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ABSTRAK 

Indonesia merupakan wilayah perairan dan kaya akan sumber daya perikanan. 

Teknologi saat ini belum mampu mengolah hasil-hasil perikanan tersebut menjadi 

komoditas yang bernilai  tinggi.  Masyarakat indonesia telah mengenal berbagai 

macam  pengolahan  salah  satunya  yaitu  “Bandeng  Presto”.  Bandeng  Presto 

merupakan masakan   ikan, dimana duri dari ikan  tersebut telah lunak, karena 

diolah  dengan  tekanan  tinggi.  Bandeng  presto  yang  ada  di   pasaran  saat 

merupakan hasil pengolahan industri-industri Bandeng  Presto,  yang 

menggunakan sistem pengolahan dengan sumber tekanan dari  pemanasan air 

dalam  waktu  lama.  Menurut  penelusuran  (Lee.  1958)  pengukusan  dalam  air 

panas  dapat  mengakibatkan  susut  zat  gizi. Sehingga  sistem  pengolahan  ini 

menyebabkan rusaknya tekstur bandeng, sehingga menurunkan nilai kandungan 

protein  dan  cita  rasa  yang  ada  pada  hasilnya.  Untuk  memperbaiki  sistem 

pengolahan tersebut diperlukan suatu alat yang mempunyai efisiensi waktu yang 

singkat dan  mampu menghasilkan tekanan yang  tinggi sehingga dapat 

melunakkan  duri  ikan  Bandeng.  Low   Temperatur  Pressure  Cooker  (LTPC) 

merupakan  alat  pemasak  yang  terdiri  dari  Panci   bertekanan,  Kompresor, 

Kompor pemanas, Filter udara, Selang penghubung dan Rangka penyangga. Alat 

ini memiliki teknologi tambahan, berdasar pada asas pengembangan dan tekanan 

gas akibat perlakuan panas,  maka sistem kerja alat tersebut dengan mengasilkan 

tekanan  dari uap panas air yang dipanaskan dan tekanan injeksi udara dari 

kompresor yang  telah diseterilkan. Dengan adanya penambahan tekanan udara 

dari kompresor  tersebut, pengolahan ikan bandeng menjadi lebih singkat. Hasil 

yang diperoleh memiliki citarasa yang  enak dan kandungan protein yang tetap 

terjaga. 
 

Kata Kunci : Presto injeksi hemat bahan BBM 

 
PENDAHULUAN 

Wilayah perairan Indonesia merupakan penghasil sumber daya 

perikanan yang sangat melimpah. Namun hasil-hasil sumber daya tersebut belum 

sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Indonesia. Hal 

ini  disebabkan  karena   terbatasnya  teknologi  dan  kemampuan  sumber  daya 

manusia. 

Salah satu hasil perikanan yang familiar di Indonesia adalah “Bandeng 

Presto”. Bandeng Presto adalah masakan dengan bahan dasar ikan bandeng  yang 

dimasak dengan suhu  bertekanan tinggi. Dari survei yang telah dilakukan pada 

industri pengolahan Bandeng Presto ditemukan bahwa sistem pemasakan bandeng 

presto saat ini membutuhkan waktu yang sangat  lama, kurang lebih 2 jam dan 

membutuhkan suhu yang sangat tinggi untuk mencapai tekanan  yang mampu 

melunakkan duri ikan Bandeng. 
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Tekanan  yang   dipakai   dalam   proses   pemasakan   bandeng   presto 
merupakan  tekanan  yang  berasal  dari  akumulasi  uap  panas  yang  dipanaskan 

dengan waktu yang lama,  dan bekerja pada sistem tertutup, sehingga tekanan 

tersebut mampu melunakkan  duri ikan bandeng. Adanya waktu yang lama dalam 

proses  pemanasan  menyebabkan  rusaknya  citarasa,   menurunnya  kandungan 

protein dan kurangnya efisiensi waktu pengolahan, sehingga produsen  bandeng 

presto  harus  mengeluarkan  biaya  pengolahan  yang  relatif  tinggi,  dikarenakan 

kebutuhan  minyak  yang  banyak.  Akibatnya  harga  jual  bandeng  presto  relatif 

mahal, dan kurang diminati oleh golongan ekonomi menengah ke bawah. 

