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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Terminologi Judul 

Perancangan ini memiliki judul “Perancangan Alat Pembersih dan Pemotong 

Ikan”. Berikut penjabaran per kata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : 

- Perancangan : Proses, cara, perbuatan merancang 

- Alat  : Benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu; 

perkakas; perabot(an) 

- Pembersih : Alat untuk membersihkan 

- Dan  : Penhubung satuan bahasa (kata, frasa, klausa, dan 

kalimat) yang setara 

- Pemotong : Alat untuk memotong (menyembelih, memenggal) 

- Ikan  : Binatang bertulang belakang yang hidup di air, 

berdarah dingin, umumnya bernafas dengan insang, biasanya tubuhnya 

bersisik, bergerak dan menjaga keseimbangan badannya dengan 

menggunakan sirip 

 

1.2 Latar Belakang Perancangan 

Ikan sangat banyak dijumpai di Indonesia, ini karena Indonesia memiliki 

lautan yang sangat luas. Tidak heran jika ikan mudah dijumpai. Ikan pada 

umumnya hidup di air, memiliki tubuh ramping dan panjang, mata yang besar, 

ekor bersirip yang bergerak dari samping ke samping untuk berenang, sirip 

tubuh yang berfungsi untuk mengatur gerakannya, tubuh tertutup oleh sisik 

dan insang seperti bulu yang terletak disisi kepala yang berguna untuk 

mengambil oksigen dari air. 
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Ikan merupakan makanan yang menyehatkan, jenis ikan konsumsi sangatlah 

banyak dan ikan sangat bermanfaat bagi kesehatan dan juga bisa 

mencerdaskan anak. Berbagai ikan konsumsi yang digemari oleh masyarakat 

ada yang dari laut dan juga perairan darat. 

 

Sebelum ikan air laut atau ikan air tawar dikonsumsi, ikan harus diolah 

terlebih dahulu baru dimasak dan perlu dibersihkan terlebih dahulu terutama 

pada bagian sisik, tulang-tulang ikan baik bagian sirip atas dan bawah, sirip 

ikan pada bagian badan kanan dan kiri samping, insang ikang, jeroan atau isi 

perut ikan, dsb. 

 

Pada umumnya peralatan yang digunakan untuk membersihkan ikan cukup 

beragam tetapi banyak juga yang kurang memadai dan kurang efisien serta 

ada pula beberapa alat yang belum pernah ada dan belum diciptakan di 

pasaran dan masyarakat sebelumnya, sehingga penulis ingin meriset lebih 

lanjut untuk menciptakan sebuah produk baru yang lebih inovatif dan efisien. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari perancangan ini adalah untuk menciptakan inovasi produk baru 

untuk membersihkan dan memotong ikan dengan fungsi lebih dari 1 dalam 1 

produk dan tidak seperti produk lain dengan jenis dan beragam yang banyak 

serta menginovasi produk yang belum ada sebelumnya, simple dan praktis 

serta tepat guna, dan juga produk dapat digunakan untuk jangka waktu yang 

lama. 
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1.4 Batasan Masalah Perancangan 

Terdapat tujuh pokok batasan masalah perancangan ini sebagai berikut : 

1. Produk yang akan diciptakan dan dibuat akan lebih difokuskan untuk 

membersihkan insang khusus pada ikan berukuran berat dibawah 1200 

gram saja. 

2. Inovasi produk baru yang dapat membersihkan insang ikan. 

3. Produk yang dapat membersihkan sisik ikan. 

4. Produk yang ada dibuat juga akan memfokuskan pada permasalahan 

pencabutan duri ikan karena belum ada alat yang memadai. 

