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PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

 

A. Petunjuk Bagi Taruna 

1. Bacalah dan pahami materi yang ada pada setiap kegiatan belajar. Bila 

ada materi yang belum jelas, taruna dapat bertanya pada Dosen 

2. Kerjakan setiap tugas terhadap materi-materi yang dibahas dalam setiap 

kegiatan belajar 

3. Jika belum menguasai level materi yang diharapkan, ulangi lagi pada 

kegiatan belajar sebelumnya atau bertanyalah pada dosen 

B. Petunjuk Bagi Dosen 

1. Membantu mahasiswa dalam merencanakan proses perkuliahan 

2. Membimbing taruna dalam memahami konsep, analisa dan menjawab 

pertanyaan taruna mengenai proses perkuliahan 

3. Mengorganisasikan kegiatan perkuliahan kelompok 
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PENDAHULUAN 

 

A. Deskripsi Singkat 

Untuk mata Pengoperasian Mesin Pengolahan Hasil Perikanan 

Semester 2, terdiri dari 3 SKS (1 SKS teori & 2 SKS Praktek). Materi yang 

akan dipelajari terdiri dari 5 Kompetensi dengan 16 kali pertemuan dari awal 

pembelajaran, Ujian Tengah Semester hingga Ujian Akhir Semester. Mata 

kuliah Pengoperasian Mesin Pengolahan Hasil Perikanan terdiri dari 1 

modul yang berisi materi pertemuan 1 - 16. Isi dari Modul ini mencakup 5 

kompetensi. Setiap kompetensi masing-masing diuraikan pada Bab Kegiatan 

perkuliahan. Pada pembahasan kegiatan perkuliahan tersebut, terdiri dari 

Judul, Indikator, Uraian Materi, Rangkuman dan Formatif. 

Capaian Pembelajaran dari Mata Kuliah Pengoperasian Mesin 

Pengolahan Hasil Perikanan Semester 2 ini adalah : Taruan mampu 

mengidentifikasi Teknik dasar pengolahan dan mampu mengoperaikan 

mesin pengolahan hasil perikanan. 

B. Kompetensi 

Pada modul ini ada 5 kompetensi yang akan dipelajari, yaitu : 

1. Mengetahui ruang lingkup dan peranan teknologi mesin/alat pengolahan 

produk hasil perikanan 

2. Menjelaskan dan mengoperasikan mesin dan peralatan pengolahan suhu 

rendah 

3. Menjelaskan dan mengoperasikan mesin dan peralatan pengolahan suhu 

tinggi 

4. Menjelaskan dan mengoperasikan mesin dan peralatana pengolahan 

pengembangan produk 

5. Menjelaskan dan mengoperasikan mesin dan peralatan pengemasan dan 

pelabelan 
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C. Sub Kompetensi 

No Kompetensi Sub Kompetensi /Pokok Bahasan 

Tatap 
Muka 

ke 

1 Mengetahui ruang 
lingkup dan peranan 
teknologi mesin/alat 
pengolahan produk 
hasil perikanan 
 

1.1 Ruang lingkup mesin/alat 
pengolahan 

1 
 
 

1.2  Peranan mesin/alat 
pengolahan 

2 

Menjelaskan dan 
mengoperasikan 
mesin dan peralatan 
pengolahan suhu 
rendah 

2.1  Jenis mesin dan peralatan 
pengolahan suhu rendah 

2, 3, 4, 
5 

2.2 Fungsi mesin dan peralatan 
pengolahan suhu rendah 

2.3  Prinsip kerja mesin dan 
peralatan pengolahan suhu 
rendah 

UTS  

3 Menjelaskan dan 
mengoperasikan 
mesin dan peralatan 
pengolahan suhu 
tinggi 

3.1  Jenis mesin dan peralatan 
pengolahan suhu tinggi  

3.2 Fungsi mesin dan peralatan 
pengolahan suhu tinggi 

3.3  Prinsip kerja mesin dan 
peralatan pengolahan suhu 
tinggi 

 

4 Menjelaskan dan 
mengoperasikan 
mesin dan peralatana 
pengolahan 
pengembangan 
produk 

4.1  Jenis mesin dan peralatan 
pengolahan pengembangan 
produk  

4.2 Fungsi mesin dan peralatan 
pengolahan pengembangan 
produk 

4.3  Prinsip kerja mesin dan 
peralatan pengolahan 
pengembangan produk 

 

5 Menjelaskan dan 
mengoperasikan 
mesin dan peralatan 
pengemasan dan 
pelabelan 

5.1  Jenis mesin dan peralatan 
pengolahan pengembangan 
produk 

5.2 Fungsi mesin dan peralatan 
pengolahan pengembangan 
produk 

5.3  Prinsip kerja mesin dan 
peralatan pengolahan 
pengembangan produk 
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PETA MODUL 
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KEGIATAN PERKULIAHAN 

