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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Ikan teri merupakan salah satu kelompok ikan pelagis yang menghuni 

perairan pesisir serta memiliki sebaran yang sangat luas. Umumnya ikan ini hidup 

secara bergerombolan yang terdiri dari ratusan sampai ribuan ekor yang berukuran 

kecil dengan panjang sekitar 6-9 cm, tetapi ada pula yang mencapai 17,5 cm. Ikan 

teri biasanya diolah dalam bentuk ikan teri asin dan ikan teri tawar. Perbedaan 

antara keduanya yaitu pada pengolahan ikan teri tawar tidak menggunakan garam, 

sedangkan ikan teri asin diolah dengan menggunakan garam dengan perbandingan 

6 kg garam untuk 30 kg ikan teri. Penggaraman merupakan salah satu metode 

pengawetan dengan prinsip penetrasi garam ke dalam daging ikan, dan dipengaruhi 

berbagai faktor fisik dan kimia, seperti difusi, osmosis, dan perpaduan dari proses 

kimia dan biokimia tergantung dari jenis ikan (Eko, 2003). 

Proses pengeringan pada prinsipnya adalah proses mengurangi kadar air 

dalam ikan. Untuk mencegah bakteri dan enzyme bekerja dalam ikan, selain 

mengurangi kadar air dalam ikan, diperlukan juga pengendalian temperatur dan RH 

(relative humadity / kelembapan) udara tempat penyimpanan ikan. Beberapa 

variabel yang penting dalam proses pengeringan ikan adalah: temperatur, laju 

aliran udara serta waktu pengeringan. Berat ikan bervariasi, Untuk mengurangi 

aktivitas bakteri dan enzym, berat ikan sebaiknya dijaga dibawah 30%(Sofyan, 

2016). 

 Kebanyakan masyarakat masih mengolah ikan basah menjadi kering 

dengan menggunakan metode tradisional matahari. Pengeringan cara ini biasanya 

dilakukan dengan meletakkan ikan di tikar atau anyaman bambu dengan 

ditempatkan di bawah sinar matahari, cara ini memerlukan waktu yang lama dan 

area yang cukup luas dan kualitas ikan bisa menurun karena terkena debu atau 

binatang yang menempel serta membutuhkan banyak tenaga kerja. 

 Pada proses pengeringan, berat ikan juga mengalami penuruan. Dalam 

proses pengeringan manual belum ada yang bisa memberikan indikator tentang 

berat ikan basah sampai mencapai mengalami kering dan juga dengan 
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pengendalikan suhu dikarenakan pada pengeringan manual hanya mengandalkan 

panas matahari saja. 

Beberapa penelitian yang terkait dengan pengeringan ikan teri antara lain 

adalah Pengeringan Lapis Tipis (Thin Layer Drying/TDL) Ikan Teri Berbasis 

Tenaga Surya. Sistem Kerja alat ini yaitu  panas yang berasal dari radiasi matahari 

dikumpulkan oleh kolektor pelat datar yang disusun sedemikian rupa sehingga 

mampu digunakan untuk memanaskan udara yang mengalir di dalam lorong yang 

berada di bawah kolektor pelat datar tersebut. Aliran udara dari bagian inlet ke 

bagian outlet dalam sistem ini terjadi karena adanya pergerakan turbin ventilator 

oleh aliran udara/angin yang ada di sekitar alat pengering(Sulistiyanti, Ali, & 

Efendi, 2016). 

Penelitian selanjutnya adalah pengeringan Ikan teri dengan Sistem Vakum 

Paksa. Dimana pengeringan ini menggunakan bantuan pengasapan (smoking). Dan 

dengan beberapa percobaan penurunan kadar air ikan teri,  percobaan pertama 

dengan fan dalam keadaan mati, pada menit pertama kandungan air mengalami 

penurunan secara bertahap, hingga menit ke 375 kandungan air menjadi 21,42 %. 

