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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Alur Penelitian 

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka dibuatlah 

diagram alur penelitian seperti yang terdapat pada gambar flow chart seperti 

gambar 3.1 dibawah ini. 

 

Gambar 3.1 Diagram Alur Penelitian 
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3.2 Observasi 

Untuk mencapai tujuan peneliatian ini, maka perlu dilakukan observasi. 

Kegiatan observasi ini merupakan tahap pengumpulan data dan referensi, Hal ini 

dilakukan melalui studi literatur atau kepustakaan yang relevan dengan topik 

penelitian. Pada tahap ini peneliti mencari sumber-sumber referensi baik teori 

yang bersumber dari buku teks, hasil penelitian maupun jurnal yang berkaitan 

dengan “Perancangan Dan Pembuatan Alat Pencacah Bulu Ayam Sebagai 

Bahan Komposit”. 

3.3 Sistem Shear (Penggunting) 

3.3.1 Tahap Desain Alat 

Dalam pembuatan alat perlu adanya desain terlebih dahulu, hal ini 

bertujuan untuk menciptakan tata letak komponen alat yang akan dibuat. Selain 

itu, desain alat juga dapat mempersingkat waktu dalam proses pembuatan alat. 

Tata letak komponen alat dapat dilihat pada gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 Tata Letak Komponen Alat Sistem Shear (Penggunting). 

Pada tahap desain penulis menggunakan software solidworks. Pilihan 

menggunakan software solidworks dikarenakan program ini mampu 

mengestimasi kesulitan-kesulitan produksi bahkan sebelum proses pembuatan 

alat dilakukan.  
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3.3.2 Tahap Penyesuaian Dimensi Komponen Pada Alat 

Setelah desain alat didapatkan, maka penyesuaian dimensi-dimensi 

komponen pada alat perlu dilakukan. Hal ini bertujuan supaya dimensi komponen 

yang didesain sesuai dengan dimensi yang sebenarnya. Pada tahap ini juga 

bertujuan supaya komponen-komponen yang ada dipasaran dapat diterapkan pada 

alat yang didesain. 

3.3.3 Alat dan Bahan 

A. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini beserta fungsinya ditunjukkan 

pada tabel 3.1 berikut : 

Tabel 3.1 Tabel Alat Yang Digunakan Pada Sistem Shear. 

NO Alat Fungsi 

1 Laser Cutting Memotong akrilik sesuai bentuk dan ukuran  

2 Mesin Bubut Membubut besi pejal sesuai ukuran 

3 Las Listrik Menyambungkan besi 

4 Kunci Ring Membuka atau melepaskan mur dan baut 

5 Kunci Pas Membuka atau melepaskan mur dan baut 

6 Obeng Membuka atau melepaskan sekrup 

 

B. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bahan 

yaitu bahan pembuatan alat yang tertera pada tabel 3.2.  

Tabel 3.2 Bahan Pembuatan Alat Pada Sistem Shear. 

No Bahan 

1 Akrilik (tebal 3mm dan 5mm) 

2 Mur dan baut 

3 Sekrup 

4 Motor Sewing (motor mesin jahit) 120 W, 0,6 A 

5 Saklar 

6 Besi Pejal 

7 Bearing 
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Pada penelitian ini penggerak pada alat dengan sistem shear 

(penggunting) menggunakan motor sewing (dinamo mesin jahit) dengan 

spesifikasi: 

 Merek  : Nasional 

 Tipe  : Sewing Machine Motor 

 Seri  : DY 803 C 

 Buatan  : China 

 Watt  : 120 Watt 

 Kecepatan : 700 r.p.m 

 Arus  : 0,6 A 

 Frekuensi : 50 / 60 HZ 

 Tegangan : 200 / 250 V 

3.3.4 Proses Pembuatan dan Perakitan Alat 

Setelah alat dan bahan yang dibutuhkan sudah tersedia, maka proses 

selanjutnya dalam penelitian ini adalah pembuatan dan perakitan alat. Dalam 

pembuatan dan perakitan alat ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: 

a. Pembuatan Unit Kerangka Alat 

Proses pembuatan unit rangka diawali dengan pemotongan akrilik. 

Setalah akrilik dipotong sesuai bagian-bagian yang diinginkan maka 

bagian-bagian tersebut disatukan untuk menjadi sebuah rangka. 

Pemotongan akrelik dapat dilihat pada gambar 3.3 dibawah ini. 
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Gambar 3.3 Proses Pemotongan Akrilik Menggunakan Laser Cutting. 