 

1. Judul : Mengetahui ruang lingkup dan peranan teknologi mesin/alat 

pengolahan produk hasil perikanan 

2. Indikator 

Adapun indicator ketercapain kompetensi pada meteri ini adalah taruna 

mampu : 

a. Mengetahui rungan lingkup mesin/alat pengolahan 

b. Mengetahui peranan mesin/alat pengolahan 

3. Uraian Materi 

a. Ruang lingkup mesin/alat pengolahan 

Mesin adalah kesatuan / gabungan dari alat-alat yang bergerak (dinamis) 

dan yang tidak bergerak (statis) yang apabila bekerja / dioperasikan akan 

menimbulkan tenaga atau energi. 

Mesin pengolahan hasil perikanan merupakan teknologi mesin atau 

peralatan yang digunakan untuk mengolah produk hasil perikanan 

dimana mesin / a;at tersebut menggunakan perlakuan heat treathment. 

Secara umum, pengelompokan teknologi peralatan / mesin pengolahan 

hasil perikanan meliputi : 

a.  Suhu tinggi 

Membutuhkan proses panas, dimana output yang dihasilkan adalah 

hasil dari mesin maupun produk atau material 

Contoh : Tunnel Dryer, Tray Dryer, Continous Vacumm Dryer dll 

b.  Suhu rendah 

membutuhkan proses dingin, dimana output yang dihaislkan adalah 

hasil dari mesin maupun produk atau material 

Contoh : Freezer, Kulkas dll 

Pengelompokan teknologi peralatan / mesin menurut Teknik pengolahan 

yaitu : 

a. Pengolahan tradisional 

Kegaitan pengolahan ikan baik dengan suhu tinggi maupun suhu 

rendah yang masih dilakukan secara tradisional 

Contoh : Pengeringan, penggaraman, pengasapan, pemindangan, dll 
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- Pengeringan 

o Menghilangkan sebagaian kecil / keseluruhan air dari suatu 

bahan 

o Merupakan proses pemakaian panas dan pemindahan dari 

bahan yang dikeringkan 

o Air yang dihilangkan akan menjadi uap 

o Alat yang digunakan disebut dryer 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Pengeringan tradisional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Mesin Pengering 

- Pengasapan 

Dinamakan pengasapan karena proses pembuatan 

olahan produk ini dimasak dengan menggunakan asap. 

Pengolahan ikan dengan menggunakan asap pada prinsipnya 

adalah mengurangi kadar air dalam ikan melalui pemanasan yang 

berasal dari bahan bakar. Tujuan pemasakan dengan 

menggunakan asap adalah untuk mendapatkan daya awet yang 
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dihasilkan asap dan mendapatkan aroma yang khas. 

Pengasapan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu : 

a. Pengasapan panas (hot smoking), yaitu proses pengasapan 

dengan suhu 70-1000C. 

b. Pengasapan dingin (cold smoking), yaitu pengasapan dengan 

suhu sekitar 40-500C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pengasapan Tradisional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Mesin Pengasapan 

- Penggaraman 

Metode yang dilakukan untuk mengawetkan produk hasil 

perikanan dengan menggunakan garam (NaCL). Pada proses 

penggaraman, pengawetan dilakukan dengan cara mengurangi 

kadar air dalam tubuh ikan dan dalam tubuh bakteri sehingga tidak 

dapat hidup dan berkembang lagi. 

 
b. Pengolahan modern 

Kegaitan pengolahan ikan baik dengan suhu tinggi maupun 
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suhu rendah yang masih dilakukan secara modern/mechanical 

dengan menggunakan peralatan permesinan. 

Contoh : Fish meat bone separator, fish mincer, fish cut up machine, 

filling machine, fish ball machine, dll. 

 

b. Peranan mesin/alat pengolahan 

Penemuan mesin dan peralatan tidak lepas dari peradaban 

manusia. Faktor yang memberikan pengaruh sehingga perlu adanya 

peran mesin/alat dalam membentu proses pengolahan yaitu : 

- Manusia berusaha meningkatkan produktivitas dari buruh/pekerja 

- Manusia memperbanyak produk baik variasi/ragam maupun jumlah 

demi memenuhi kebutuhan 

Dengan adanya mesin maka akan sangat membantu manusia 

dalam proses pengerjaan atau memproduksi suatu barang atau bahan. 

Hal ini akan berakibat pada bahan atau barang tersebut dapat dihasilkan 

dalam waktu lebih pendek atau cepat dengan jumlah yang lebih banyak 

serta kualitas yang lebih baik. 

