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(Design of Rice Straw Chopper Machinery for Preparing Ruminant Feed) 
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Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, PO Box 2 Serpong, Tangerang 

ABSTRACT 

The availibility of grass feed as a main source for ruminant feed, can not meeet the demand especially in 
dry season. Moreover it is worsen by land conversion from grass land into infrastructure purposes. Rice straw 
which is abundant can be used as a source of high nutritive feed, through several enrichment process. 
Research result showed that rice straw has to be chopped into 2 – 5 cm length to make it increase homogen 
and the microorganism process. Rice straw structure is fibrous especially dry straw could cause chopped in 
process rather difficult. Design and development of chopper using vertical blade against straw feeding 
direction. Result design of chopper consist of 5 main component that are main frame, feeding unit, chopping 
unit, outlet unit and transmission system. The machine powered by 7.5 Hp diesel engine, having capacity 
401.13 kg/hour for dry straw and 1126.06 kg/hour for fresh straw. The average fuel consumption was 1,34 
l/hourr, chopped straw length 2 – 5 cm, operational cost Rp.61.4/kg has BEP 178.66 hour/year. 
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ABSTRAK 

Stabilitas usaha peternakan ruminansia sangat tergantung pada ketersediaan pakan baik kualitas, kuantitas 
dan kontinyuitas pakan sepanjang tahun. Ketersediaan hijauan pakan ternak yang merupakan bahan pakan 
utama ternak ruminansia pada umumnya tidak bisa terpenuhi terutama pada musim kemarau dan juga 
disebabkan konversi lahan rumput untuk pembangunan infrastruktur. Jerami padi yang persediaannya cukup 
melimpah dapat digunakan untuk bahan pakan yang bernutrisi tinggi setelah melalui beberapa proses 
pengkayaan nutrisi seperti yang telah dilakukan peternak. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa 
jerami padi yang akan diolah menjadi bahan pakan harus dicacah sepanjang 2 – 5 cm agar pengaruh 
mikroorganinsme dapat lebih cepat dan merata. Struktur batang jerami yang berserat terutama jerami kering 
menyebabkan proses pencacahannya agak susah dilakukan dengan sistem pemotongan pisau gunting. 
Rancang bangung alat mesin pencacah jerami yang dikembangkan adalah sistem pemotongan pisau vertikal 
dengan arah gerak batang jerami. Hasil Rancang bangun alat-mesin pencacah jerami terdiri darin 5 komponen 
utama yaitu rangka utama, unit pengumpan, unit pencacah, unit penyaluran hasil dan sistem penerusan daya. 
Alat-mesin pencacah jerami ini digerakkan oleh motor diesel 7,5 Hp dengan kapasitas kerja 401,13 kg/jam 
untuk jerami kering dan 1126,06 kg/jam untuk jerami basah dengan konsumsi bahan bakar rata-rata 1,34 
l/jam, panjang hasil cacahan 2– 5 cm. Biaya operasional alat-mesin ini sebesar Rp. 61,4/kg dengan BEP 
187,66 jam/tahun. 

Kata Kunci: Mekanisasi, Pakan, Peternakan, Jerami Padi 

 

PENDAHULUAN 

Pengembangan ternak ruminansia tidak 
bisa terlepas dari penyediaan hijauan pakan 
yang memadai baik dari segi kuantitas, kualitas 
maupun kontinyuitasnya, mengingat hijauan 
merupakan bahan pakan esensial untuk semua 
jenis ruminansia. 

Permasalahan strategis yang mengakibatkan 
terjadinya fluktuasi produksi pada ternak 
ruminansia penghasil susu dan daging 
disebabkan oleh ketersediaan pakan hijauan 
yang tidak kontinyu sepanjang tahun sebagai 
akibat berkurangnya lahan untuk penanaman 
rumput dan perbedaan musim. Padahal porsi 
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hijauan pakan dalam ransum ruminansia 
mencapai 40 – 80% dari total bahan kering 
ransum atau sekitar 1,5 – 3,0% dari bobot 
hidup ternak (ABDULLAH et al., 2005). 

