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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Sebagai negara agraris, Indonesia mempunyai potensi besar di bidang 

peternakan seperti peternakan kambing, sapi, kerbau, kuda, dan lain-lain. Hal ini 

ditunjang pula dengan banyak tersedianya berbagai macam tumbuhan untuk 

pakan hewan-hewan ternak yang di dukung dengan tanah yang subur dan luas, 

keanekaragaman komoditi dan sumber daya manusia terutama petani yang 

berjumlah besar di daerah pedesaan. Salah satu sektor peternakan yang sangat 

potensial untuk dikelola secara profesional adalah peternakan sapi. Karena sapi 

merupakan komoditas peternakan paling strategis yang merupakan pensuplai 

utama kebutuhan daging dan susu bagi masyarakat. 

Untuk meningkatkan produktifitas ternak salah satu faktor penting yang harus 

diperhatikan adalah penyediaan pakan hijauan yang cukup agar pemenuhan 

kebutuhan zat-zat makanan ternak dapat berkesinambungan. Pada umumnya para 

peternak melakukan proses pemberian pakan hijauan untuk hewan ternak 

diberikan dengan cara dipotong-potong atau dicacah yang bertujuan untuk 

memudahkan proses makan sapi dan untuk menghindari pakan ternak tidak habis 

dan jatuh karena ditarik-tarik sapi kelantai. Peternak mencacah rumput gajah 

masih dengan cara manual sehingga hasil potongan rumput gajah tidak sama 

panjangnya. 
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Pemecahan solusi dari permasalahan peternak yang kurang efisien dalam 

pencacahan rumput gajah secara manual adalah dengan merancang mesin 

pencacah rumput gajah, dimana hasil cacahan memiliki ukuran yang relatif sama 

dan juga menghemat waktu pencacahan. Peternak akan lebih dimudahkan dalam 

penyediaan pakan ternak, sehingga produktifitas ternak lebih meningkat.  

1.2.Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang sebuah alat pencacah rumput gajah yang berkelanjutan, 

sehingga pencacahan rumput gajah lebih mudah dilakukan dan menghasilkan 

potongan rumput gajah dengan panjang yang relatif sama, serta mudah dalam 

penggunaan dan perawatannya. 

1.3.Tujuan Perancangan 

Mendapatkan sebuah rancangan mesin pencacah rumput gajah yang continue, 

sehingga pencacahan rumput gajah lebih mudah dilakukan dan menghasilkan 

potongan rumput gajah yang sama panjang. Serta mendapatkan gambar detail 

mesin pencacah rumput gajah agar dapat dibuat alatnya.  

1.4.Batasan Masalah 

Hanya melakukan perancangan mesin pencacah rumput gajah serta rumput 

gajah yang dicacah adalah rumput gajah yang masih basah karena lebih mudah 

dicacah dan didalam batang rumput masih banyak terkandung air sehingga batang 

masih lunak, rumput gajah yang dicacah meliputi bagian batang dan daunnya. 

1.5.Manfaat Perancangan 

Manfaat dari perancangan mesin pencacah rumput gajah pakan ternak ini 

adalah terciptanya sebuah rancangan mesin pencacah rumput gajah yang akan 

memudahkan peternak dalam proses pembuatan mesin pencacahan rumput gajah 
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untuk pakan ternak, karena pencacahan dilakukan dengan mesin sehingga 

peternak tidak harus mengeluarkan tenaga dan waktu yang berlebih untuk 

melakukan pencacahan dan keamanan lebih terjamin. 

1.6 Konsep Desain 

 

Gambar 1.1: konsep desain mesin pencacah rumput gajah. 

 

 

 

 

 