 

4. Rangukuman 

Mesin dalam suatu unit usaha adalah peralatan yang digerakkan oleh 

suatu kekuatan atau tenaga yang dipergunakan untuk membantu manusia 

dalam mengerjakan produk atau bagian-bagian produk tersebut. 

Pengelompokkan alat atau mesin pengolahan secara umum yaitu alat atau 

mesin yang dapat dipergunakan pada suhu tinggi dan suhu rendah dalam 

melakukan proses pengolahan terhapat produk atau barang maupun bahan. 

Alat atau mesin dalam bidang pengolahan dalam pengerjaan atau 

memproduksi suatu barang atau bahan memiliki peranan penting. Selain 

memperpendek waktu pengerjaan juga dari segi jumlah dan kualitas sangat 

baik. 

 

5. Formatif 

1. Bagaimana metode atau proses pengeringan ikan secara tradisional 

dilakukan? 
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2. Bagaimana metode atau proses pengasapan ikan secara tradisional 

dilakukan? 

 

Catatan : 

1. Tugas dibuat dalam bentuk flow card dan berikan keterangan 

2. Tugas dibuat pada kertas A4 dan ditulis tangan 

3. Tugas dikirim lewat email 
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KEGIATAN PERKULIAHAN 

 

1. Judul : Menjelaskan dan mengoperasikan mesin dan peralatan pengolahan 

suhu rendah 

2. Indikator 

Adapun indikator ketercapain kompetensi pada meteri ini adalah taruna 

mampu : 

a. Mengetahui jenis mesin dan peralatan pengolahan suhu rendah 

b. Mengetahui fungsi mesin dan peralatan pengolahan suhu rendah 

c. Mengetahui prinsip kerja mesin dan peralatan pengolahan suhu rendah 

d. Mengoperasikan mesin dan peralatan pengolahan suhu rendah 

3. Uraian Materi 

A. Jenis dan fungsi mesin dan peralatan pengolahan suhu rendah 

Untuk mengawetkan makanan pada awalnya digunakan es atau salju 

sejak 1000 tahun sebelum masehi. Pada tahun 1850 mulai dipakai mesin 

pendingin yang memakai kompressor dengan bahan pendingin amoniak. 

Bahan pendingin ini kekurangannya yaitu sangat beracun. Bahan 

pendingin yang sekarang digunakan adalah freon yang lebih aman, 

kemudian diberi lambing R. 

Dari berbagai mesin pendingin yang ad ajika ditinjau dari segi kegunaan 

dan fungsinya yang umumnya kita kenal ada 4 (empat) macam, yaitu : 

a. Refrigerant 

Kebanyak orang menyebutnya kulkas atau lemari es. Tipe dan 

kapasitasnya bermacam-macam dan pada umumnya digunakan 

untuk skala rumah tangga. Suhu lemari es rata-rata adalah 30C 

sampai dengan -100C yang mana digunakan untuk mengawetkan 

makanan, minuman juga untuk menghasilkan es. 

b. Freezer 

Sama halnya dengan kulkas, hanya saja kapasitasnya lebih besar 

c. Air Conditioner (AC) 

Air conditioner (AC) lebih banyak digunakan oleh manusia untuk 

memberikan suasana sejuk pada suatu ruangan. Air conditioner ini 
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dalam pengoperasiannya perlu diperhatikan suhu udara dan 

kelembaban. 

d. Kipas Angin 

Pada prisnipnya kerja dari kipas angin sama dengan peralatan diatas 

yaitu menghasilkan udara dingin. 

 

Gambar 5. Cold storage, freezer, AC dan kipas angin 

 

B. Prinsip kerja mesin dan peralatan pengolahan suhu rendah 

1. Komponen mesin pendingin 

- Kompressor 

Fungsi utamanya yaitu memompa bahan pendingin ke seluruh 

system. Kompressor juga berfungsi untuk menurunkan tekanan 

dari evaporator sehingga bahan pendingin cair dievaporator dapat 

menguap pada suhu rendah dan menyerap lebih banyak panas 

disekitarnya. Selain itu juga menaikkan tekanan dari suhu gas 

bahan pendingin tersebut. 

- Kondensor 

Fungsi utamanya yaitu membuang atau melepas kalor dari sistem. 

Pada kondensor bahan pendingin akan menjadi gas jenuh 

sebelum terjadi pengembuanan. 
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- Evaporator 

Alat yang fungsi utamanya yaitu menyerap kalor dari benda atau 

bahan yang akan didinginkan. Pada evaporator ini bahan 

pendingin yang berupa cairan tekanan rendah akan menjadi gas 

tekanan rendah. 

- Filter / Saringan 

Fungsi saringan pada umumnya sama yaitu menyaring kotoran 

yang ada pada sistem tetapi tidak memberikan pengaruh terhadap 

kerja sistem. 

