
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Wilayah Sumatera Selatan sebagian besar terdiri dari perairan. Luas 

wilayah perairan di Sumatera Selatan yaitu 33.072 km2 . Berdasarkan kondisi 

wilayah tersebut, wajar saja jika Sumatera Selatan kaya akan hasil 

perikanannya. Dan menjadikan provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu 

provinsi yang memiliki banyak olahan maknan yang berbahan dasar ikan, 

seperti Pempek, Kemplang , dan Ikan Asap atau yang sering kita kenal 

dengan Ikan Sale. Salah satu olahan makanan yang saat ini memiliki peluang 

untuk dikembangkan yaitu Ikan Sale. Ikan yang dapat dijadikan sebagai Ikan 

Sale yaitu Ikan Nila, Ikan Gurame, Ikan Lais, Ikan Gabus, Ikan Patin, Ikan 

Lele, dan Ikan Baung. 

Meskipun Ikan Sale banyak diminati konsumen, namun proses 

pengasapan yang dilakukan oleh masyarakat masih menggunakan peralatan 

dan cara tradisional, yang memiliki kelemahan diantaranya : 

1. Membutuhkan waktu pengasapa yang cukup lama. Dari hasil survei 

yang telah saya lakukan di daerah Musi 2 Palembang, waktu yang 

dibutuhkan untuk proses pengasapan yaitu 36 jam hingga 48 jam. Hal 

itulah yang membuat harga ikan Sale tinggi dipasaran. 

2. Belum adanya pengontrolan suhu yang membuat sering terjadinya 

kenaikan suhu yang drastis secara tidak teratur. Hal itulah yang dapat 

menyebabkn kurng baiknya tingkat kerataan kematangan dan warna 

pada ikan Sale. 

3. Pada proses pengasapan yang dilakukan secara tradisional, masih 

menggunakan tungku pengasapan yang besar dan memakan banyak 

tempat. 



 

Gambar 1.1 Proses Pengasapan yang Dilakukan Secara Tradisional  

[Sumber : Hasil Survei Penulis] 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis membuat laporan akhir 

ini dengan judul “RANCANG BANGUN ALAT PENGASAPAN IKAN 

OTOMATIS DENGAN SENSOR SUHU BERBASIS 

MIKROKONTROLER ATMEGA 328 DAN BUZZER 

PIEZOELECTRIC”.  Dengan adanya alat ini diharapkan dapat 

mempermudah serta mengurangi atau menanggulangi masalah – masalah 

yang telah dipaparkan sebelumnya.  

1.2 Perumusam Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

didapatkan perumusan masalah mengenai bagaimana merancang sebuah 

sistem pengasapan ikan otomatis dengan  sensor suhu sebagai kendali proses 

buka tutup katup dengan penggerak motor servo. Serta bagaimana merancang 

sebuah sistem pengasapan untuk dapat menghasilkan ikan salai dalam waktu 

yang lebih singkat dibandingkan proses pengasapan yang dilakukan secara 

tradisional.  

 

 



1.3 Batasan Masalah 

Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas, maka 

dalam penulisan tugas akhir ini penulis lebih menekankan pada cara kerja 

sensor suhu sebagai kendali proses buka tutup katup dengan penggerak motor 

servo pada oven pengasapan. Dalam perancangan ini, penulis menggunakan 

sensor suhu thermokopel sebagai pendeteksi suhu pada oven. Pada proses 

pengasapan, penulis menggunakan sabut kelapa sebagai media pengasapan 

dengan menggunakan ikan Nila dan ikan Lais sebagai sampel. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah merancang 

sebuah oven pengasapan ikan otomatis dengan sensor suhu sebagai 

pengontrol suhu pada ruang pengasapan agar dapat menghasilkan produk 

ikan asap yang baik dari segi warna dan tingkat kematangan yang merata. 

Serta dapat menghemat lama waktu pengasapan.  

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari pembuatan alat dan Laporan Akhir adalah : 

1. Manfaat bagi penulis yaitu dapat mengetahui prinsip kerja program 

Arduino pada alat pengasapan ikan otomatis berbasis mikrokontroler 

ATmega 328 dan buzzer piezoelectric. 

2. Manfaat bagi Mahasiswa mampu mengembangkan dan menginovasikan 

teknologi yang baru atau yang sudah lama ada. 

3. Manfaat bagi pembaca yaitu dapat mengetahui mengenai cara kerja alat 

pengasapan ikan otomatis dengan sensor suhu berbasis Mikrokontroler 

ATMega 328 dan Buzzer Piezoelectric. 

4. Manfaat bagi masyarakat yaitu hasil rancang bangun alat ini agar dapat 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari terutama di bidang industri rumah 

tangga. 

 

 



1.6  Metodelogi Penelitian 

Dalam penulisa Proposal Tugas Akhir ini, pengumpulan data dan bahan 

dilakukan dengan beberapa metode, yaitu :  

1. Metode Observasi 

Metode ini digunakan penulis untuk mengumpulkan data dengan cara 

melakukan praktek peraancangn dan pembuatan alat secara langsung 

2. Metode Wawancara 

Metode ini dilakukan penulis untuk pengumpulan data dengan cara 

melakukan tanya jawab dan diskusi dengan teman dan pembimbing di 

kampus Politeknik Negeri Sriwijaya 

3. Metode Referensi 

Metode yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dengan cara 

membaca buk referensi dan jurnal di internet yang berkaitan dengan sensor 

suhu thermocouple sebagai pengendalian suhu dan mikrokontroler sebagai 

penggerak motor servo pada alat pengasapan ikan yang menunjang isi 

laporan. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penulisan proposal tugas akhir ini akan dibagi menjadi beberapa bab, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, perumusan, batasan, 

tujuan,   manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi mengenai dasar-dasar teori dari pembuatan alat 

untuk mendukung pembatasan alat. 

BAB III  METODELOGI PENETILIAN 

Pada bab ini berisi mengenai perancangan yang akan kita bahas dan 

kita buat. 



BAB IV  JADWAL PENELITIAN DAN ANGGARAN BIAYA 

Pada bab ini berisi jadwal penelitian yang dilakukan dan juga 

anggaran biaya yang digunakan dalam pembuatan alat. 

DAFTAR PUSTAKA 

 


