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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara yang sebagian besar wilayahnya 

merupakan perairan dengan produktifitas hasil laut yang melimpah, salah 

satunya adalah hasil laut di bidang perikanan. Luas lautan Indonesia 

mencapai 3,25 juta km² dengan demikian hasil perikanan merupakan salah 

satu komoditi ekspor yang menjanjikan yang ditunjukkan dengan hasil 

perikanan laut sebesar 5,7 juta ton pada tahun 2013 (BPS, 2015) dan volume 

ikan yang diekspor sebesar 1,3 juta ton pada tahun 2013 (BPS, 2015). Ikan 

dan hasil perikanan lain memiliki nilai jual yang tinggi karena banyak 

diminati oleh masyarakat, sehingga pangsa pasarnya luas, bukan hanya di 

Indonesia saja melainkan hingga ke seluruh dunia.  

 Ikan merupakan sumber protein hewani yang sering dikonsumsi. 

Komponen kimia ikan terdiri dari air (70-80%), protein (18-20%), lemak (1- 

9%), serta sisanya vitamin dan mineral (Muchtadi dan Sugiono, 1992). Ikan 

yang berasal dari perairan tawar maupun asin, tergolong bahan yang mudah 

rusak (high perishable product) sehingga perlu penanganan khusus agar ikan 

tidak cepat rusak saat dilakukan proses distribusi hingga ke mancanegara. 

Kerusakan yang terjadi pada ikan diakibatkan adanya kerusakan kimia, fisik 

oleh perlakuan mekanis dan kerusakan biologis terutama kontaminasi 

mikroba. Kerusakan tersebut menimbulkan bahaya kesehatan bagi konsumen. 

Pencegahan kerusakan kimia dan biologis dapat dilakukan melalui proses 

penanganan pasca pangen seperti pembekuan. Pembekuan adalah proses 

pendinginan sampai suhu di bawah titik beku bahan, sehingga dapat 

mempertahankan sifat-sifat alami pada produk 2 seafood. 

 Pembekuan yang baik untuk produk seafood yaitu pembekuan secara 

cepat. Metode pembekuan produk seafood yang sering digunakan antara lain 

Individually Quick Freezing dan Block Frozen. Industri pengolahan ikan saat 
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ini juga semakin maju mengikuti perkembangan zaman. Masyarakat pada 

umumnya lebih menyukai produk yang bersifat instan dan praktis. Salah satu 

jenis ikan yang mempunyai prospek baik untuk dikembangkan karena banyak 

digemari oleh masyarakat dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi adalah 

ikan kerapu Fillet ikan merupakan irisan daging ikan tanpa tulang, tanpa sisik, 

dan kadang-kadang tanpa kulit. Fillet diperoleh dengan cara menyayat ikan 

utuh sepanjang tulang belakang, dimulai dari belakang kepala sampai ekor 

tetapi tulang belakang dan tulang rusuk yang membatasi rongga perut dengan 

badan tidak terpotong waktu penyayatan.(Majid et al., 2014)  

 Fillet dalam industri pengolahan ikan ada yang dijual masih beserta 

kulitnya (skin-on) atau sudah dibersihkan (skin-less). Produk fillet memiliki 

banyak kelebihan, antara lain adalah dapat diolah lebih lanjut menjadi 

berbagai produk olahan lain, dapat dipasarkan dalam bentuk penyajian yang 

menarik, serta memudahkan dalam pengangkutan. Seperti komoditas 

perikanan lainya, fillet juga mempunyai sifat yang mudah busuk (perishable 

food). Produk fillet lebih rentan terhadap kontaminasi dan penurunan mutu 

dibandingkan dengan ikan utuh, sehingga diperlukan penanganan yang cepat 

dan tepat.  

 Dunia ikan telah menurun selama beberapa tahun terakhir karena 

kenaikan populasi dan perubahan positif dalam sikap konsumen terhadap 

konsumsi makanan laut. Hanya beberapa spesies dari total tangkapan yang 

penting secara komersial dan sebagian besar tidak digunakan karena masalah 

yang melekat terkait dengan warna, rasa, tekstur, ukuran yang tidak menarik. 

Permasalahan meningkatnya biaya peralatan dan mesin pada industry 

perikanan, serta ketersediaan bahan baku ikan berkualitas tinggi yang tidak 

kontinyu menyebabkan naiknya ongkos produksi danjuga keguncangan 

terhadap pemasaran ikan dan produk perikanan. (Sedayu & Erawan, 2013) 

 Dalam proses pengolahan ikan, terutama untuk jenis ikan kecil (rucah), 

adalah kesulitan proses pemisahan daging ikan dari tulang dan kulitnya. 
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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 relative rendah, maka proses menggunakan 

mesin menjadi suatu keharusan. (Sedayu & Erawan, 2018) 

1.2 Perumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan yang 

akan dihadapi sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang mesin fillet ikan. 

2. Bagaimana mendapatkan potongan ikan yang baik. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian dapat mencapai sasaran dan masalah yang diteliti tidak 

meluas, maka masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut: 

1. Ikan yang akan di fillet maksimal tebal 60 mm. 

2. Kapasitas fillet ikan yang masuk 30 pcs/menit. 

3. Bagian yang di rancang 

a. Gaya yang bekerja 

b. Daya yang diperlukan 

c. Perhitungan belt conveyor 

d. Perhitungan transmisi 

e. Perhitungan poros 

f. Perhitungan bantalan 

g. Perhitungan Rangka 

 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Dapat maksimal dalam perancangan dengan kapasitas 30 pcs/menit 

2. Mengetahui tentang perencanaan dan perhitungan komponen – 

komponen elemen mesin yang ada pada mesin fillet ikan. 
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1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari pembuatan mesin ini adalah: 

1. Bagi Penulis 

Dapat memperoleh ilmu pengetahuan tentang perancangan mesin 

fillet ikan. 

2. Bagi Akademik 

Sebagai referensi untuk penelitian yang lebih lanjut bagi 

mahasiswa khususnya Teknik Universitas Muria Kudus. 

3. Bagi Masyarakat 

Mendapatkan produk mesin fillet untuk usaha bersekala UMKM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


