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ABSTRAK 

 
Limbah penetasan berpotensi untuk dikembangkan  sebagai bahan pakan dilihat dari segi 

kuantitas yang memadai, dan kandungan nutrisi. Produksi unggas di Indonesia diperkirakan mencapai 

1,8 milyar pada tahun 2014. Limbah penetasan mempunyai kandungan nutrisi yang cukup baik serta 

dapat digunakan sebagai sumber protein, energi dan kalsium. Dengan adanya  alat pengolah limbah 

telur menjadi pakan ternak alternatif yang terbagi dalam beberapa bagian yaitu: (1) Ketel uap sebagai 

pemanas steamer, (2) Steamer sebagai perebus, (3) Crusher sebagai penghancur, (4) Mixer sebagai 

pencampur bahan baku, (5) Pencetak pelet, (6) Pengering pelet. Penelitian ini mengambil bagian yang 

(3) crusher dengan membuat variasi single roll dan double roll. Permasalahan perencanaan ini adalah 

Apa yang dimaksut mesin crusher dan bagaimanakah penelitian variasi jenis roll pada mesin crusher. 

Proses penelitian variasi jenis roll pada mesin crusher pengolah limbah telur dilakukan dengan 

tahapan yaitu perencanaan dan penjelasan tugas/fungsi, perencanaan konsep produk gambar mesin. 

Analis teknik meliputi analisis daya, torsi, yang terjadi pada poros dan konstruksi rangka. Tenaga 

penggerak mesin penghancur ini menggunakan motor listrik. Berdasarkan penelitian ini memperoleh 

hasil penggunaan double roll memberikan pengaruh yang lebih baik dalam proses pencacahanya 

dengan berat rata-rata 113,88 Kg/30 menit. bila dibandingkan dengan single roll dengan berat rata-rata 

hanya 37,40 Kg/30 menit. 

 

 

KATA KUNCI  : Jenis Roll, Limbah Telur, Mesin Crusher 

 

I. LATAR BELAKANG 

Dari kehidupan sehari-hari peneliti 

mendapati limbah telur merupakan limbah 

yang paling banyak dibuang oleh 

pengusaha penetasan  telur  karena telur 

tersebut sudah di  anggap salah satu 

produk gagal. Pembuangan limbah-limbah 

telur ke dalam air dan tanah juga marak 

terjadi, hal tersebut semakin memicu 

dampak negatif semakin luas. Mengapa 

demikian? Karena limbah tersebut  akan 

menimbulkan bau yang tidak sedap dan 

cangkangnya bisa melukai kulit jika 

terinjak. Limbah penetasan mempunyai 

kandungan nutrien yang cukup baik serta 

dapat digunakan sebagai sumber protein, 

energi dan kalsium. Limbah penetasan 

berpotensi untuk dikembangkan  sebagai 

bahan pakan dilihat dari segi kuantitas 

yang memadai, dan kandungannutrisi. 

Produksi unggas di Indonesia diperkirakan 

mencapai 1,8 milyar pada tahun 2014 
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(Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 

2015). 

Berdasarkan permasalahan ditas 

telah di buat mesin pengolah limbah telur 

menjadi pakan ternak alternatif dengan 

bagian-bangianya yaitu: (1) Ketel uap 

sebagai pemanas steamer, (2) Steamer 

sebagai perebus, (3) Crusher sebagai 

penghancur, (4) Mixer sebagai pencampur 

bahan baku, (5) Pencetak pelet, (6) 

Pengering pelet. Dari uraian di atas peneliti 

tertarik melakukan penelitian terhadap 

mesin crusher dan mengambil judul 

“Variasi Jenis Roll Crusher Pada Mesin 

Pengolah Limbah Telur Menjadi Pakan 

Alternatif Dengan Kapasitas 120kg/Jam”. 

Dengan adanya pembuatan dan pengolahan 

limbah telur menjadi bahan pakan 

alternatif ini, diharapkan dapat 

meminimalisir dampak yang diakibatkan 

dari limbah-limbah telur tersebut, sehingga 

dapat bermanfaat bagi kehidupan kita 

terutama para peternak . Selain itu pakan 

alternatif ini juga sangat menguntungkan 

apabila dijadikan produk pakan ternak 

rumahan (home industry) yang mempunyai 

nilai ekonomis sehingga dapat kita jadikan 

pekerjaan sampingan. Prinsip kerja dari 

mesin pencacah limbah telur ini dengan 

menggerakkan pisau putar menggunakan 

motor listrik Rancangan ini berbeda 

dengan yang telah dilakukan oleh (Nur at 

al.2014) yang menggunakan sistem crusher 

dan silinder pemotong tipe reel. Daya dari 

mesin ini ditransmisikan menggunakan 

puli dan sabuk. Fungsi puli untuk 

mereduksi putaran mesin sesuai dengan 

kebutuhan. Material limbah telur yang 

sudah direbus dimasukkan ke dalam mesin 

melalui corong masukan hingga mengenai 

pisau pencacah. Cacahan limbah telur 

kemudian keluar melalui corong keluaran. 