Dengan adanya alat ini diharapkan mampu meningkatkan mutu hasil 

pengolahan perikanan, sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat 

dalam negeri maupun masyarakat dunia internasional tanpa berkurangnya citarasa, 

gizi, dan protein yang terkandungnya. 

 

METODE PENDEKATAN 

Metode Observasi dan Interview 

LTPC merupakan sebuah karya dari hasil pemikiran untuk membuat alat 

yang  lebih   inovatif,  awal  mula  munculnyaide  ini  dengan  adanya  bacaan 

(Muchtadi.1989)  bahwa   Otot   ikan  memiliki  mempunyai  banyak  persamaan 

dengan otot skeletal mamalia dilihat dari  ultra struktur serta fungsinya. Tetapi 

protein ikan tidak sesetabil protein otot mamalia, misalnya mudah rusak selama 

pengolahan.  Meskipun  penyebab  utama ketidaksetabilan  protein  ikan  adalah 

miosinnya. Literatur yang ada dapat membuka gambaran untuk membuat sketsa 

LTPC. 

Observasi dan interview pertama kali dilakukan didaerah Kel. Ngemplak 

simongan Semarang dimana terdapat wirausahawan yang telah membuat bandeng 

presto  selama  20  tahun.  Bapak  Tamadi  mengatakan  bahwa  untuk  membuat 

bandeng presto membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam untuk menghasilkan ikan 

bandeng dengan duri lunak, dengan kapasitas panci 6 kg dan untuk mendapatkan 

citarasa  bandeng  yang  lezat  diperlukan  timing  atau  waktu  untuk  mengetahui 

bandeng tersebut sudah matang atau belum .Dimana disana kami  mendapatkan 

wahana baru untuk merubah desain kami menjadai lebih baik. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui proses cara kerja pressure cooker dan cara pembuatan alat 

pressure cooker. 

Observasi yang selanjutnya dilakukan untuk mengamati tekstur ikan yang 

ada di pasar lokal dan toko. Observasi tersebut menghasilkan bahwa tekstur ikan 

yang tekstur kulit dan  daging yang tidak rusak dimiliki oleh penjual di toko 

bandeng Juwana,selain itu dalam hal kelunakan duri ikan hampir sama. 

Proses  pembuatan  LTPC  dilakukan  setelah  observasi  bahan  dan  alat yang 

diprioritaskan  yang  mudah  didapatkan  dan  steril,  apabila  barang  tidak  ada 

dipasaran maka kita buat sendiri. Pembuatan alat ini dilakukan pada malam hari di 

Gedung E9 lantai 1 Jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang selama 
1,5 bulan. 

 
Metode Eksperimen 

Proses awal uji coba alat dengan menggunakan panci standart dimana 

panci ini  tidak dibuat sendiri akan tetapi panci yang dijual dipasaran. Sebelum 
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dilakukan ujicoba awal panci tersebut harus dipasangi peralatan pendukung yaitu 

termometer   dan   manometer/pressure   gauge.   Ujicoba   yang   pertama   dapat 

diketahui data tentang tekanan, suhu dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan lele presto yang lunak dengan uji coba ikan sebanyak 1 kg. 
Ujicoba selanjutnya  selanjutnya  dengan  eksperimen  alat  yang  ada  dan 

langsung  diaplikasikan kedalam panci yang ada. Eksperimen ini menghasilkan 

menghasilkan dibeberapa  komponen tertentu masih terjadi kebocoran terhadap 

tekanan di panci presto sehingga tekanan tidak maksimal. Kerusakan yang terjadi 

dapat direngineering atau perbaikan lagi, setelah itu  dilakukan percobaan lagi 

dengan  menggunakan  ikan  yang  berbeda.  Hasil  ujicoba  dengan  LTPC  dapat 

diketahui setelah beberapa kali percobaan. 

 
Bahan dan Alat yang digunakan 

Bahan : 

 
Alat : 

• Ikan Bandeng mentah 

 
• Tungku tekanan tinggi 

• Kompresor 

• Kompor gas 

• Air Filter 

• Selang penghubung 

• Presssure gauge 
 

Metode Pengumpulan Data 

Pada metode ini untuk mendapatkan data dilakukan dengan mengukur 

waktu  yang  digunakan  untuk  mencapai  panas  pada  suhu  tertentu,  kemudian 
mengukur tekanan yang dihasilkan antara yang dibantu dengan injeksi udara dari 
kompressor dan tanpa bantuan injeksi udara dari kompressor. 

