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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Pada Awal akhir tahun 2019 Dunia telah di gemparkan oleh adanya suatu 

Virus dimana virus tersebut berasal dari Tiongkok, tepat di Kota Wuhan yang 

berada di Negara China. Di Indonesia mulai terserang virus tersebut pada awal 

tahun tepatnya di bulan Maret 2020. Dampak besar tidak hanya menyerang pada 

Kesehatan, namun terdampak semua pada beberapa sektor, mulai dari Sektor 

Pendidikan, Pariwisata, bahkan sektor Makanan atau pertanian.  

Nelayan dan pembudidaya memiliki peran penting dan menjadi andalan 

dalam menopang kedaulatan pangan nasional. Di Indonesia, produk perikanan 

menyediakan 54 persen dari seluruh protein hewani yang dikonsumsi masyarakat. 

Kontribusinya dalam penciptaan lapangan pekerjaan juga sangat penting. Pelaku 

usaha perikanan, langsung maupun tidak langsung, jumlahnya sangat besar. 

Terjadi terhadap Sektor perikanan tangkap diperkirakan menyediakan lapangan 

kerja langsung lebih dari enam juta orang dan lapangan kerja tidak langsung bagi 

jutaan lainnya. 97 persen dari total jumlah nelayan di Indonesia, jika dilihat dari 

ukuran kapal < 10 GT merupakan nelayan skala kecil. 

Budidaya ikan di Indonesia merupakan salah satu komponen yang penting 

pada sektor perikanan. Hal ini berkaitan dengan perannya dalam menunjang 

ketersediaan pangan nasional, menciptakan pendapatan dan lapangan kerja. 

Budidaya ikan juga berperan dalam mengurangi beban sumber daya laut. Di 

samping itu budidaya ikan dianggap sebagai sektor penting untuk mendukung 

perkembangan ekonomi pedesaan. Salah satu budidaya ikan yang dikembangkan 

saat ini adalah budidaya ikan lele air tawar. Oleh karena itu di masa Pandemi 

seperti sekarang ini banyak pelaku usaha mikro kecil menengah mempunyai ide 

dimana pelaku Budidaya ikan air tawar melakukan riset, untuk membuat Teknik 

bioflog dengan memanfaatkan lahan yang mungkin tidak menghabiskan banyak 

ruang. 
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Pelaku  UMKM yang berada di Desa Prambatan Kidul sendiri telat 

menerapkan Teknik untuk membudidayakan ikan Lele air tawar, hasil ikan ini 

telah menjadikan hasil usaha perikanan dan kelautan sebagai salah satu produk 

unggulan untuk memacu peningkatan pendapatan asli daerah. Usaha perikanan 

tangkap ini dikembangkan dari usaha yang sifatnya tradisional menjadi usaha 

yang lebih profesional, sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 

hidup nelayan dan pembudidaya Ikan Lele air tawar serta memberikan kontribusi 

yang signifikan dalam mengembangkan bisnis pada sektor makanan ringan dan 

membuka lapangan pekerjaan di sekitar wilayah Desa Prambatan Kidul. 

Salah satu alternatif pengeringan saat ini dengan menggunakan sistem 

pemanas dari cahaya Lampu Halogen yang di bantu dengan angin dari blower 

dimana angin tersebut akan mengalirkan ke dalam ruangan secara merata, dimana 

pada alat tersebut terdapat oven pemanas sebagai tempat untuk menaruh ikan yang 

akan dikeringkan dan Lampu Halogen sebagai alat untuk melalui penurunan kadar 

air aktivitas bakteri akan terhambat dan proses pembusukan dapat dicegah dengan 

baik. 

Pada penerapan teknologi pengeringan ikan oleh masyarakat desa 

Prambatan Kidul, Kabupaten kudus masih banyak dijumpai pengeringan ikan 

dengan teknik dan cara tradisional daerah. Hal tersebut menyebabkan produk 

(Ikan) saat ini penjemuran masih terkontaminasi dengan debu dan lalat. Pada 

dasarnya pengeringan ikan secara tradisional lazimnya masih memenuhi kaidah –

kaidah persyaratan keamanan dan kesehatan makanan yang baik menurut Good 

manufacturing Produk (GMP), Terutama pada saat pengeringan ditempat terbuka 

yang dengan mudahnya dapat terkontaminasi debu dan  dihinggapi lalat. 

Untuk mengatasi masalah tersebut maka timbulah gagasan bagaimana cara 

mendapatkan energi surya tersebut, yaitu dengan cara membuat alat pengeringan 

ikan tipe berbentuk rumah kaca yang akan dibuat dengan bantuan efek panas 

matahari secara langsung. Dengan begitu. Penghentian mikroba dan kegiatan 

Enzim akan menyebabkan kebusukan pada ikan, dengan hal seperti itu maka akan 
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di lakukan dengan cara proses pengawetan pada ikan dengan proses pengeringan 

bertujuan guna mengurangi adanya kadar air yang ada dalam daging ikan sampai 

batas yang bisa di tentukan. 

 Batas kadar air yang diperlukan diperkirakan 30% atau setidaknya hanya 

40% dari bahan, agar perkembangan dan pembusukan dapat terhenti atau 

terhambat. (Ahmad Syudaha, 2004) 

Ikan akan menjadi rusak yang di sebabkan proses pengeringan yang begitu 

cepat, sehingga permukaan pada bahan terlalu kering dan kurang dapat busa untuk 

mengimbangi dengan adanya kecepatan Gerakan pada air yang dari bahan menuju 

ke permukaan. 

Demi mempertimbangkan dan menstabilkan standar gizi yang tidak akan 

hilang akan hilang sepenuhnya dalam tubuh ikan yang nantinya akan di produksi 

guna makanan manusia yang tidak lebih dari 85ºC, proses pengeringan berguna 

untuk pengerasan pada setiap permukaan bahan sehingga air dalam badan ikan 

atau bahan tidak terjadi penguapan yang di karenakan adanya hambatan. 

1.2 Perumusan Masalah 

Adapun rumusan permasalahan yang akan dihadapi adalah: 

Berapa persenkah kadar air pada ikan dapat di hilangkan pada alat 

pengering ikan dengan metode hybrid rumah kaca? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka 

permasalahan 

yang di dapat adalah: 

1. Dimensi alat pengering   : 100 cm x 100 cm x 130 cm 

2. Variasi waktu pengeringan : 5jam ,6jam ,7jam 

3. Kadar air ikan yang akan keringkan / proses dalam 5 kg. 

4. Memenuhi kaidah –kaidah persyaratan keamanan dan kesehatan 

makanan menurut Good Manufacturing Produk (GMP). 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui besarnya penyusutan kadar air ikan lele hasil 

proses pengeringan pada variasi suhu 40
0
C, 50

0
C dan 60

0
C 

2. Mengetahui persamaan dengan penyusutan kadar air terhadap 

waktu pada variasi suhu 40
0
C, 50

0
C dan 60

0 
C. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1) Bagi peneliti dapat digunakan sebagai penelitian. 

2) Bagi pembaca agar mendapatkan referensi sehingga dapat melakukan 

penelitian selanjutnya. 

3) Bagi mahasiswa, dapat dipergunakan sebagai pengembangan 

keilmuan, membekali mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan mesin 

Fakultas Teknik Mesin Universitas Muria Kudus. 

 