 

II. METODE 

Pendekatan penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif  Pendekatan penelitian 

kuantitatif adalah suatu pendekatan yang 

secara primer menggunakan paradigma 

postpositivist dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan (seperti pemikiran teentang 

sebab akibat, reduksi kepada variabel, 

hipotesis, dan pertanyaan spesifik 

menggunakan pengukuran dan observasi, 

serta pengujian teori), menggunakan 

strategi penelitian seperti eksperimen dan 

survei yang memerlukan data statistik 

Arikunto (2006) mendefinisikan 

eksperimen adalah suatu cara untuk 

mencari hubungan sebab akibat (hubungan 

kausal) antara dua faktor yang sengaja 

ditimbulkan oleh peneliti dengan 

mengeliminasi atau mengurangi atau 

menyisihkan faktor-faktor lain yang 

mengganggu.   
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Di dahului oleh pengembangan alat 

dengan sistem crusher yang menggunakan 

variasi single dan double rool unruk 

menghancurkan limbah teur ini peneliti 

ingin mengetahui pengaruh yang ada pada 

variabel yang telah di tentukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Alur Teknik Penelitian 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil penelitian        

 

 
Gambar 2 data hasil peneliian 

 

 
Gambar 3 Group Statistics 

       Dari gambar data hasil 

penelitian dan Group Statistics dapat 

di simpulkan bahwa penggunaan 

mesin crusher dengan menggunkan 

double roll mengdapatkan hasil lebih 

banyak dari pada single roll, 

pengambilan data dilakukan dengan 1 

kali proses dengan waktu 30 menit dan 

putaran mesin 823,5 RPM. 

 

Tabel 1 Hasil Analisis T Test 

 

B. Pembahasan 

Berdasarakan hasil pengujian 

dan analisis data  di atas dapat 

dijelaskan bahwa secara parsial 

variabel independen yaitu single roll 

dan doubel roll memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap hasil 

pencacahan dengan dibuktikan dalan 

uji hipotesis. Hasil uji pada tabel 

terlihat nilai signifikan 0,000 < 0,05 

sehingga H0 ditolak. Jadi, H1 = 

Pengaruh penggunaan single roll 

terhadap hasil cacahan ≠ Pengaruh   

penggunaan double roll terhadap hasil 

cacahan. Sehingga berdasarakan 

Independent Samples T Test dalam 

tahap kepercayaan 95% terhadap 2 
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grup sampel yang mana masing-

masing grup teriri dari 10 sampel 

dapat disimpulkan bahwa, 

“penggunaan double roll memberikan 

pengaruh yang lebih baik dalam 

proses pencacahanya dengan berat 

rata-rata 113,88 Kg. bila dibandingkan 

dengan single roll dengan berat rata-

rata hanya 37,40 Kg”. 

 

IV. PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasakan  hasil penelitian 

dan analisis yang telah dilakukan 

mengenahi pengaruh hasil pencacahan 

terhadap penggunaan single roll dan 

double roll pada mesin crusher maka 

dapat di simpulkan bahwa: 

Ada pengaruh penggunaan 

variasi jenis roll terhadap hasil 

cacahan dengan penggunaan double 

roll memberikan pengaruh yang lebih 

baik dalam proses pencacahanya 

dengan berat rata-rata 113,88 Kg/30 

menit. bila dibandingkan dengan 

single roll dengan berat rata-rata 

hanya 37,40 Kg/30 menit. 

B. Saran - saran 

Berdasarakan kesimpulan 

diatas, maka dapat diberi saran – saran 

sebagai berikut:  

1. Bagi penulis, hasil penelitian yang 

menyatakan penggunaan variasi 

double roll pada mesin crusher 

lebih efektif dalam pencacahan. 

manfaat praktis yang diharapkan 

adalah bahwa seluruh tahapan 

penelitian yang diperoleh dapat 

memperluas wawasan dan 

sekaligus pengetahuan tentang 

perancangan mesin crusher. 

2. Bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan hasil 

penelitian, penulis berharap 

manfaat hasil penelitian ini yang 

menyatakan “variasi double roll 

pada mesin crusher lebih efektif 

dalam pencacahan” dapat di terima 

sebagai kontribusi acuan dalam 

pembuatan mesin crusher single 

atau doble rooll yang akan di 

gunakan sebagai mesin penghancur. 
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