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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia dengan luas wilayah perairan 70% memilik potensi yang sangat 

besar untuk bisa berdaya saing disektor perikanan. Sektor perikanan budidaya 

terus digalakan dalam upaya peningkatan kualitas maupun kuantitas produksi 

perikanan budidaya. Keseriusan pemerintah dalam mengembangkan sektor 

perikanan budidaya terlihat pada Renstra Perikanan Budidaya 2010-2014 dengan 

melakukan arah kebijakan strategi dimana salah satu langkah yang diambil adalah 

dengan mengembangkan komoditas unggulan sektor perikanan budidaya. (Porter 

et al., 2017) 

 Beberapa kendala dalam proses pengolahan ikan, terutama untuk jenis ikan 

kecil (rucah), adalah kesulitan proses pemisahan daging ikan dari tulang dan 

kulitnya. Sedangkan pemisahan daging ikan tersebut secara manual menggunakan 

tangan akan membutuhkan banyak waktu dan tenaga kerja sehingga dapat 

menyebabkan penurunan mutu daging ikan serta meningkatkan ongkos produksi. 

Pengolahan secara manual dengan tangan masih banyak dilakukan dan masih 

layak secara ekonomi, namun demikian, pada saat harga produk olahan ikan harus 

bersaing dengan produk makanan sumber protein lainnya di pasaran, atau nilai 

produk perikanan yang relatif rendah, maka proses menggunakan mesin menjadi 

suatu keharusan. Pengembangan proses pemisahan daging dengan teknologi 

modern menggunakan meat separator telah dilakukan sejak akhir 1940 sampai 

dengan awal 1950. Mesin pemisah daging ikan (fish bone separator) secara umum 

telah diproduksi dan beredar di pasaran, namun umumnya mesin-mesin tersebut 

adalah produk impor buatan Jepang, Korea, dan Taiwan sehingga harganya relatif 

mahal bagi pengolah perikanan skala rumah tangga dan usaha mikro kecildan 

menengah (UMKM) (Sedayu, Erawan, & Wullandari, 2018) 

Fillet ikan adalah suatu irisan daging ikan tanpa sisik dan tulang (kadang-

kadang juga tanpa kulit), diambil dari kedua sisik badan ikan, kadang-kadang 

kedua potongan saling bergandengan yang dikenal dengan nama butterfly fillet. 

Dengan kata lain, fillet ikan adalah bagian daging ikan yang diperoleh dengan 
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penyayatan ikan utuh, sepanjang tulang belakang dimulai dari kepala hingga 

mendekati ekor. Tulang belakang dari tulang rusuk yang membatasi badan dengan 

rongga perut tidak terpotong pada waktu penyayatan. Daging fillet yang diperoleh 

dengan cara penyayatan seperti ini tulang atau duri ikan yang ikut umumnya 

hanya sedikit sekali.  

 Budidaya ikan nila (Oreochromis niloticus) mempunyai prospek yang bagus 

untuk dikembangkan di Indonesia, karena budidayanya dapat dilakukan di tambak 

dan Karamba Jaring Apung (KJA) di perairan umum. Ikan nila (Oreochromis 

nilolicus) mudah berkembang biak, pertumbuhannya cepat, ukuran badan relative 

besar, tahan terhadap penyakit, mudah beradaptasi dengan lingkungan, harganya 

relatif murah dan mempunyai nilai gizi yang cukup tinggi sebagai sumber protein 

hewani. Ikan nila (Oreochromis niloticus) merupakan jenis ikan omnivore, artinya 

dapat memakan tumbuhan maupun hewan (Muhammad Hadi, Agustono dan Yudi 

Cahyoko, 2009) 

 Otomasi memiliki tujuan untuk lebih mendukung kenyamanan, keselamatan   

dan kesehatan manusia yang selanjutnya memperbaiki bahkan mengatasi 

keterbatasan manusia dalam rangka peningkatan produktivitas kerja. Otomasi 

merupakan penggabungan antara perangkat mekanik dan elektronik untuk 

menggantikan sebagian kemampuan tenaga kerja manusia. Saat ini proses otomasi 

di industri telah menuju pada penggunaan program komputer untuk diaplikasikan 

pada pengendalian peralatan industri, baik menggunaan interface yang terhubung 

langsung dengan alat produksi, sehingga pengendalian dilakukan melalui 

komputer ataupun menggunakan chip mikrokontroler untuk menyimpan program 

dan instruksi untuk peralatan yang dikendalikan, sehingga pengendalian dilakukan 

langsung pada alat dengan menginputkan intruksi melalui keypad atau peralatan 

input lainnya (sensor dan tranducer). Penerapan proses otomasi dengan 

menggunakan program komputer saat ini telah banyak diaplikasikan di industri 

besar, sedangkan untuk industri kecil dan menengah belum banyak diterapkan, 

sehingga perlu untuk diadakan penelitian yang berkaitan dengan penerapan 

otomasi ini di berbagai bidang yang berkaitan dengan pengembangan industri 

kecil dan menengah.(Prianto, Ismara, & Asmara, 2013)  



 

3 

 

 Sensor merupakan sebuah peralatan yang diperlukan untuk mendukung 

penerapan teknologi digital di berbagai bidang. Analog menjadi sistem digital 

merupakan salah satu hal yang menjadi awal berkembangnya sistem digital. 

