu ayam sampai saat ini belum banyak dimanfaatkan dan hanya 

sebagian kecil saja yang dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat kemoceng, 

pengisi jok, pupuk tanaman, kerajinan tangan atau hiasan dan shuttle cock (Adiati 

dkk, 2004). 

Bulu ayam terbuat dari keratin dan protein yang juga dapat kita temui  

pada  rambut, kuku, tanduk dan wool, sehingga menjadikannya kuat, tangguh dan 

ringan. Komponen khusus keratin yang sangat kuat terhadap kerusakan yang 

timbul dari bahan kimia (asam dan basa) maupun fisika (panas, dingin, tekanan). 

Bila dibandingkan dengan serat sintesis, bulu lebih kesat dan mengikat bahan. 

Dengan dasar tersebut bulu bisa digunakan untuk penganti serat penguat (serat 

fiber) pada fiberglass (Setiawan dkk, 2012).  

Pada penelitian sebelumnya terdapat beberapa masalah yang terjadi 

diantaranya pada saat proses pemotongan bulu ayam dan pemisahan antara 
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batang dengan bulu ayam yang akan dijadikan sebagai penganti serat fiberglass 

untuk produk komposit. Masalah yang didapat pada penelitian sebelumnya 

dengan masih menggunakan proses konvensional untuk pemotongan bulu ayam 

yang membutuhkan waktu yang relatif lama. Dari permasalahan pada penelitian 

sebelumnya diperlukannya solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan 

demikian, perlu dilakukan pembuatan alat untuk pemotongan bulu ayam untuk 

menggantikan proses konvensional. Untuk itu dapat diangkat sebuah judul sesuai 

topik diatas yaitu “Perancangan Dan Pembuatan Mekanisme Pencacah Bulu 

Ayam Bahan Komposit Serat Bulu Ayam”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan 

yaitu bagaimana merancang dan membuat alat pencacah bulu ayam dengan 

metode yang efektif? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar perancangan ini dapat fokus, maka pembatasan masalah dalam 

perancangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Perancangan alat menggunakan software solidworks. 

2. Pembahasan terfokus pada mekanisme alat. 

3. Tidak menganalisis kekuatan pada alat. 

4. Tidak menganalisis sample produk. 

5. Jarak mata pisau pada alat berjarak 2 mm. 

6. Bahan yang digunakan adalah bulu sayap dan bulu ekor ayam yang sudah 

kering. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Merancang dan membuat mekanisme alat yang tepat untuk mencacah 

bulu ayam yang dapat digunakan sebagai pengganti serat sintetis untuk komposit. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Tersedianya alat pencacah bulu ayam yang sederhana dengan harga yang 

relatif murah. 

2. Alat yang dapat membantu proses pencacahan bulu ayam dengan 

pengoprasian lebih cepat dibandingkan dengan proses konvensional.  

3. Hasil pencacahan bulu ayam dapat dijadikan alternatif sebagai penganti 

serat sintetis untuk komposit.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Pada penulisan laporan tugas akhir ini ini terdiri dari beberapa 

bagian,yang bertujuan memudahkan dalam memahami laporan tugas akhir ini. 

Penulisan laporan tugas akhir ini dibagi menjadi lima bab yaitu: 

1. Bab I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan dan manfaat perancangan serta sistematika penulisan laporannya. 

2. Bab II berisikan kajian pustaka yang menerangkan tentang perkembangan 

terkini terkait topik perancangan dan landasan teori yang dipakai dalam 

perancangan ini. 

3. Bab III berisikan penjelasan tentang alur perancangan yang dilengkapi 

dengan diagram alir, alat dan bahan yang digunakan, konsep desain, 

metode pengujian produk dan metode pengolahan/analisis hasil 

pengujian. 

4. Bab IV berisikan penjelasan mengenai hasil yang telah dicapai dalam 

perancangan ini dan pembahasannya. 

5. Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan beserta saran 

yang didapat dalam pelaksanaan perancangan ini. 