Pada musim kemarau persediaan hijauan 
pakan ternak sangat kritis sehingga untuk 
sekedar memenuhi kebutuhan ternak terpaksa 
memanfaatkan limbah pertanian yang ada di 
pedesaan berupa jerami padi, batang jagung, 
brangkasan kacang tanah, kedelai dan lain-lain. 
Kandungan nutrisi bahan pakan limbah 
pertanian tersebut kurang mendukung 
pertumbuhan ternak ruminansia (HARYANTO, 
2004). 

Jerami padi merupakan salah satu hasil 
samping pertanian yang tersedia cukup 
melimpah dengan jumlah produksi pada tahun 
2004 mencapai 47,8 juta ton dengan asumsi 
produksi 12 – 15 ton/ha. Dari jumlah produksi 
ini baru 34 – 39% digunakan untuk pakan 
ternak dan sisanya selalu dibakar setelah 
panen. Di lain pihak, sektor peternakan 
membutuhkan bahan pakan yang harus tersedia 
sepanjang tahun. Jerami padi mempunyai nilai 
nutrisi yang sangat rendah untuk dimanfaatkan 
sebagai hijauan pakan ternak, karena nilai 
kecernaan bahan kering jerami padi hanya 
mencapai 35 – 37% dengan kandungan protein 
kasar 3 – 4% sedangkan untuk hidup ternak 
ruminansia membutuhkan bahan hijauan pakan 
dengan nilai kecernaan minimal 50 – 55% 
dengan kandungan protein kasar sekitar 8% 
(DJAJANEGARA, 1983). 

Teknologi pengkayaan nutrisi hijauan 
pakan dari bahan baku jerami padi telah 
banyak dilakukan peternak seperti teknologi  
fermentasi dan amoniasi, bahkan pada 
penelitian penggunaan langsung silase jerami 
padi dengan perlakuan microba rumen kerbau 
pada ternak (sapi) memberikan hasil yang jauh 
lebih baik dari pada jerami padi tanpa 
perlakuan maupun rumput gajah (THALIB at 
al., 2000) 

Pemotongan jerami padi ditujukan untuk 
memperkecil ukuran sehingga dimungkinkan 
penambahan suplemen secara merata, 
mempercepat proses pembuatan pakan karena 
dapat mempermudah perkembangan sel 
mikroorganisme. Menurut DALZELL et al. 
(dalam YANTI MALA, 1994), jika ukuran 
partikel terlalu besar, luas permukaan yang 
diserang mikroorganisme menjadi berkurang 
sehingga reaksi dan proses perombakannya 

menjadi lamban atau terhenti sama sekali. 
Panjang pemotongan jerami yang baik untuk 
proses pengolahan selanjutnya adalah 2 – 5 cm 
(SUHARTATIK et al., 1999). 

Proses pencacahan jerami padi oleh 
peternak masih dilakukan secara tradisional 
dengan menggunakan pisau atau sabit dengan 
kapasitas 5 – 6 kg jerami basah/jam. Dengan 
cara ini tingkat kejerihan kerjanya sangat tinggi 
sehingga peternak lebih suka memberi makan 
ternaknya dalam bentuk jerami utuh walaupun 
efisiensi penggunaan pakannya lebih rendah 
karena tidak habis termakan atau tercecer. 

Struktur batang jerami yang berserat 
terutama jerami kering, bersifat elastis dan 
licin menyebabkan proses pemotongan dengan 
sistem pisau gunting tidak bisa digunakan 
seperti pisau potong yang terdapat pada alat-
mesin pencacah yang banyak berkembang 
dilapang. Pada proses pencacahan bila 
bahannya terlalu banyak pisau potong tidak 
mampu untuk mencacah sebaliknya jika bahan 
yang dicacah sedikit, jerami tidak terpotong, 
hanya terjepit diantara 2 pisau. 

Rancang bangun alat-mesin pencacah 
dengan sistem pemotongan pisau putar vertikal 
dengan arah gerak batang jerami dapat 
memotong dengan sempurna. Panjang potongan 
dapat diatur sesuai dengan jarak pisau. 

MATERI DAN METODE 

Kegiatan rekayasa alat-mesin pencacah 
jerami padi difokuskan untuk penyiapan bahan 
pakan ternak ruminansia. Bahan utama yang 
digunakan terdiri dari bahan rekayasa dan 
bahan uji. 