Dengan berubahnya sistem analog menjadi sistem kendali digital maka jenis 

perangkat yang digunakan juga berubah. Sensor ultrasonic merupakan sebuah 

sensor yang menggunakan gelombang suara sehingga sensor dapat dipakai di 

tempat-tempat dengan intensitas cahaya rendah Mikrokontroler merupakan 

perangkat yang mewakili suatu figur sistem kendali modern yang telah dikemas 

dalam sebuah chip / rangkaian terpadu. Dengan mikrokontroler perancangan 

sistem kendali dapat dilakukan lebih efisien. Kemampuan mikrokontroler dalam 

sistem kendali dilengkapi dengan berbagai fitur penunjang, diantaranya prosessor, 

memory, A/D converter, analog/digital input/output dan beberapa kemampuan 

lain untuk mengolah data digital maupun analog (Budiarso, 2015) 

1.2. Perumusan Masalah         

        Adapun/rumusan masalah yang akan dihadapi adalah :  

1. Bagaimana merancang sistem kontrol untuk pengaturan jarak belt pada 

mesin fillet ikan  

2. Pembuatan sistem kontrol pengaturan jarak belt menggunakan sesnsor 

ultrasonic dan motor servo di mesin fillet ikan  

3. gerak membuka menutup dari servo setelah sensor memancarkan sinyal ke 

plat untuk pembacaan tebal ikan sebelum proses pemfilletan     

1.3. Batasan Masalah 

  Agar penelitian dapat mencapai sasaran dan masalah yang di teliti tidak   

meluas sampai yang tidak di bahas, maka masalah yang akan diteliti di batasi 

sebagai berikut :  

1. Membuat/sistem’kontrol’pergerakan’motor servo dan sensor ultrasonic 

menggunakan’Mikrokontroler’Arduino’UNO.  

2. Menggunakan’mikrokontroler Ardiuno Uno Atmega 328  dan sensor 

ultrasonic Hc-Srf04  

3. Membuat mekanisme pengaturan jarak belt dengan tebal ikan  
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3cm – 4cm untuk tebal ikan 15mm tidak bisa di fillet karena akurasi sensor 

minimal 2cm  

4. Mengontrol pergerakan motor servo 

5. Sensor ultrasonic Hc-Srf04 untuk mengontrol pergerakan motor servo dan 

extionnya engsel penjepit upper belt bergerak membuka menutup untuk 

menyesuaikan besar kecilnya ikan. 

1.4. Tujuan 

Tujuan’dari’penelitian ini;adalah merancang;dan  membuat’sistem’kontrol 

pengaturan’jarak’pada;upper’belt;di mesin/fillet ikan untuk kapasitas 30 pcs/menit 

1.5. Manfaat 

        Adapun manfaat dari pembuatan mesin ini adalah: 

a. Bagi akademik 

Pembuatan mesin ini dapat di pergunakan sebagai pengembangan mesin, dengan 

ilmu yang sudah di pelajari oleh mahasiswa-mahasiswa teknik mesin, mesin ini 

sudah ada di pasaran china , namun di Indonesia belum ada masih banyak peluang 

untuk melanjutkan penilitian ini , guna menyempurnakan mesin Fillet (pemisah 

daging dari duri ikan)  ini menjadi mesin yang lebih maju dan lebih canggih. 

 b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat adalah dapat mendapatkan produk ini 

secara mudah, dengan bahan mudah, sehingga jika ada kerusakan, maka sangat 

memudahkan untuk mengganti dengan mudah dan juga murah. Inovasi dari fillet 

ikan secara manual menggunakan tangan , ke mesin fillet  ikan otomatis. mesin 

yang ada di pasaran itu harganya  mahal sangat tidak efektif untuk industry skala 

kecil – menengah. Sehingga dengan adanya mesin ini bisa meringankan 

oprasional industry pengolahan ikan dan memudahkan operator umumnya 

merupakan tenaga kerja dengan keahlian terbatas. 

 

 

 


