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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Potensi hasil laut di Kabupaten Malang di pesisir laut jawa sangatlah

besar. Perikanan laut di Kabupaten Malang per tahunnya bisa menghasilkan 400

ton ikan segar dengan jenis - jenis ikan ekonomis dan berkualitas ekspor, antara

lain: ikan tongkol, cakalan, layang, layur, dan cucut/hiu. Panjang pantai Selatan

kurang lebih 85,9 km, hampir sepanjang pantai ditumbuhi hutan lindung serta

pada umumnya pantai curam dengan batu-batu terjal dan berkarang. Meskipun

demikian ada beberapa pantai yang memiliki pelabuhan alam yang dimanfaatkan

sebagai pusat pendaratan ikan, karena di teluk landai berpasir dan airnya relatif

tenang.

Kebutuhan ikan dari tahun ke tahun sebagai salah satu bahan pangan terus

meningkat. Melalui promosi memasyarakat makan ikan serta peningkatan

produksi perikanan laut, konsumsi ikan masyarakat dari tahun ke tahun

mangalami peningkatan. Ikan merupakan komoditas yang mudah dan cepat

membusuk, sehingga ikan memerlukan penanganan yang cepat dan cermat dalam

upaya mempertahankan mutunya sejak ikan diangkat dari air. Pada umumnya ikan

segar/basah didistribusi kepada masyarakat menggunakan es sebagai bahan

pengawetnya. Hasil laut seperti ikan, udang, kerang dan sebagainya mudah

mengalami pembusukan. Pembusukan yang terjadi dapat disebabkan oleh kerja

enzim yang ada di dalam bahan pangan tersebut serta oleh aktivitas

mikroorganisme pencemaran (Surjadi, dkk, 1986:104). Pembusukan pada ikan
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basah disebabkan juga oleh proses outolytis, kimiawi, dan perombakan protein

oleh bakteri. Sedangkan pembusukan pada ikan olahan disebabkan oleh proses

kimiawi, perombakan protein oleh bakteri dan penjamuran. Untuk mencegah dan

menghambat kerusakan (pembusukan) dapat dilakukan berbagai macam cara

pengawetan misalnya perlakuan dengan suhu tinggi, perlakuan dengan suhu

rendah, atau pemberian bahan pengawet. Sebelum perlakuan itu diterapkan

biasanya hasil laut tersebut disiangi (dihilangkan isi perut dan bagian-bagian

tertentu) atau dapat juga dibiarkan utuh dan dicuci bersih.

Suhu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesegaran

ikan. Tingkat kesegaran ikan akan semakin cepat menurun atau ikan akan mudah

menjadi busuk pada suhu tinggi dan sebaliknya pembusukan dapat dihambat pada

suhu rendah (Suparno et al.1993). Perlakuan dengan suhu rendah terhadap hasil

laut berupa pendinginan (chilling) dan pembekuan (freezing). Pendinginan adalah

perlakuan dengan suhu antara -10C sampai dengan -50C. Sedang pembekuan

adalah perlakuan dengan suhu -180C ke bawah. Usaha ini dilakukan berdasarkan

aktivitas enzim dan mikroorganisme yang ada di dalam hasil laut yang didapat

ditekan pada suhu sedikit di atas suhu beku dan sama sekali dihentikan pada suhu

dibawah suhu beku.

Pada umumnya ketika nelayan berangkat untuk mencari tangkapan ikan,

nelayan selalu membawa rata-rata 10 sampai 30 bal es balok (tergantung

ukuran/kapasitas kapal) berukuran 12 x 27 x 84 cm dan berat mencapai 20 kg per

bal. Kemudian es balok tersebut dipecah dengan menggunakan palu, dan pecahan

es tersebut digunakan untuk menyimpan ikan selama berlayar. Selanjutnya di
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pelabuhan, setelah dibilas ikan dimasukan ke dalam kotak penyimpanan (tripung)

berukuran 200 x 200 x 300 cm dan diberi pendingin (es) dalam bentuk butiran

halus dimana dalam setiap kotak tripung membutuhkan 10 sampai 15 bal es

balok. Dalam hal ini butiran halus akan lebih lama menyerap kalor dari pada

bentuk pecahan yang besar karena dengan butiran halus akan lebih lama

dimungkinkan tidak ada ruang kosong diantara butiran es. Berbeda kondisinya

bila butiran halus es diletakan di luar tripung atau langsung terkena sinar matahari

butiran halus es akan cepat menyerap kalor dan segera mencair.