- Pipa kapiler 

Fungsinya yaitu : menurunkan tekanan bahan pendingin cair yang 

mengalir dalam pipa serta mengontro ataua mengatur jumlah 

bahan pendingin cair yang mengalir dari sisi tekanan tinggi ke sisi 

tekanan rendah. 

- Keran expansi 

Keran expansi ada 2 jenis, yaitu automatic expansion valve dan 

thermostatic expansion valve. Fungsinya sama yaitu untuk 

menurunkan cairan dan tekanan evaporator dalam batas-batas 

yang telah ditentukan. 

- Bahan pendingin 

Zat yang mudah dirubah bentuknya dari gas menjadi cair atau 

sebaliknya, dipakai untuk mengambil panas dari evaporator dan 

membuangnya di kondensor. 

 

2. Proses Dasar terjadinya dingin 

Dingin merupakan hasil yang diciptakan oleh mesin pendingin 

terutama kulkas dan freezer. Proses terjadinya pendinginan 

sebenarnya merupakan suatu proses penguapan karena adanya 

panas akan menimbulkan udara dingin disekitarnya. Dingin terjadi 

karena adanya penguapan dan penguapan terjadinya karena adanya 

panas. 
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Gambar 6. Sistim kerja pendingin 

3. Terjadinya dingin pada ruang mesin 

Proses dingin dalam ruang mesin karena adanya 

pemindahan panas. Proses ini terjadi dengan cara penyerapan panas 

dari udara yang ada dalam ruangan mesin itu sendiri. Biasanya untuk 

terjadi proses pendingin ini digunakan bahan pendingin yang disebut 

freon. Jumlah freon yang mengalir dalam sistim adalah tetap, yang 

berubah adalah bentuknya daric air ke gas atau sebaliknya. 

4. Hukum thermodinamika 1 dan 2 

Hukum thermodinamika 1 

- Perubahan kalor dapat menghasilkan usaha dari perubahan 

energi dalam 

- Kalor yang masuk sistem menjelma sebagai penambahan energi 

dalam sistem 

Hukum thermodinamika 2 

- Kalor tidak mungkin berpindah dari sistem yang bersuhu rendah 

ke sistem yang bersuhu tinggi secara spontan 

- Tidak mungkin ada sembarang proses yang dapat memindahkan 

panas dari satu temperatur ke temperatur lain yang lebih tinggi 

- Panas yang diserap oleh suatu sistem tidak dapat diubah 

seluruhnya menjadi kerja mekanik pada suatu proses melingkar. 

Ini berarti pasti ada panas yang terbuang ke sekeliling secara 

percuma. 
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4. Rangkuman 

Proses pendinginan yaitu terjadinya peyerapan kalor atau panas dari suatu 

benda atau bahan yang diambil panasnya, kemudian dibuang ke udara 

bebas. Pada umumnya mesin pendingin yang digunakan yaitu : Refrigerator, 

Freezer dan Kulkas serta kipas angin. Prinsip kerja dari mesin pendingin 

adalah sama yaitu menyerap panas dari beban atau bahan yang akan 

didinginkan. Proses pendinginan ini memerlukana beberapa komponen yaitu 

: kompressor, kondensor, evaporator, kapiler, filter atau saringan.  

5. Formatif 

1. Tuliskan komponen-komponen mesin pendingin serta fungsinya 

2. Bagaimana proses terjadinya dingin pada suatu sistem? (gambar skema 

pendingin serta penjelasannya) 

 

Catatan : 

1. Tugas dibuat pada kertas A4 dan ditulis tangan 

2. Tugas dikirim lewat email 
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KEGIATAN PERKULIAHAN 

 

1. Judul : Menjelaskan dan mengoperasikan mesin dan peralatan pengolahan 

suhu tinggi 

2. Indikator 

Adapun indikator ketercapain kompetensi pada meteri ini adalah taruna 

mampu : 

a. Mengetahui jenis mesin dan peralatan pengolahan suhu tinggi 

b. Mengetahui fungsi mesin dan peralatan pengolahan suhu tinggi 

c. Mengetahui prinsip kerja mesin dan peralatan pengolahan suhu tinggi 

d. Mengoperasikan mesin dan peralatan pengolahan suhu tinggi 

3. Uraian Materi 

a. Pengeringan 

Pengertian pengeringan adalah proses pemakaian panas dan 

pemindahan air dari bahan yang akan dikeringkan yang berlangsung 

secara serentak atau bersamaan. 