 

b. Pembuatan Unit Sistem Alat Shear 

Proses pembuatan unit sistem shear dengan membubut besi pejal yang 

berfungsi sebagai roller pisau female dan roller pisau male dimana 

tengahnya berlubang untuk meyatukan dengan poros berulir yang 

nantinya poros tersebut berhubungan dengan motor yang terhubung 

dengan belt. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4 Unit Sistem Shear. 
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c. Perakitan Alat 

Dalam proses perakitan alat, setelah unit rangka dan unit sistem shear alat 

dibuat maka dilakukan proses penggabungan dengan komponen 

penunjang lainnya. Penunjukan komponen dapat dilihat pada gambar 3.5. 

 

 

Gambar 3.5 Penampakan Keseluruhan Alat Dengan Sistem Shear. 

3.3.5 Sistem Kerja Alat Shear 

Sistem shear bekerja seperti gunting dengan menekan objek dengan dua 

mata pisau yang menghimpit sehingga dapat memotong bulu ayam dikedua sisi 

rachis atau batang bulu ayam. Cara menggunakan alat ini dengan memasukkan 

bulu ayam satu per-satu ke roller pisau female dan roller pisau male yang 

berputar.  

3.4 Sistem Crusher (Pencacah) 

3.4.1 Tahap Desain Alat 

Pada tahap desain penulis menggunakan software solidworks. Pilihan 

menggunakan software solidworks dikarenakan program ini mampu 

mengestimasi kesulitan-kesulitan produksi bahkan sebelum proses pembuatan 

alat dilakukan. 

Dalam pembuatan alat perlu adanya desain terlebih dahulu, hal ini 

bertujuan untuk menciptakan tata letak komponen alat yang akan dibuat. Selain 
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itu, desain alat juga dapat mempersingkat waktu dalam proses pembuatan alat. 

Tata letak komponen alat dapat dilihat pada gambar 3.6 dan 3.7.  

 

Gambar 3.6 Tata Letak Komponen Alat Sistem Crusher (Pencacah). 

 

Gambar 3.7 Tata Letak Komponen Unit Sistem Crusher (Pencacah). 

3.4.2 Tahap Penyesuaian Dimensi Komponen Pada Alat 

Setelah desain alat didapatkan, maka penyesuaian dimensi-dimensi 

komponen pada alat perlu dilakukan. Hal ini bertujuan supaya dimensi komponen 

yang didesain sesuai dengan dimensi yang sebenarnya. Pada tahap ini juga 

bertujuan supaya komponen-komponen yang ada dipasaran dapat diterapkan pada 

alat yang didesain. 
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3.4.3 Alat dan Bahan 

A. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini beserta fungsinya ditunjukkan 

pada tabel 3.3 berikut: 

Tabel 3.3 Tabel Alat Yang Digunakan Pada Sistem Crusher. 

NO Alat  Fungsi 

1 Mesin Las Listrik Menyambungkan plat besi 

2 Gerinda Tangan Memotong dan menghaluskan plat besi 

3 Bor Tangan  Melubangi plat besi 

4 Jangka Sorong Mengukur komponen part 

5 Penggaris Siku Mengukur sudut  part 

6 Elektroda Sebagai penghantar arus listrik mesin las listrik 

7 Meteran Mengukur panjang besi 

8 Kunci L Membuka atau melepaskan baut dengan kepala 

lubang segi 6 

9 Kunci Ring Membuka atau melepaskan mur dan baut 

10 Kunci Pas Membuka atau melepaskan mur dan baut 

11 Timbangan 

Digital 

Menimbang berat bulu ayam 

12 Pisau Cutter Menyayat bulu ayam 

 

B. Bahan 

Bahan yang digunakam dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bahan 

yaitu bahan pembuatan alat yang tertera pada tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Bahan Pembuatan Alat Pada Sistem Crusher. 

