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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan produksi terasi di daerah Pesisir, seperti di daerah  desa

Meskom Kab. Bengkalis yang mengolah hasil lautnya yakni udang rebon menjadi

olahan terasi. Seiring tingginya produksi terasi di tengah masyarakat dan juga

tingginya permintaan terasi dari luar daerah bengkalis maka kondisi ini membuat

produsen terasi menjadi kesulitan untuk mendapatkan hasil yang sangat

memuaskan. Persoalannya banyaknya permintaan terasi serta besarnya permintaan

dari kanca internasional untuk membuat produk olahan terasi bubuk yang

memiliki daya simpan yang lama.

Kab. Bengkalis khususnya, Kec. Bengkalis, Desa Meskom merupakan salah

satu daerah pengembangan bagi wilayah industri terasi dan perikanan di Provinsi

Riau terutama di Kabupaten kepulauan Bengkalis. Desa Meskom adalah desa

tempat pengolahan udang rebon atau udang pepai menjadi terasi. Peluang industri

rumah tangga (home indutry) trasi menjadi sorotan utama pemerintah karena

terasi merupakan oleh-oleh khas Kabupaten Bengkalis tepatnya yakni oleh-oleh

khas desa meskom.

Hasil perikanan tergolong dalam perishable product, yang memiliki masa

simpan pendek dan cepat rusak. Salah satu usaha pengolahan hasil laut berupa

pembuatan terasi. Terasi (shrimp paste) merupakan salah satu produk awetan

ikan-ikan kecil atau rebon yang telah diolah melalui proses pemeraman atau

fermentasi, penggilingan atau penumbukan dan penjemuran (Sharifet al.2008).

Pembuatan terasi banyak dilakukan penduduk pada desa-desa pesisir, pembuatan

terasi dilakukan sebagai pengolahan hasil samping (by product). Lebih lanjut,

usaha ini juga merupakan upaya untuk mendapatkan nilai tambah dari produk

hasil laut.

Peluang industri pengolahan hasil laut ini harus terintegrasi dengan

pengembangan tempat pengolahan udang yang ada, sehingga bahan baku untuk
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pengolahan terasi udang rebon dapat melakukan pengembangan fasilitas di

kawasan meskom menjadi aspek pendukung pengolahan dan pemasaran produk

khas oleh-oleh trasi desa meskom.

Pengolahan trasi yang dilakukan dalam sekala home industry masih

menggunakan alat yang masih kurang efektif dan efisien dalam melakukan

pengolahan. Tetapi olahan terasi yang dihasilkan dari Desa Meskom Kabupaten

bengkalis sudah mencapai pasar internasional seperti negara tetangga yakni

Malaysia, dan juga Singapura dan lain-lain. Oleh karena itu perlu dilakukan

inovasi baru agar dapat mengembangkan alat teknologi tepat guna pengolahan

trasi agar berproduksi dengan baik dan efisien.

Untuk saat ini di Desa Meskom salah satu tempat pengelola trasi  udang

dalam sekala home indusry, tetapi proses yang mereka lakukan menggunakkan

cara yaitu udang yang sudah di cuci dengan air bersih dan dicampur dengan garam

dan di diamkan selama satu malam kemudian udang di jemur hingga menjadi

lembab kemudian udang di haluskan dengan cara ditumbuk dan ada juga yang

dilakukan proses penggingan menggunakan mesin sampai udang menjadi halus

atau hancur kemudian dilakukan pencetakan dan proses pengeringan

menggunakan sinar matahari sehingga memakan waktu yang cukup lama dan ada

juga jenis trasi bubuk yang di keringkan dengan cara dioven kemudian dihaluskan

lagi dengan cara di giling menggunakan mesin penggiling kopi sehingga

memakan waktu yang cukup lama dan kurang efisien karna terasi mengandung

garam yang menyebabkan peralatan menjadi mudah korosi atau berkarat.

Dari permasalahan diatas kami memiliki ide dengan membuat “Rancang

Bangun Alat Pengaduk Pengering Trasi Bubuk Dengan Menggunakan Dimmer

Untuk Mengontrol Kecepatan Putaran Pengaduk” sehingga dapat membatu

masyarakat dalam pengolahan atau pada peroses pengeringan trasi bubuk, dengan

alat ini pengrajin terasi dapat lebih mudah dalam peroes pembutan bubuk terasi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan permasalahan.

Adapun permasalahannya sebagai berikut :
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1. Bagaimana cara meningkatkan produktifitas dan farian terasi udang rebon?

2. Bagaimana mempercepat proses pengeringan udang rebon untuk

meningkatkan efisiensi produksi terasi UKM ?

3. Bagaimana cara merancang dan membuat alat/mesin pengering tersi bubuk

yang efisien ?

Untuk itu dibutuhkan sebuah teknologi yang dapat membantu masyarakat

agar lebih efisien dengan mengembangkan teknologi dari yang sudah ada hingga

menjadi lebih baik lagi dan lebih efisien.

1.3 Batasan Masalah

Pada rancang bangun alat pengering trasi ini penulis hanyalah berfokus pada

perencanaan dan pembuatan alat,daya motor, komponen pendukung lainnya yang

digunakan.

1.4 Tujuan

Tujuan perencanaan dan pembuatan alat ini adalah:

1. Untuk merancang alat pengering terasi bubuuk

2. Untuk dapat mengetahui berapa daya yang dibutuhkan,dan menghitung

kecepatan poros pengaduk.

1.5 Manfaat

Manfaat dari perancangan dan pembuatan alat ini adalah

1. Dapat membatu meningkatkan efektifitas daan efiseinsi kerja dalam

pengolahan trasi udang rebon.

2. Dapat membantu pemberdayaan masyarakat dalam industri sekala rumahan.
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