Laju proses pengeringan dipengaruhi oleh beberap faktor, yaitu : 

- Suhu dan kelembaban udara 

- Kecepatan pergerakan udara melalui produk atau lamanya bahan 

melalui alat pengering 

- Kadar air dari produk yang dikeringkan 

- Varietas dari produk 

- Banyaknya bahan yang dimasukkan dalam alat pengerung per 

menitnya 

- Suhu udara pengering pada awal dan akhir proses 

Beberapa jenis mesin pengering yang sering dipakai dalam pengolahan 

hasil perikanan, antara lain : 

a. Tunnel Dryer (Pengering terowongan) 

b. Tray Dryer (Pengering tipe rak) 

c. Continuous Vacumm Dryer 
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Klasifikasi mesin pengeringan :  

 

 

 

Gambar 7. Klasifikasi mesin pengering 

Tunnel Dryer (pengering terowongan) 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Mesin Tunnel Dryer 

Cara kerja mesin tunner dryer 

- Bahan baku dimasukkan pada ujung salah satu sisi 

- Produk atau bahan dikirimkan lewat terowongan 

- Produk atau bahan masuk melewati salah satu ujung alat 

- Produk masuk bertemu dengan udara panas 

- Produk akan kontak dengan udara basah 

- Produk keluar / output hasil pengeringan 

 

 

 

Tray Dryer (pengering tipe rak) 
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Pada umumnya digunakan perpindahan panas konveksi dan konduksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara kerja alat : 

- Letakkan material atau bahan pada baki 

- Masukkan baki kedalam mesin dan disusun dengan rapi 

- Hidupkan mesin dengan menyesuaikan temperatur 

 

Continous Vacumm Dryer 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Continous Vacumm Dryer 

Keunggulan mesin : 

- Effisiensi kerja tinggi 

- Hemat energy 

- Dapat mengeringkan sampai ke pori-pori produk 

- Menjaga kualitas produk 

- Tampilan produk menarik 

 

b. Pengasapan 
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Alat pengasapan ikan merupakan alat yang fungsinya untuk 

mengeringkan ikan dengan panas yang terdapat pada asap. 

Pengasapan merupakan Teknik pengolahan hasil perikanan yang 

bertujuan untuk mengawetkan ikan serta meningkatkan harga jual ikan 

dipasaran. Pada umunya pengasapan ikan menggunakan alat 

pengasapan semi konvensional, alat pengasapan model cabinet, alat 

pengasapan model drum, alat pengasapan dengan motor lisntri dan alat 

pengasapan langsung. 

Pengasapan secara langsung dengan tungku akan 

mengakibatkan beberapa masalah seperti polusi udara, karena asap 

tidak bisa dikendalikan sehingga akan menganggu fisik 

operator/pengrajin. Kondisi ini tentu akan berpengaruh pada produktifitas 

kinerja. Belum lagi menyangkut kebersihan (higienis) produk dan 

keefektifan waktu produksi. 

 Keunggulan dari menggunakan mesin pengasapan adalah : 

- Menghasilkan produk dengan kualitas bagus 

- Produk higienis 

- Mesin awet dan tahan lama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Proses pengasapan dengan mesin 
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4. Rangkuman 

Pengeringan adalah proses pemakaian panas dan pemindahan air dari 

bahan yang akan dikeringkan yang berlangsung secara serentak atau 

bersamaan. Laju proses pengeringan dipengaruhi oleh suhu dan 

kelembaban udara, kecepatan pergerakan udara melalui produk atau 

lamanya bahan melalui alat pengering, kadar air dari produk yang 

dikeringkan, varietas dari produk, banyaknya bahan yang dimasukkan dalam 

alat pengerung per menitnya, suhu udara pengering pada awal dan akhir 

proses. Pengasapan merupakan Teknik pengolahan hasil perikanan yang 

bertujuan untuk mengawetkan ikan serta meningkatkan harga jual ikan 

dipasaran. 

 

5. Formatif 

1. Berikan penjelasana proses apa yang terjadi pada saat melakukan 

pengeringan dan pengasapan pada produk perikanan? 

2. Komponen apa saja yang ada pada mesin tunnel dryer (pengering 

terowongan)? (Gambarkan skema kerja dan komponen) 

 

Catatan : 

1. Tugas dibuat pada kertas A4 dan ditulis tangan 

2. Tugas dikirim lewat email 
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KEGIATAN PERKULIAHAN 

 

1. Judul : Menjelaskan dan mengoperasikan mesin dan peralatan pengolahan 

suhu tinggi 

2. Indikator 

Adapun indikator ketercapain kompetensi pada meteri ini adalah taruna 

mampu : 

e. Mengetahui jenis mesin dan peralatan pengolahan pengembangan 

produk 

f. Mengetahui fungsi mesin dan peralatan pengolahan pengembangan 

produk 

g. Mengetahui prinsip kerja mesin dan peralatan pengolahan 

pengembangan produk 

h. Mengoperasikan mesin dan peralatan pengolahan pengembangan 

produk 

3. Uraian Materi 

Untuk menjaga supaya kualitas produk bisa ditingkatkan, maka 

dalam proses pengerjaannya, sebuah usaha pengolahan ikan tentu 

dibutuhkan bantuan teknologi yang canggih. Selain mampu meningkatkan 

kualitas, dengan bantuan teknologi juga mampu meningkatkan kuantitas 

produk. Bahkan, dapat membantu menembus pasar internasional. 