Sedangkan untuk percobaan kedua dengan menggunakan kecepatan fan 0,8 m/s 

pada 15 menit pertama kandungan air menurun secara bertahap hingga menit ke 

285 kandungan air menjadi 19,06%. Pada percobaan ketiga dengan menggunakan 

fan dengan kecepatan 1,4 m/s kandungan air pada ikan teri mengalami penurunan 

secara bertahap, hingga pada menit ke 255 menjadi 20,17 %. Semakin besar 

kecepatan fan maka pengeringan semakin cepat(Ikan, Dengan, Vakum, & Paksa, 

2008). 

Penelitian selanjutnya tentang pengeringan ikan teri adalah rancang bangun 

alat pengering ikan teri kapasitas 12 kg/jam. Berdasarkan hasil percobaan 2 

pengeringan ikan teri dengan alat pengering sirkulasi udara panas dapat 

disimpulkan bahwa suhu rata-rata yang dibutuhkan untuk pengeringan ikan teri 

adalah sebesar 55ºC. Pada suhu ini berat teri pada awal pengeringan adalah 7,8 kg 

dan setelah dikeringkan akan menjadi 2,6 kg. Pada percobaan ini 12 kg ikan teri 

basah yang setelah dikeringkan dengan suhu ruang pengering sebesar 55ºC beratnya 

menjadi 4,04 kg. Alat pengering ini dapat mengeringkan ikan teri lebih bersih dan 

higienis dibanding cara penjemuran di bawah terik matahari sehingga 
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meningkatkan mutu ikan teri. Alat pengering ini dapat dioperasikan di dalam 

ruangan seperti rumah, dan tidak perlu memakan tempat terlalu luas(Pinem, 2004). 

Dari penelitian yang sudah dilakukan belum ada penelitian yang 

memfokuskan tentang pengeringan ikan otomatis dengan indikator berat dan 

kendali suhu ruangan, sehingga penelitian ini dilakukan pengembangan yang 

memfokuskan pada pengeringan ikan dengan indikator berat yang diukur serta 

kendali suhu yang digunakan. 

1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada fenomena yang terurai dalam latar belakang. maka 

timbul beberapa masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Membuat Rancang Bangun Alat Pengering Ikan Otomatis 

Dengan Supply Daya Mandiri Berbasis Arduino? 

2. Bagaimana Sensor Load Cell pada Alat Pengering Ikan Otomatis Dengan 

Sumber Daya Mandiri dapat digunakan sebagai indikator berkurangnya 

berat ikan? 

3. Bagaimana Mengendalikan Suhu Ruangan Alat pengering Ikan  

Otomatis Dengan Sumber Daya Mandiri Berbasis Arduino Uno? 

4. Bagaimana menguji prototipe alat pengering ikan teri otomatis dengan 

pengeringan manual? 

1.3.  Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Penelitian ini sebatas prototipe dengan ukuran 50x50x50 cm. 

2. Penggunaan load cell sebagai pendeteksi penurunan berat ikan. 

3. Ikan yang digunakan sebagai uji coba adalah ikan teri dengan berat kisaran 

100 – 500 gram. 

4. Prototipe ini hanya menggunakan kendali pemanas berupa bohlam lampu 

dengan daya 15 watt berjumlah 2 buah. 

5. Sensor suhu yang dipakai yaitu DHT-11. 
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1.4.  Tujuan 

Tujuan dari pelaksaan penelitian ini adalah berikut :  

1. Membuat prototipe pengering ikan otomatis dengan sumber daya 

mandiri  untuk mempercepat proses pengeringan dibandingkan dengan 

manual. 

2. Menguji sensor load cell sebagai indikator berkurangnya berat ikan. 

3. Menguji prototipe dengan mengendalikan suhu pengeringan agar hasil 

yang dicapai bisa maksimal. 

1.5.  Manfaat 

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:  

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi teknologi tepat guna yang 

dapat dimanfaatkan berbagai pihak lebih khususnya produsen ikan 

kering. 

2. Dapat mengurangi ketergantungan pada panas matahari saat proses 

pengeringkan ikan. 

 

 