No Bahan 

1 Plat besi (tebal 5 mm) 

2 Besi pipa (diameter 3 inci dan 6 inci) 

3 Besi profil L (equal 40 X 40 X 3 mm) 

4 Besi Pejal (diameter 2,5 inci) 

5 Plat Strimin lubang (diameter lubang 3 mm) 

6 Mur dan baut 

7 Mata pisau mesin planner 

8 Motor DC ¼ HP 

9 Blower ½ HP 

10 Saklar 

11 Selang (diameter 2 inci) 
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Pada penelitian ini penggerak pada alat dengan sistem crusher (pencacah) 

menggunakan motor DC ¼ HP dan blower ½ HP untuk mendorong hasil 

cacahan bulu ayam keluar dari plat strimin (penyaring) dengan spesifikasi: 

1. Motor DC 

 Buatan  : China 

 Merek  : Modern 

 Seri  : JY09A-4 

 Tipe   : Elektro Motor 

 Phase  : 1 phase 

 Daya  : ¼ HP 

 Kecepatan : 1400 r.p.m 

 Frekuensi : 50 HZ 

 Tegangan : 220 V 

2. Blower 

 Buatan  : Taiwan 

 Merek  : Long Chang 

 Seri  : LS 75 

 Tipe  : Turbo Blower 

 Material : Alumunium 

 Phase  : 1 phase / 3 phase 

 Daya  : ¼ HP 

 Arus  : 0,9 A ~ 3,3 A 

 Kecepatan : 2800 r.p.m ~ 3500 r.p.m 

 Frekuensi : 50 HZ / 60 HZ 
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 Tegangan : 110 V / 220 V / 380 V 

 Berat  : 10 kg 

3.4.4 Proses Pembuatan dan Perakitan Alat 

Setelah alat dan bahan yang dibutuhkan sudah tersedia, maka proses 

selanjutnya dalam penelitian ini adalah pembuatan perakitan alat. Dalam 

pembuatan dan perakitan alat ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: 

a. Pembuatan Unit Kerangka Alat 

Proses pembuatan unit rangka diawali dengan pemotongan dan 

pengelasan komponen yang berupa plat besi dan dibentuk dengan proses 

pengelasan. 

b. Pembuatan Unit Sistem Alat Pencacah 

Proses pembuatan unit sistem pencacah dengan membubut besi pejal yang 

disesuaikan dengan diameter dalam blok bearing yang berfungsi sebagai 

letak bertumpunya mata pisau planner dimana nantinya poros tersebut 

berhubungan dengan motor. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3.8. 

 

Gambar 3.8 Unit Sistem Pencacah. 

c. Perakitan Alat 

Dalam proses perakitan alat, setelah unit rangka dan unit sistem pencacah 

alat dibuat maka dilakukan proses penggabungan dengan komponen 

penunjang lainnya. Penunjukan komponen dapat dilihat pada gambar 3.9. 
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Gambar 3.9 Penampakan Keseluruhan Alat Pencacah. 

3.4.5 Sistem Kerja Alat Pencacah 

Yang digunakan dalam sistem ini adalah dengan menghancurkan seluruh 

bagian pada bulu ayam dengan cara memasukan bulu ayam kedalam hopper. 

Setelah bulu ayam dimasukkan ke dalam tabung sistem alat pencacah bulu ayam 

yang di dalamnya terdapat 2 buah mata pisau planner yang berputar terhadap 

poros dan 2 buah mata pisau planner yang diam, maka dihasilkan bulu ayam 

yang sudah tercacah. 

Terdapat blower yang meniupkan angin yang berfungsi untuk mendorong 

bulu ayam yang tercacah keluar dari saringan yang berada di unit crusher. Motor 

dihubungkan dengan poros couple untuk menggerakkan pisau pencacah yang 

berada didalam unit sistem pencacah. Berikut tampilan gambar sistem kerja alat 

dan hasil cacahan bulu ayam dapat dilihat pada gambar 3.10 dan 3.11 dibawah 

ini. 
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         (A)             (B) 

Gambar 3.10 Input Masuk Bulu Ayam (A), Output Bulu Ayam (B). 

 

 

Gambar 3.11 Hasil Bulu Ayam Yang Tercacah. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Perancangan dan Pembuatan Alat 

Pada pengujian ini, didapatkan hasil dari beberapa percobaan untuk 

membuat alat pencacah bulu ayam dengan mekanisme yang tepat diantaranya 

adalah: 

4.1.1 Sistem Shear (Penggunting) 

Pada sistem shear (penggunting) didapatkan hasil seperti pada gambar 4.1 

dan 4.2 dibawah ini. 

1. Proses Produksi 

 

Gambar 4.1  Proses Pengolahan Bulu Ayam Dengan Alat  Sistem 

Shear. 

Pada gambar 4.1 menunjukkan proses pengolahan bulu ayam dengan 

menggunakan alat sistem shear dilakukan dengan memasukkan bulu ayam 

satu per-satu ke roller pisau female dan roller pisau male yang berputar. 