5. saat membersihkan sisik ikan, banyak beberapa kendala dikarenakan 

tiap jenis ikan memiliki jenis sisik yang berbeda ada yang bersisik 

halus, kecil dan ada pula yang bersisik besar dan kasar sedangkan alat 

untuk membersihkan rata-rata berharga mahal dan jenisnya tidak 

mendukung sehingga masyarakat sering menggunakan alat dapur yang 

seadanya saja dan terkadang pembeli langsung menyuruh penjual 

membersihkan langsung ditempat, padahal ikan yang telah dibersihkan 

lebih cepat terkontaminasi oleh bakteri dan kuman dan juga sering 

sekali penjual tidak membersihkan sepenuhnya sehingga boleh 

dikatakan tidak bersih walau sudah dibersihkan oleh penjual. Dan juga 

sering kali banyak sisik yang tertinggal dan tidak bersih 

menyingkirkan sisik ikan sepenuhnya. 

6. Permasalahan lain yaitu pada saat membersihkan tulang-tulang ikan 

pada bagian sirip atas dan bawah badan ikan terdapat banyak sekali 

tulang-tulang berukuran kecil dan susah untuk dibersihkan dan belum 

ada alat yang dapat membersihkan tulang-tulang untuk bagian atas dan 

bawah tubuh ikan dekat sirip, sehingga akan mengganggu dan 

kesulitan pada saat makan dikarenakan banyaknya tulang pada bagian 

dalam daging tubuh ikan bagian atas dan bawah dan juga sering 



  4	  

tertelan atau tertusuk pada saat makan dikarenakan tulang tidak dapat 

dibersihkan saat dibersihkan dan diolah. 

7. Permasalahan berikutnya yaitu saat membersihkan insang dan isi perut 

ikan atau jeroan ikan, insang ikan yang lumayan keras dan 

menyulitkan untuk dibuang karena menempel dengan kuat didaging 

ikan. Produk untuk membersihkannya pun belum ada sama sekali dan 

juga orang sering tertusuk duri dari insang ikan saat dibersihkan 

karena harus memasukan tangan dan jari-jari kedalam insang. Begitu 

pula dengan isi perut ikan atau jeroan ikan yang sangat mengganggu 

dan menempel ditubuh ikan dan susah sekali untuk dibersihkan dan 

sering kali jari tertusuk duri dibagian dalam sekitar perut ikan pada 

saat membersihkan isi perut ikan atau jeroan ikan sehingga 

membutuhkan waktu yang cukup lama and membuang air cukup 

banyak saat membersihkan isi perut ikan atau jeroan ikan. 

 

1.5 Metode Pencarian Data 

Metode yang digunakan dalam perancangan ini adalah metode data primer 

dan sekunder. Data primer didapatkan dari observasi dan wawancara, baik 

pada pihak-pihak yang berpengalaman maupun yang baru dalam hal 

membersihkan ikan, maupun dengan narasumber yang mengerti tentang cara 

membersihkan ikan, serta dengan eksperimen-eksperimen pribadi. Metode 

data sekunder, dilakukan dengan pengumpulan data literatur dari media cetak 

maupun media internet. 

 

 

 

 

 

 



  5	  

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan makalah ini secara spesifik akan dibahas dalam 

beberapa tahap, yang akan dijelaskan beberapa bab penjelas sebagai berikut 

ini : 

• Bab 1, Pendahuluan, berisi tentang : terminologi judul, latar belakang 

perancangan, konsep awal, tujuan perancangan, batasan masalah 

perancangan, metode perancangan, dan sistematika penulisan. 

• Bab 2, Data dan analisa, berisi tentang : data primer, data sekunder, 

analisa permasalahan, alternatif pemecahan masalah, Quality Function 

Deployment. 

• Bab 3, Konsep desain, berisi tentang : kriteria desain, basic structure, 

quantified structure, studi lifestyle, dan tema. 

• Bab 4, Proses perancangan, berisi tentang : proses perancangan, sketsa 

ide, alternatif desain, studi ergonomi, studi dummy, eksperimen dan 

percobaan pribadi, studi material, studi warna, studi konstruksi, studi 

biaya. 

• Bab 5, Analisa hasil rancangan, berisi tentang : final desain, 

spesifikasi, gambar teknik, kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