Mesin canggih yang dibutuhkan dalam membantu memproduksi 

produk olahan ikan dikenal dengan mesin pengolah ikan / mesin perikanan. 

Kehadiran mesin pengolah ikan ini tentu akan membuat produktivitas 

meningkat selain itu juga dapat membuat waktu, tenaga dan biaya menjadi 

lebih efisien. 

Berikut adalah beberapa mesin yang digunakan dalam pengolahan hasil 

perikanan dalam upaya pengembangan produk, antara lain : 

a. Fish Meat Bone Separator 

Mesin ini fungsinya untuk memisahkan daging ikan dengan tulang ikan, 

sehingga hanya daging ikan saja yang akan digunakan untuk proses 

pengolahan. 
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Gambar 11. Fish meat bone separator 

b. Fish Mincer 

Daging Ikan yang telah dipisahkan dari tulangnya, akan di 

cacah/dicincang sehingga menjadi bagian-bagian kecil yang akan 

mempercepat proses penghalusan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Fish Mincer 

c. Fish Cut Up Machine 

Setelah daging ikan tercacah halus, alat ini akan membuat daging ikan 

tersebut menjadi lembut. Hasilnya akan berbentuk pasta. Dan pasta ini 

yang akan menjadi bahan dasar dalam produk olahan lainnya. Pasta ini 

bisa di simpan dan nilai gizi dan proteinnya tidak akan hilang. 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Fish cut up machine 
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d. Filling Mixer 

Alat ini digunakan untuk mencampur produk ikan yang telah selesai, 

dengan bahan-bahan pendukung lainnya. Seperti tepung dan bumbu-

bumbu yang diperlukan dalam produk olahan. 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Filling mixer 

e. Fish Ball Machine 

Alat Pencetak hasil produk olahan yang berbentuk bakso ikan, untuk 

mempermudah pengolahan hasil perikanan masyarakat nelayan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Fish ball machine 

f. Nugget Auto-Forming Machine 

Alat Pencetak hasil produk olahan yang berbentuk bakso ikan, untuk 

mempermudah pengolahan hasil perikanan masyarakat nelayan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Nugget auto-forming machine 
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g. Mesin Pelembut Daging 

Mesin pelembut daging ini digunakan untuk pengolahan agar berbentuk 

sehalus sutra. Mesin ini digerakan dengan cara menggosok daging dari 

sisi luar dan dalam, sehingga hasilnya akan lebih optimal. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Mesin pelembut daging 

h. Mesin Pencacah Ikan 

Mesin ini di gunakan untuk memutus serat dalam daging, sehingga 

daging dapat menjadi dan lembut seperti bentuk sutra. peralatan ini 

memiliki serat yang sangat baik karena efek volume kecil, struktur 

sederhana dan perawatan yang mudah. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 18. Mesin pencacah daging 

i. Dryer Machine 

Mesin ini berfungsi untuk mengurangi/ menghilangkan kandungan 

minyak goreng pada makanan. Menjadikan makanan lebih sehat karena 

kandungan minyak pada makanan sedikit. 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Dryer Machine 
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j. Gas Fryer and Boiler 

Alat ini dipergunakan untuk  merebus atau menggoreng bakso. Untuk 

mempertahankan kualitas rasa, alat ini sangat membantu Penggorengan 

maupun perebusan hasil perikanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Gas fryer and boiler 

k. Vacumm Packing Machine 

Perlindungan terhadap produk olahan yang dihasilkan, dengan packing 

yang baik maka mutu hasil olahan akan tetap terjaga. Sehingga produk 

akan bertahan lama dan siap dipasarkan sampai keluar daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Vacumm packing maschine 

 

l. Chest Freezer 

Tempat penyimpanan produk hasil olahan, agar tetap terjaga dan 

terjamin mutunya. Produk dapat disimpan untuk waktu yang cukup lama 

sehingga produksi dapat tetap ditingkatkan Sebagai proses akhir dari 

seluruh proses pengolahan produk perikanan. 
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4. Rangkuman 

Perkembangan zaman yang selalu maju dengan cepat akan 

membuat kita tertinggal dengan berbagai macam teknologi jika kita tidak 

selalu mengimbangi-nya. Perkembangan ini akan mempermudah kita dalam 

pekerjaan yang membuat lebih efektif dan efisien dalam mengikuti apa yang 

sedang digemari pasar. Dengan adanya teknologi dalam bidang pengolahan 

hasil perikanan maka kita dapat memahami bagaimana cara melakukan 

pengolahan terhadap hasil perikanan, pengemasan dan pengawetan. Tahap 

dari proses tersebut akan menjadi produk hasil perikanan yang baik dan 

berkualitas. Oleh karena itu, kecanggihan kita dalam teknologi akan sangat 

berguna dalam proses ini karena mempersingkat waktu dibandingkan ketika 

kita melakukan secara manual. 