2. Hasil 

Hasil pemotongan bulu ayam menggukan alat sistem shear tidak dapat 

terpotong semua, sehingga penulis menganggap alat dengan sistem shear 

tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan begitu penulis memulai 

kembali dengan mendesain alat dengan mekanisme yang berbeda. Dapat 
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dilihat pada gambar 4.2 yaitu hasil dari pemotongan bulu ayam menggunakan 

sistem shear. 

 

Gambar 4.2 Hasil Bulu Ayam Yang Diolah Menggunakan Alat 

Dengan Sistem Shear. 

4.1.2 Sistem Crusher (Pencacah) 

Pada sistem crusher (pencacah) didapatkan hasil seperti pada gambar 4.2, 

4.3 dan 4.4 dibawah ini yaitu: 

1. Proses Produksi 

 

Gambar 4.3 Proses Pengolahan Bulu Ayam Dengan Sistem Crusher 

(Pencacah). 

Pada gambar 4.3 menunjukkan proses pengolahan bulu ayam dengan 

menggunakan alat sistem crusher dilakukan dengan memasukkan bulu ayam 
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ke dalam hopper. Dengan alat sistem ini dapat memasukkan bulu lebih dari 

satu batang sekaligus. 

2. Hasil 

Bulu yang telah tercacah oleh alat sistem crusher masih tercampur dengan 

batang, sehingga untuk memanfaatkan bulu tersebut harus memisahkannya 

dengan cara manual. Hasil pemotongan bulu ayam menggunakan alat sistem 

crusher keluar dari output dapat dilihat pada gambar 4.4 dan hasil bulu ayam 

yang telah dipisahkan dari batang yang ikut terproses dapat dilihat pada 

gambar 4.5 dibawah ini. 

 

Gambar 4.4 Hasil Bulu Ayam Yang Diolah Menggunakan Alat 

Dengan Sistem Crusher (Pencacah). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Hasil Bulu Ayam Telah Dipilah Dari Batang Yang Ikut 

Terproses. 

Pada alat dengan sistem crusher ini perlu perawatan supaya alat dapat 

bekerja dengan maksimal. Dalam penggunaan alat dengan jangka waktu lama 

atau pengolahan bulu yang banyak akan terdapat sebagian kecil bulu yang tidak 



 

33 

tercacacah sempurna didalam tabung pencacahan. Serta bulu-bulu atau batang 

tidak tercacah yang tersangkut di plat strimin yang berguna untuk menyaring.  

Perawatan yang perlu dilakukan hanyalah dengan membersihkan bulu-

bulu yang terdapat pada tabung pencacahan dan yang tersangkut pada penyaring 

tersebut. Dapat dilihat bulu yang tidak tercacah di dalam tabung pencacahan dan 

bulu yang tersangkut di plat strimin pada gambar 4.6 dan gambar 4.7 dibawah ini. 

 

 

Gambar 4.6 Bulu yang Tidak Tercacah Sempurna yang Berada di Dalam 

Tabung Pencacahan. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Bulu yang Tersangkut pada Plat Strimin. 
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Gambar 4.8 Bulu yang Tidak Tercacah di Tabung Pencacahan dan 

Tersangkut di Plat Strimin. 

Gambar 4.8 menunjukkan bulu yang tidak tercacah yang berasal dari 

tabung pencacahan yang dikarekan bulu tersebut sudah terlalu lentur atau 

tertekuk dan bulu-bulu yang tersangkut pada plat strimin. 

4.2 Hasil Pembuatan Produk Komposit 

Hasil bulu ayam yang telah dipilah dari batang yang juga terproses 

dengan menggunakan alat pencacah dapat digunakan sebagai pengganti serat 

sintetis untuk komposit. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wet 

lay-up vacuum bagging dalam pembuatan produk komposit. Teknik wet lay-up 

vacuum bagging yaitu memasukkan resin kedalam cetakan yang telah terdapat 

serat didalamnya dengan cara menuangkan resin dengan takaran yang telah 

ditentukan sebelumnya kedalam cetakan, sebelum cetakan ditutup menggunakan 

plastik dan divakum. Setelah bahan-bahan yang diperlukan tersedia maka tahap 

selanjutnya yaitu: 

1. Penyambungan selang dari tabung ke pompa vakum. 

 

Gambar 4.9 Selang Tabung dan Pompa Vakum Telah Terpasang. 
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2. Sebelum proses vakum dilakukan calon material komposit dipersiapkan, 

seperti: 

a. Cetakan 

 

Gambar 4.10 Cetakan (Molding). 

b. Penjepit Cetakan 

 

Gambar 4.11 Penjepit Cetakan. 

c. Plastik LDPE 

 

Gambar 4.12 Plastik LDPE. 
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d. Connector 

 

Gambar 4.13 Connector. 

e. Serat 

 

Gambar 4.14 Bulu Ayam Sebagai Serat Komposit. 

f. Resin 

 

Gambar 4.15 Resin. 
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g. Katalis 

 

Gambar 4.16 Katalis. 

