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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Populasi didunia semakin meningkat pada era globalisasi, sehingga 

kebutuhan pangan pun meningkat pula. Salah satu contoh kebutuhan pangan 

yang meningkat didunia yaitu permintaan produk daging. Daging merupakan 

sumber nutrisi yang berkualitas bagi manusia terutama sebagai sumber 

protein. Selain kandungan proteinnya yang tinggi, juga memiliki kualitas yang 

tinggi. Kualitas protein dapat dilihat dari komposisi asam amino penyusun dan 

daya cerna protein yang menentukan ketersediaan asam amino secara biologis. 

Daging adalah salah satu hasil ternak yang dapat diolah dengan berbagai 

macam teknik pengolahan. Daging dapat diolah dengan cara dimasak, 

digoreng, dipanggang, disate, diasap atau diolah menjadi produk seperti sosis, 

bakso, abon, dendeng, daging panggang, dan sebagainya (Elih Daliah, 2006). 

Daging sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, karena daging 

merupakan bahan pangan yang berasal dari hewani dan banyak yang 

mengkonsumsi. Daging merupakan salah satu komoditi peternakan yang 

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani karena mengandung 

protein bermutu tinggi dan mampu memenuhi zat gizi yang dibutuhkan oleh 

tubuh. Selain itu, daging juga mengandung karbohidrat, lemak, vitamin, dan 

mineral. Mutu dan kualitas daging akan mengalami penurunan dapat dicegah 

dengan cara penanganan dan pengolahan. Salah satu hasil pengolahan daging 

adalah abon ( Kusrahayu, 2012 ). 
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Abon didefinisikan sebagai suatu jenis makanan kering berbentuk 

khas, dibuat dari daging yang direbus, disayat-sayat, dibumbui, digoreng dan 

dipres (BSN,1995), sedangkan versi lain menyebutkan abon adalah hasil 

olahan yang terwujud gumpalan-gumpalan serat daging yang halus dan kering. 

Daging yang digunakan untuk pembuatan abon sebaiknya tidak liat serta tidak 

mengandung lemak dan serabut jaringan (Elvina, 1996). 

Berdasarkan hal tersebut, perancang tertarik untuk merancang alat 

penyuir daging sapi untuk menghasilkan bahan baku abon. Dalam pembuatan 

abon daging perlu adanya mesin penyuir daging dengan kapasitas tinggi agar 

daging dapat disuir dengan cepat dan praktis. Tugas akhir ini bertujuan untuk 

melakukan perancangan mesin penyuir daging sapi kapasitas 8kg/proses. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah perancangan mesin penyuir menghasilkan suiran/potongan 

daging ? 

2. Bagaimana cara menentukan dimensi komponen mesin penyuir daging ? 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya perancangan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui desain mesin penyuir daging. 

2. Untuk mengetahui spesifikasi komponen mesin penyuir daging. 

1.4 Manfaat Penulisan 

1. Perancangan alat ini diharapkan akan membantu pekerjaan rumahan yang 

biasanya dilakukan secara manual, dan sekarang menggunakan alat mesin 
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penyuir daging untuk mempercepat proses penyuiran bahan baku daging 

abon. 

2. Perancangan alat ini diharapkan juga dapat diterapkan oleh industri besar 

yang memproduksi abon secara sekala besar (massal). 

1.5 Batasan Masalah 

1. Penulisan ini hanya merancang mesin penyuir daging sapi kapasitas 8kg.  

2. Hanya melakukan perancangan mesin penyuir daging sapi untuk 

pembuatan bahan baku abon, tidak melakukan penelitian dan pembuatan 

alat. 

3. Tidak menghitung berapa waktu yang di butuhkan untuk melakukan 

proses penyuiran daging, karena alat ini hanya per proses. 

 

 