Penggunaan teknologi bukan sampai di situ saja, adanya 

perkembangan teknologi akan memunculkan mesin-mesin yang digunakan 

dalam proses pengolahan maupun pengemasan juga penting. Mesin-mesin 

tersebut akan membuat proses menjadi lebih efisien dalam mempersingkat 

waktu dan standar dalam suatu produk. 

 

5. Formatif  

1. Bagaimana cara kerja dari mesin dan peralatan pengembangan produk? 

2. Buat sebuat rancangan inovasi mesin atau alat pengembangan 

pengembangan produk hasil perikanan (dalam bentuk kelompok) 

 

Catatan : 

1. Tugas dibuat pada kertas A4 dan ditulis tangan 

2. Tugas dikirim melalui email 
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KEGIATAN PERKULIAHAN 

 

1. Judul : Menjelaskan dan mengoperasikan mesin dan peralatan pengolahan 

suhu tinggi 

2. Indikator 

Adapun indikator ketercapain kompetensi pada meteri ini adalah taruna 

mampu : 

a. Mengetahui jenis mesin dan peralatan pengolahan pengemasan dan 

pelabelan 

b. Mengetahui fungsi mesin dan peralatan pengolahan pengemasan dan 

pelabelan 

c. Mengetahui prinsip kerja mesin dan peralatan pengolahan pengemasan 

dan pelabelan 

d. Mengoperasikan mesin dan peralatan pengolahan pengemasan dan 

pelabelan 

3. Uraian Materi 

A. Mesin Pengemasan 

Mesin pengemas atau yang biasa disebut dengan mesin packing, 

merupakan salah satu mesin yang sering dan banyak ditemui pada tempat-

tempat produksi usaha. Alat ini sangat berguna untuk menjaga dan 

melindungi sebuah produk entah makanan atau barang apapun. Segala 

sesuatu produk yang ada di dunia pastinya perlu dijaga kondisi barang atau 

produknya. 

 

Man faat Mesin Pengemasan 

Dengan penggunaan mesin pengemas, dapat berguna untuk melindungi 

suatu produk dari kerusakan-kerusakan yang dapat diakibatkan oleh cuaca 

ataupun pergesekan dengan dunia luar. Selain berguna untuk menjaga 

sebuah produk yang berada di dalam, kemasan juga dapat menjadi sebuah 

daya tarik tersendiri. Dengan begitu membuat produk siap untuk dipasarkan. 

Berikut manfaat dan fungsi dengan adanya mesin packing, antara lain : 

- Dapat meningkatkan penjualan, dengan kemasan yang bagus, unik dan 

menarik membuat konsumen lebih tertarik dan berkeinginan untuk 
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membeli produknya. 

- Menjadikan identitas sebuah produk. 

- Membuat sebuah produk menjadi lebih aman dan awet. 

- Dapat menampung seluruh produk yang akan dipasarkan, supaya tidak 

berantakan. 

 

Jenis mesin pengemasan dan kegunaannya 

Foot Sealer dan Hand Sealer 

Untuk jenis yang pertama yaitu foot sealer dan hand sealer. Penggunaan 

kedua alat ini memiliki banyak kesamaan, hanya saja berbeda dengan 

metode pengoperasiannya. Hand sealer memiliki bentuk yang tergolong 

lebih kecil dalam dunia pengemasan.  

Bedanya dengan foot sealer adalah ia memiliki dimensi dengan tinggi kurang 

lebih 60 cm. Biasanya digunakan untuk mesin packing plastik seperti 

mengemas jajan, snack atau bahkan obat-obatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22. Foot sealer dan hand sealer 

Mesin Vacumm Packaging 

Vacuum Packing adalah alat yang digunakan untuk mempacking makanan 

dengan cara menghampakan udara yang ada di dalamnya. Tujuannya untuk 

menghilangkan oksigen yang terdapat di dalam permukaan plastik. Dengan 

cara ini Anda dapat membatasi penumbuhan bakteri yang terdapat di 

makanan seperi jamur atau bakteri aerobik, serta dapat juga mencegah 

terjadi penguapan pada komponen volatile. 
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Cara Kerja Mesin Vacuum Packing yaitu mengeluarkan atau 

menghampakan udara dalam plastik kemudian melekatkan kembali ujung 

kemasan plastik dengan demikian produk akan tertutup dengan rapat 

dengan cara pemanasan. Plastik yang digunakan menggunakan plastic 

Nylon yang lentur & kedap udara / plastik vacum. Dengan cara kerja seperti 

ini menjadikan makanan bisa disimpan lebih lama. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23. Mesin Vacumm Packaging 

Mesin Pengemasan horizontal 

Mesin pasking / pengemasan horizontal ini digunakan untuk pengepakan dengan 

pola horizontal. Biasanya untuk produk roti atau oroduk dalam dimensi besar. 