Peningkatan produksi perikanan laut dari tahun ke tahun diiringi dengan

meningkatnya permintaan es balok khususnya di TPI ( Tempat Pelelangan Ikan )

Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang.

Kurangnya pengetahuan tentang teknologi dalam menghancurkan es balok untuk

pendingin ikan yang efektif, efisien, dan higyenes. Selama ini proses

penghancuran es balok khususnya di kapal dilakukan dengan menggunakan palu

atau benda-benda keras lainnya. Selain kecepatan penghancurannya kurang (rata -

rata waktu yang dibutuhkan sekitar 10 - 15 menit/balok), ukuran butir-butir es nya

tidak teratur serta kebersihannya yang kurang karena bercampur debu/pasir.

Sebelumnya sudah ada alat penghancur es. Tetapi pecahan yang dihasilkan

dari penggiling berupa pecahan-pecahan tipis dan tak beraturan sedangkan

permintaan nelayan adalah pecahan es dengan bentuk butiran halus yang mampu

melapisi permukaan laut dan dalam ikan. Selain itu hasil pecahan es yang keluar

melalui saluran keluar kurang cepat jatuh ke penampung sehingga operator harus

membantu mengeluarkan pecahan es dari saluran dengan menggunakan gancu.
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Berawal dari masalah tersebut maka untuk memenuhi Tugas Akhir bagi

mahasiswa, Teknik Mesin, UMM, merancang “ Rancang Ulang Mesin

Penghancur Es Balok (Crusher)” yang berfungsi untuk menghancurkan es balok

menjadi pecahan-pecahan dalam ukuran yang halus dan digunakan untuk

pendinginan hasil laut. Alat ini akan digunakan oleh kelompok nelayan tradisional

di daerah pantai tamban Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan,

Kabupaten Malang.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasikan masalah

yang terjadi sebagai berikut :

1. Daya tahan hasil laut yang singkat (cepat membusuk) dan memerlukan

perlakuan secepatnya.

2. Temperatur pantai yang relatif panas dan jumlah produki penangkapan

yang banyak, menuntut kecepatan dalam proses penghancur es balok.

3. Kurangnya pengetahuan nelayan tentang teknologi penghancur es balok

yang efektif dan efisien.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka

dalam Tugas Akhir ini hanya dibatasi pada masalah sebagaimana disebutkan

dalam butir 3 pada identifikasi masalah. Sehingga secara umum masalah dalam

tugas akhir ini adalah bagaimana merancang mesin penghancur es balok yang

dapat menaghasilkan butiran es denagan ukuran antara 2 mm sampai dengan 10
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mm dengan kapasitas 1440 kg/jam. Maka dapat merumuskan masalah sebagai

berikut.

1. Bagaimana konstruksi mesin penghancur es balok yang dapat

menghasilkan butiran es dengan ukuran antara 2 mm sampai dengan

10 mm dengan kapasitas 1440 kg/jam.

2. Bagaimana menentukan ukuran komponen-komponen utama, diantaranya:

a. Bagaimana merancang poros dan menghitung gaya-gaya yang bekerja

pada poros.

b. Bagaimana merancang diameter puli yang akan digunakan

c. Bagaimana merancang sabuk dan menghitung gaya-gaya yang bekerja

pada sabuk.

d. Bagaimana merancang dimensi pasak dan bantalan.

1.4 Tujuan Perancangan

Sacara umum tujuan yang diharapkan dari Tugas Akhir ini adalah agar

mahasiswa mampu untuk merancang suatu alat dengan teknologi tepat guna.

1.4.1 Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Dapat merancang mesin penghancur es balok yang dapat menghasilkan

butiran es dengan ukuran antara 2 mm sampai dengan 10 mm dengan

kapasitas 1440 kg/jam.

2. Dapat menentukan ukuran komponen-komponen utama, di antaranya:

poros, puli, sabuk, pasak, bantalan, mur, dan baut.
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1.5. Batasan Masalah

Untuk mempermudah dan mengarah pada penulisan, maka perlu diberi

batasan terhadap masalah yang akan dibahas. Hal – hal pembahasan dalam

perancangan ini meliputi :

1. Mesin ini digunakan untuk mempercepat penghancuran es

2. Hasil dari penghancuran es tidak sekecil serutan dengan ukuran antara 2

mm sampai dengan 10 mm.

3. Pengahancuran es memperbanyak kapasitas produksi.

4. Penulis tidak merencanakan biaya pembuatan.