3. Meletakkan serat kedalam cetakan. 

 

Gambar 4.17 Peletakan Bulu Ayam Kedalam Cetakan. 
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4. Pengecekan kebocaran pada inner bag, penjepit cetakan dan konektor. 

 

Gambar 4.18 Proses Pengecekan Kebocoran Pada Pemvakuman 

Cetakan. 

5. Menuang resin yang telah dicampur dengan katalis kedalam cetakan. 

 

Gambar 4.19 Penuangan Resin yang Telah Dicampur dengan Katalis 

ke Dalam Cetakan. 
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6. Proses pemvakuman  

 

Gambar 4.20 Proses Vakum. 

7. Mencabut selang dari connector dan menutupnya dengan isolasi agar 

tidak ada udara yang masuk dan tekanannya tetap. 

 

Gambar 4.21 Pencabutan Selang dari Connector. 

 

Setelah tahapan-tahapan di atas dilakukan dan menunggu hasil hingga 

kering, maka produk dapat diambil dari cetakan. Produk yang telah diambil dari 

cetakan dapat dilihat pada gambar 4.22. 
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Gambar 4.22 Produk Komposit Menggunakan Bahan Bulu Ayam. 

 

Pada hasil pembuatan produk komposit ini terdapat void atau lubang yang 

dikarenakan gelumbung udara yang terjebak pada material yang kemungkinan 

disebabkan oleh masih terdapatnya rachis atau batang bulu ayam yang ikut 

tercacah yang mengakibatkan penyerapan serat terhadap resin yang kurang 

maksimal ketika divakum. Gambar void yang terdapat pada produk komposit 

dapat dilihat pada gambar 4.23 dibawah ini. 

 

Gambar 4.23 Terdapat Void pada Produk Komposit. 

Hasil dari pembuatan produk komposit menggunakan bahan dari bulu 

ayam hasil dari alat pencacah yang telah di finishing dapat dilihat pada gambar 

4.24 dibawah ini. Terlihat rachis atau batang bulu yang ikut tercacah pada proses 

pencacahan dikarenakan pemilahan bulu dengan batang yang tercacah kurang 

bersih.  
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Gambar 4.24 Produk Komposit yang Telah Difinishing. 

Berbeda dengan hasil produk komposit pada penelitian sebelumnya yang 

proses pengolahan bulu ayam menggunakan alat bantu cutter terlihat tidak 

terdapat rachis atau batang bulu. Hal tersebut dikarenakan pada saat pemrosesan 

bulu dengan batang dapat langsung terpisah. Tidak terdapatnya rachis atau 

batang pada bahan komposit serat bulu ayam tersebut dapat mengurangi void 

yang timbul pada produk komposit yang mungkin disebabkan resin dapat terserap 

tanpa ada hambatan dari rachis pada saat proses vacuum bagging wet lay-up. 

Hasil produk komposit pada penelitian sebelumnya dapat dilihat pada 

gambar 4.25 dibawah ini. Terlihat serat bulu ayam lebih panjang dari serat bulu 

ayam dari proses alat pencacah dan terlihat lebih bersih juga dikarenakan tidak 

terdapatnya rachis atau batang bulu yang masih tercampur. 

 

Gambar 4.25 Hasil Produk Komposit Pada Penelitian Sebelumnya. 
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4.3 Hasil Pengujian Alat 

Pengujian alat ini dilakukan dengan cara membandingkan antara teknik 

konvensional dengan alat pencacah yang telah dibuat pada penelitian ini. Adapun 

yang ingin dicapai dalam pengujian ini adalah membandingkan hasil pencacahan 

bulu ayam. Langkah pertama bulu ayam ini, dilakukan dengan cara menimbang 

bulu ayam secara utuh dengan berat awal 50 gram dan waktu 10 menit dalam 

setiap pengujiannya. Tambahan waktu 2 menit untuk membersihkan batang bulu 

yang masih terdapat pada proses menggunakan alat pencacah. 