Bahan rekayasa untuk pembuatan 
konstruksi prototipe terdiri dari besi siku, besi 
plat, as baja, as nilon, pisau potong bentuk 
lingkaran, besi begel, pilow block, bearing, 
puli, V-belt, roda, mur/baut, dempul, meni, cat 
dan motor diesel sebagai penggerak. 

Bahan uji menggunakan jerami segar 
sebanyak 500 kg, dan jerami kering sebanyak 
250 kg masing-masing untuk 5 ulangan. 
Perancangan dilakukan komponen per 
komponen dari keseluruhan unit kemudian 
dilakukan perakitan. Perancangan diakhiri 
dengan menghasilkan gambar disain dan 
gambar kerja. Perancangan komponen alsin 
pencacah jerami padi terdiri dari: 
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(a) Komponen unit pengumpanan 
(b) Komponen unit pencacah jerami 
(c) Komponen unit penyaluran hasil 

pencacahan 
(d) Sistem penerusan daya 
(e) Kebutuhan daya 

Pembuatan komponen alat-mesin pencacah 
jerami padi dilakukan sesuai gambar kerja 
dengan menggunakan bahan standar yang 
banyak dijual di pasar. Perakitan komponen 
dilakukan agar menjadi alat-mesin yang 
kompak dan dapat digunakan sesuai dengan 
rancangan yang diinginkan. 

Pengujian yang dilakukan meliputi uji 
fungsional dan uji lapang. Uji fungsional 
dilaksanakan di laboratorium untuk mengetahui 
fungsi dan mekanisme kerja alat-mesin 
pencacah jerami. Uji lapang dilaksanakan pada 
skala yang lebih besar yang dilaksanakan di 
petani/peternak pengolah jerami padi menjadi 
pakan. Jika unjuk kerja alat-mesin belum 
optimal dilakukan modifikasi untuk 
penyempurnaan komponen maupun unit 
prototipe. Parameter yang digunakan untuk 
mengevaluasinya adalah kapasitas, 
keseragaman ukuran pemotongan dan 
mekanisme kerja mesin. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Konstruksi alat-mesin pencacah jerami padi 

Hasil rancang bangun alat mesin pencacah 
jerami terdiri dari 5 bagian utama yaitu rangka, 
unit pengumpan, unit pencacah, unit penyaluran 
hasil pencacahan dan sistem penerusan daya. 
Sedangkan kebutuhan daya dihitung sesuai 

dengan beban yang ditimbulkan oleh kipas 
penghembus dan unit pencacah. 

Rangka utama terbuat dari besi siku 40 mm 
x 40 mm 60 mm dan besi canal UNP 40 mm x 
60 mm x 40 mm. Alat mesin ini dilengkapi 
dengan 4 buah roda untuk mempermudah 
mobilitas dilapangan. Unit pengumpan terbuat 
dari besi plat tebal 1,2 mm. Rancangan unit 
pengumpan disatukan dengan penutup unit 
pencacah agar proses bongkar pasang dapat 
dilakukan dengan mudah. Unit pencacah terdiri 
dari 2 komponen yaitu komponen silinder 
pencacah dan silinder pembawa/penarik. 
Silinder pencacah dilengkapi dengan 12 buah 
pisau pencacah berbentuk lingkaran dengan 
diameter 160 mm dan silinder pembawa 
dilengkapi dengan 12 buah plat pembawa 
berbentuk lingkaran diameter 160 mm. Hasil 
rancang bangun alat mesin pencacah jerami 
dapat dilihat pada Gambar 1 dan komponennya 
dapat dilihat pada Gambar 2. 

Hasil pengujian 

Pengujian alat mesin pencacah jerami 
terdiri dari uji fungsional dan uji verifikasi. Uji 
fungsional bertujuan untuk mengetahui apakah 
hasil rancang bangun dapat berfungsi sesuai 
dengan disain yang diharapkan. Jika tidak 
sesuai harus dilakukan modifikasi sampai 
menghasilkan unjuk kerja yang baik. 

