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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari percobaan pada penelitian ini yang telah dilakukan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

Terciptanya alat dengan sistem shear (penggunting). Akan tetapi alat 

dengan sistem shear tidak sesuai dengan tujuan penelitian dikarenakan bulu yang 

diproses tidak terpotong sempurna sehingga peneliti mendesain dan membuat 

ulang alat menjadi sistem crusher.  

Hasil cacahan bulu dari sistem crusher masih terdapat rachis atau batang 

bulu yang juga terproses. Apabila hasil tersebut hendak dimanfaatkan sebagai 

pengganti serat sintetis untuk komposit maka batang bulu tersebut dipisahkan 

terlebih dahulu dengan cara pemilahan secara manual. 

Dalam penggunaan alat dengan jangka waktu lama atau pengolahan bulu 

yang banyak akan terdapat sebagian kecil bulu yang tidak tercacacah sempurna 

didalam tabung pencacahan. Serta bulu-bulu atau batang tidak tercacah yang 

tersangkut di plat strimin yang berguna untuk menyaring.  

Dari hasil pengujian alat yang dibandingkan dengan cara konvensional, 

didapat bahwa alat pencacah lebih banyak menghasilkan bulu ayam yang 

terproses dan menggunakan alat pencacah lebih cepat sehingga dapat 

mempersingkat waktu saat proses pengolahan bulu ayam.  

5.2 Saran  

Beberapa saran untuk pengembangan dalam penelitian selanjutnya, 

diantaranya : 

1. Memperbaiki sistem yang ada pada tabung pencacahan agar bulu dapat 

tercacah semua. 

2. Memperbaiki sistem penyaring agar terdapatnya bulu yang tersangkut 

pada penyaring dapat diatasi. 
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3. Perawatan yang perlu dilakukan yaitu dengan membersihkan bulu-bulu 

yang terdapat pada tabung pencacahan dan yang tersangkut pada 

penyaring tersebut supaya alat dapat bekerja secara maksimal dalam 

penggunaan dengan jangka waktu lama dan pengolahan bulu yang 

banyak. 

4. Perlu adanya sistem yang mampu memilah rachis yang ikut terproses 

sehingga ketika bulu yang telah tercacah akan diproses dapat langsung 

digunakan. 

5. Jika menginginkan hasil yang lebih banyak, dapat memperbesar dimensi 

alat pencacah ini. 

6. Untuk mengurangi rachis yang ikut terproses maka sebelum bulu ayam 

dimasukkan ke dalam alat pencacah ini pangkal batang bulu dipotong 

terlebih dahulu. 

7. Mengganti poros couple menggunakan belt sehingga getaran pada proses 

pencacahan tidak secara langsung dirasakan oleh motor yang lama 

kelamaan berakibat kerusakan pada motor. 

 

 


