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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perniagaan adalah pekerjaan membeli dari suatu tempat dan suatu waktu 

setelah itu menjualnya lagi di lain waktu atau tempat lain yang bertujuan untuk 

mendapatkan keuntungan(Abdulkadir, Muhammad., 2010). Dapat dilihat dari 

adanya pasar di setiap kecamatan. Dari hal tersebut perniagaan atau bisa disebut 

perdagangan pun dipengaruhi oleh tempat atau wilayah, jika disuatu daerah 

produktif di sektor pertanian maka akan banyak juga jual beli hasil tani, jika 

disuatu daerah produktif di bagian peternakan maka akan banyak jual beli hasil 

peternakan. 

Kabupaten  Boyolali merupakan salah satu kabupaten yang terletak di 

Provinsi Jawa Tengah yang banyak warganya memiliki peternakan, peternakan 

yang paling banyak di Boyolali adalah sapi yang kedua ayam broiller. Dari kedua 

jenis peternakan tersebut jenis daging ayam yang banyak dijadikan target pasar 

untuk perindustrian pemotongan ayam. disamping prosesnya mudah dan sering 

dikonsumsi masyarakat luas. Daging ayam memiliki kandungan gizi yang bagus 

dimana komposisi daging ayam broiler terdiri dari protein 18,6%, lemak 15,1%, 

air 66,0% dan abu 0,79%. (Baihaki dkk, 2010).  

Ayam broiler merupakan ayam pedaging yang dipelihara 6 sampai 13 

minggu dengan bobot hidup dapat mencapai 1,5 Kg pada umur 6 minggu 

(Anggorodi, 1985). Pada penelitian yang dilakukan di kabupaten Boyolali jenis 

UKM pemotongan ayam milik ibu Siami dan UKM sejenis, usaha tersebut 

dijadikan sumber utama penghasilan mereka dari sejak lama.  

Proses pengolahan ayam secara umum antara lain proses menyembelih 

ayam, pencabutan bulu ayam, pemisahan organ dalam ayam, pembersihan ulang 

daging ayam, pembersihan organ dalam dan teknologi yang sudah menunjang 

proses tersebut adalah pencabutan bulu ayam tetapi masih ada hambatan yaitu 

proses pengolahan usus, padahal waktu proses awal sampai akhir jika dihitung 

dari penjualan tiap hari UKM pemotongan milik ibu Siami sejumlah 25 ekor 

dengan 1 orang operator membutuhkan waktu 2 jam dan jika ada pesanan lebih 

banyak maka waktu akan bertambah juga.  
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Dalam proses pengolahan usus masih membutuhkan waktu lagi untuk 

memotong, membilas, direbus, dan dibilas lagi. Dari permasalahan tersebut sering 

kali usus ditinggal dan dijual keesokan harinya.  

Metode Benchmarking sudah banyak digunakan pada penelitian-penelitian 

untuk perancangan alat, diantaramya Perancangan Ulang Meja mesin Crosscut  

(Cahyono, 2018), yang menghasilkan rancangan mesin cross cut yang lebih 

ergonomis dan aman. Perancangan Gerobak Motor (Nugroho, 2018) yang 

menghasilkan gerobak yang mudah digunakan karena menggunakan motor yang 

mempermudah pemindahan muatan yang berat dan memudahkan operator 

memindahkan muatan dengan menggunakan metode Benchmarking.  

Seperti halnya untuk pembuatan alat pemotong dan pembersih. Dimana 

alat tersebut di rancang dengan metode benchmark dengan melihat proses 

pengolahan terlebih dahulu setelah itu menentukan objek benchmark yang cara 

kerjanya mendekati dengan proses pengolahan usus itu sendiri. 

1.2 Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalahnya adalah 

bagaimana merancang dan membuat mesin pemotong dan pembersih usus 

ayam dengan cepat dan bersih. 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam perancangan alat pemotong dan pembersih usus ini adalah 

1. Merancang alat pemotong dan pembersih usus ayam. 

2. Menganalisis perbandingan proses pemotongan dan pembersihan usus 

ayam sebelum menggunakan dan sesudah menggunakan alat. 

1.4 Batasan Masalah 

Penelitian ini agar lebih jelas dan tidak keluar dari topik permasalahan 

maka penelitian ini perlu adanya batasan masalah. Batasan masalah dari 

penelitian ini adalah penelitian ini hanya untuk pembuatan alat pemotong dan 

pembersih usus ayam dengan mempertimbangkan aspek ekonomi. 
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1.5 Manfaat Hasil Penelitian 

Setelah dilakukan penelitian ini, manfaat yang diharapkan adalah adanya 

alat pemotong dan pembersih usus ayam yang dapat memudahkan para 

pedagang ayam potong rumahan memotong dan membersihkan usus ayam 

dengan cepat dan bersih. 

1.6 Sistematika Penelitian 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang dilakukannya 

penelitian ini, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang menjadi dasar dalam 

dilakukannya penelitian. Pada bab ini juga menjelaskan tentang 

metode Benchmark yang digunakan dalam perancangan alat 

pemotong dan pembersih usus ayam. Teori-teori dan referensi 

didapat dari buku, jurnal, laporan penelitian sebelumnya, dan 

internet. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang pengolahan data dengan 

menggunakan metode Benchmark dan perancangan desain produk 

menggunakan software Solidworks. 

BAB IV     ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentang penjelasan pengolahan data dan 

perancangan desain produk kemudian dari hasil tersebut 

dilakukan analisa dan didapatkan hasil penelitian. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran, yang mana pada poin 

kesimpulan menjelaskan tentang hasil dari penelitian dan pada 

poin saran berisi tentang tindak lanjut dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan untuk penelitian selanjutnya. 

 

 