Setelah dilakukan uji fungsional pada 
putaran motor (rpm) 1500 rpm, putaran 
piringan pencacah 1500 rpm dan putaran 
piringan pembawa 75 rpm, diperoleh hasil 
cacahan yang cukup baik yang dapat dilihat dari 
hasil jerami yang terpotong mencapai 100% 
dan panjang potongannya bervariasi dari  
2 – 6 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Hasil rekayasa alat-mesin pencacah jerami padi 
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Gambar 2. Komponen alat-mesin pencacah jerami padi 

 

Uji verifikasi 

Spesifikasi teknis alat-mesin pencacah 
jerami padi: 

a. Motor penggerak 

Merk : Kubota 
Daya/rpm : maksimum 7,5 HP/2200 rpm 
Rata–rata : 6,5 HP/1800 rpm 

b. Dimensi 

Panjang : 142 cm 
Lebar : 100 cm 
Tinggi : 135 cm 

c. Piringan pencacah 

Jumlah piringan : 15 buah 
Diameter piringan : 16 cm 
Jarak antar piringan : 5 cm 

d. Piringan pembawa 

Jumlah piringan : 15 buah 
Diameter piringan : 16 cm 
Jarak antar piringan : 5 cm 

e. Unit penyaluran hasil (Blower) 

Diameter drum : 37 cm 
Jumlah kipas : 4 buah 
Lebar sudu kipas : 6 cm 
Panjang sudu kipas : 38 cm 

Uji unjuk kerja 

Pengujian dilaksanakan pada putaran 
piringan pencacah 1500 rpm, menggunakan 
bahan uji jerami kering dengan kadar air 23%, 
panjang jerami rata-rata 62 cm dan jerami 
basah dengan kadar air 55%, panjang jerami 
rata-rata 61 cm. Hasil Uji unjuk kerja dapat 
dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil uji unjuk kerja alat-mesin pencacah jerami 

Bahan awal Kapasitas (kg/jam) Konsumsi bahan bakar (l/jam) Panjang hasil cacahan (cm) 

Jerami kering 401,13 1,33 5,34 
Jerami basah 1126,06 1,35 5,36 

 

 

 

Unit transmisi Unit pencacah 

Unit Blower Unit Hopper 
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Analisa biaya 

Analisa biaya alat-mesin pencacah jerami 
padi dihitung berdasarkan biaya tetap dan 
biaya operasional (biaya tidak tetap). Dari hasil 
perhitungan diperoleh biaya operasional untuk 
mencacah jerami kering adalah Rp.61,4/kg. 
Dengan nilai BEP: 187,66 jam/tahun. 

Besaran biaya ini dapat dijangkau peternak 
mengingat harga jerami brangkasan di lapang 
rata-rata Rp. 150/kg. Jika peternak 
menginvestasikan modal untuk usaha pakan 
dalam bentuk produksi jerami cacahan dan 
menjualnya dengan harga Rp. 100/kg peternak 
akan mendapat keuntungan Rp. 38,6/kg. 

Bila dihitung berdasarkan kapasitas mesin 
(401,13 kg/jam), maka keuntungan yang 
diperoleh peternak sebesar Rp. 15.483,6/jam. 

KESIMPULAN 

Produksi jerami padi yang cukup melimpah 
dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak 
ruminansia terutama untuk mengatasi 
kekurangan pakan pada musim kemarau. Jerami 
padi yang akan diproses sebagai bahan pakan 
sebaiknya dicacah dengan ukuran 2 – 5 cm. 

Hasil rancang bangun alat-mesin pencacah 
jerami terdiri dari 5 bagian utama yaitu rangka, 
unit pengumpan, unit pencacah, unit penyaluran 
hasil dan sistem penerusan daya. Konstruksi 
alat mesin ini menggunakan bahan standar 
yang ada di pasar seperti besi plat, besi siku, 
besi as, as nilon, puli, V-belt, pillow block dan 
bahan-bahan lainnya sebagai bahan pendukung. 

Hasil uji unjuk kerja alat-mesin pencacah 
jerami menunjukkan kapasitas pencacahan 
untuk jerami kering (kadar air 23%) rata-rata 
401,13 kg/jam dengan konsumsi bahan bakar 
1,33 l/jam dan panjang hasil jajahan rata-rata 

5,34 cm sedang kapasitas pencacahan untuk 
jerami basah (kadar air 55%) rata-rata 1126,06 
kg/jam dengan konsumsi bahan bakar 1,35 
l/jam dan panjang hasil cacahan rata-rata 5,36 
cm. Biaya operasional untuk mencacah jerami 
kering sebesar Rp.61,4/kg, dengan BEP 187,66 
jam/tahun. 
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