Mesin pengemasan ini sangat handal digunakan dan hasilnya sangat optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24. Mesin Packing Horizontal 

B. Mesin Pelabelan 

Mesin Labeling merupakan salah satu jenis mesin kemasan cetak 

otomatis yang mampu menghasilkan merek dagang berupa informasi 

produk dengan lebih cepat dan hasilnya sangat berkualitas. 
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Mesin Label atau juga sering di sebut Mesin Label Shrink Packing 

adalah salah satu alat yang berfungsi untuk memberi label atau melabeli 

sebuah produk. Produk yang sering di gunakan atau paling banyak 

adalah produk yang dikemas dalam botol, baik botol plastik, kaca, 

ataupun metal. 

Pemasangan atau perekatan label bisa terletak di atas, bawah, 

tengah, dan juga untuk menutupi seluruh bodi dari botol atau pun media 

lain. Banyak sekali jenis film atau plastik yang juga digunkan pada Mesin 

Shrink Label, dari PE, PP, PVC, POF, dll. 

Fungsi utama dari mesin pelabelan adalah memberikan 

keterangan tentang produk yang dijual atau ditawarkan. Pelabelan ini 

sangat penting sehingga pembeli hanya dapat dengan mudah 

mengetahui tentang produk yang dipasarkan. 

 

Mesin Pelabelan Botol 

Mesin pelabelan botol banyak digunakan dalam bidang medis, 

makanan, kebutuhan sehari-hari, industri kimia dan banyak industri 

lainnya. Ini terutama digunakan untuk label botol bulat. Misalnya, sampo, 

minuman, bir, dan botol bundar lainnya. Ada banyak jenis mesin 

pelabelan untuk botol bundar. Mesin pelabelan yang berbeda memiliki 

metode pelabelan yang berbeda. 

Mesin pelabelan botol bundar dibagi menjadi mesin pelabelan 

otomatis dan mesin pelabelan semi-otomatis, tetapi sekarang tingkat 

otomatisasi cenderung menjadi otomatis, mesin pelabelan jenis semi-

otomatis sebagian besar digunakan dalam industri dengan persyaratan 

produksi rendah. 

Ketika botol melewati area sensor fotolistrik, itu memicu motor 

untuk mengontrol pekerjaan label reel dan menempelkan label pada 

botol bundar secara akurat. Ini semacam kerja sama. Kecepatan 

pekerjaan akan mempengaruhi kualitas pelabelan. 

Setelah label sepenuhnya terpasang, itu akan melewati sikat label, 

sehingga label sepenuhnya melekat pada botol dan tidak jatuh. Mesin 

pelabelan botol bundar akan menjadi siklus kerja yang terus menerus 
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untuk menyelesaikan seluruh proses pelabelan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25. Mesin pelabelan botol 

 

4. Rangkuman 

Mesin pengemas atau yang biasa disebut dengan mesin packing, 

merupakan salah satu mesin yang sering dan banyak ditemui pada 

tempat-tempat produksi usaha. Alat ini sangat berguna untuk menjaga 

dan melindungi sebuah produk entah makanan atau barang apapun. 

Segala sesuatu produk yang ada di dunia pastinya perlu dijaga kondisi 

barang atau produknya. 

Mesin Labeling merupakan salah satu jenis mesin kemasan cetak 

otomatis yang mampu menghasilkan merek dagang berupa informasi 

produk dengan lebih cepat dan hasilnya sangat berkualitas. Fungsi utama 

dari mesin pelabelan adalah memberikan keterangan tentang produk 

yang dijual atau ditawarkan. Pelabelan ini sangat penting sehingga 

pembeli hanya dapat dengan mudah mengetahui tentang produk yang 

dipasarkan. 

 

5. Formatif 

1. Apakah mesin dan peralatan pengemasan serta pelabelan penting 

terhadap suatu produk hasil perikanan? Berikan penjelasan 

2. Apa keuntungan menggunakan mesin dan peralatan pengemasan 

dan pelabelan? 

 

Catatan : 
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1. Tugas dibuat pada kertas A4 dan ditulis tangan 

2. Tugas dikirim lewat email 
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