Pengujian ini menggunakan dua metode yang berbeda, pertama 

menggunakan metode konvensional (menggunakan alat bantu cutter untuk 

pemisahan rachis dengan bulu ayam). Metode yang kedua dengan menggunakan 

alat pencacah bulu ayam yang telah dibuat. Hasil pengujian bulu ayam dengan 

menggunakan dua metode ini dapat dilihat pada gambar 4.26 dan 4.27 dibawah 

ini. 

  

 
Gambar 4.26 Hasil Pemotongan Menggunakan Pisau Cutter. 

 

Gambar 4.27 Hasil Bulu Ayam Menggunakan Alat Pencacah. 
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Hasil pengujian yang dilakukan mendapatkan data berat bulu ayam yang 

ditimbang setiap 2 menit. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Berat Hasil Pemotongan Bulu Ayam. 

Variasi 

Waktu 

Menggunakan 

Pisau Cutter  

 Total Menggunakan 

Mesin Pencacah  

Total 

0-2 Menit 0,9 gram 0,9 gram  1,6 gram 1,6 gram 

2-4 Menit 1,1 gram 2,0 gram 6,1 gram 7,7 gram 

4-6 Menit 1,2 gram 3,2 gram 4,4 gram 12,1 gram 

6-8 Menit 1,0 gram 4,2 gram 3,5 gram 15,6 gram 

8-10 Menit 1,2 gram 5,4 gram 7,7 gram 23,3 gram 

 

 

Gambar 4.28 Grafik Berat Hasil Pemotongan Bulu Ayam. 

Gambar 4.28 merupakan sebuah grafik yang diaplikasikan dari data pada 

tabel 4.1 yaitu berat hasil bulu ayam yang ditimbang setiap 2 menit. 

4.4 Perhitungan 

Dari data table 4.1 dapat didapatkan rata-rata kecepatan hasil pengolahan 

bulu ayam dari masing-masing cara, berikut perhitungannya: 

a. Cutter  
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b. Alat Pencacah 

Hasil bulu ayam yang diproses menggunakan alat pencacah masih 

terdapat rachis atau batang bulu, sehingga hasil cacahan masih perlu 

dibersihkan dari batang yang ikut terproses tersebut. Diberikan waktu 2 

menit untuk memilah bulu dengan batang tersebut secara manual. Berikut 

perhitungannya: 

 

 

 

 

4.5 Analisis dan Pembahasan 

Pada percobaan tabel 4.1 hasil pemotongan dengan menggunakan pisau 

cutter dan alat pencacah dilakukan dengan variasi waktu yang berbeda yang 

pertama dengan waktu 0-2 menit mendapatkan hasil 0,9 gram (menggunakan alat 

bantu pisau cutter), sedangkan menggunakan alat pencacah mendapatkan hasil 

1,6 gram. Untuk kedua dengan variasi waktu 2-4 menit mendapatkan hasil 1,1 

gram (menggunakan alat bantu pisau cutter), sedangkan menggunakan alat 

pencacah 6,1 gram. Ketiga dengan variasi waktu 4-6 menit mendapatkan hasil 1,2 

gram (menggunakan alat bantu pisau cutter), sedangkan menggunakan alat 

pencacah 4,4 gram. Keempat dengan variasi waktu 6-8 menit mendapatkan hasil 

1,0 gram (menggunakan alat bantu pisau cutter), sedangkan menggunakan alat 

pencacah 3,5 gram. Kelima dengan variasi waktu 8-10 menit mendapatkan hasil 
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1,2 gram (menggunakan alat bantu pisau cutter), sedangkan menggunakan alat 

pencacah 7,7 gram.  

Dari hasil percobaan mendapatkan hasil berat total 5,4 gram 

(menggunakan alat bantu cutter) dan 23,3 gram untuk menggunakan alat 

pencacah. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa alat pencacah ini lebih 

banyak menghasilkan bulu ayam dalam waktu 10 menit. 

Perhitungan pada sub bab 4.4 dapat diketahui angka kecepatan dari 

masing-masing metode. Dengan menggunakan metode konvensional yaitu 

dengan cutter dapat menghasilkan bulu ayam yang terpotong sebesar 0,54 gram / 

menit. Sedangkan menggunakan alat pencacah didapatkan 1,94 gram / menit. 

Dari hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa menggunakan alat pencacah lebih 

cepat sehingga dapat mempersingkat waktu saat proses pengolahan bulu ayam.