Hasil  yang  didapat  dari  percobaan  ini  kemudian  digunakan  untuk 

memilih  suhu dan waktu yang tepat untuk mengolah bandeng, dan juga dapat 

digunakan  sebagai  perbandingan  antara metode  yang  biasa  digunakan  dengan 

metode yang kami gunakan. 

Setelah didapatkan  lamanya  waktu  dan  besarnya  tekanan  yang  pas 

digunakan   untuk  mengolah  bandeng,  kemudian  dicoba  dengan  memasukan 

bandeng  mentah  untuk   diolah  dengan  kedua  metode  tadi.  Kemudian  akan 

didapatkan hasil berupa bandeng presto yang menggunakan metode biasa dengan 

bandeng presto yang menggunakan metode baru,sehingga akan terlihat 

keunggulan masing-masing metode. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Spesifikasi LTPC 

LTPC merupakan sebuah alat pressure cooker dengan inovasi yaitu, penambahan 

piranti atau alat injektor udara tambahan yang dimasukkan kedalam panci presto. 

LTPC   tidak   hanya   membutuhkan   panci   sebagai   alat   utama   akan   tetapi 

membutuhkan peralatan lain, dengan spesifikasi adalah : 
1. Komponen Utama : 

a.) Frame/Rangka 
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Rangka terbuat dari bahan besi siku dengan ukuran 40 X 40 mm dan 

plat strip dengan ukuran 4 X 30 mm, yang semuanya dibuat untuk dibuat 

dudukan peralatan lain dan sistem pengaman. 

b.) Panci LTPC 

Panci LTPC terbuat dari bahan campuran antara baham alumunium 

dan stainless steel, dimana panci standart yang ada si pasaran dimodifikasi 

untuk ditingkatkan tekanan yang dimiliki panci tersebut. 

c.) Tabung Filter Udara 

Tabung filter yang digunakan LTPC berjumlah 3 tabung dengan 

ukuran diameter 160 X 450 mm. Tabung ini berisikan air jernih, bilamana 

udara dari kompresor mengalir melalui air dalam tabung ini maka kotoran 

akan tersaring. 

d.) Kompresor 

Kompresor  digunakan  untuk  menyuplay  udara.  Kompresor  ini 

menggunakan listrik sebagai tenaga penggeraknya. 

e.) Alat Pemanas 

Alat  pemanas  LTPC  menggunakan  kompor  dan  sebuah  tabung 

minyak  tanah.  Alat  pembakar  kompor  in  menggunakan  burner  dengan 

diameter 80 mm. 

2.  Alat Pengaman 

a.) Katup By Pass 

Katup ini berada di bagian tutup panci LTPC dengan kekuatan maks 

2 kg/cm
2
. 

b.) Katup Stop and Go 

Katup ini digunakan untuk mengatur udara yang masuk kedalam 

tabung filter udara dan panci LTPC. 
3.  Alat Pengukur 

a.) Termometer. 

Termometer menggunakan dengan ukuran suhu sampai 350
0
C. 

b.)  Manometer/Pressure Gauge. 

Manometer menggunakan hingga tekanan maks. 10 kg/cm
2
. 

 
 
 
 

Tabung Fileter Udara 
 
 

Panci LTPC 
 

 

 
Frame 

Kompresor 
 

 

Alat Pemanas 
 
 
 
 

Gambar 01. Sistem Low Temperature Preesure Cooker. 
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Pembahasan 
Prinsip Kerja LTPC 

Panci LTPC tidak ada bedanya dengan panci presto biasanya akan tetapi 

yang  membedakan  adalah  panci  LTPC dilengkapi  dengan  katup  injeki  udara. 

Udara  yang  dihasilkan  dari  kompresor  dengan  memanfaatkan  tenaga  lisatrik 

sebagai penggerak  kompresor. Udara dialirkan kedalam tabung filter udara agar 

udara yang masuk kedalam panci  bersih, karena udara dari kompresor masih 

bercampur kotoran atau terak. Hal ini  diakibatkan  kompresor yang digunakan 

tidak menggunakan kompresor stainless steel. 

Sebelum udara  masuk  kedalam  panci,  udara  melewati  katup  IN  panci 

dimana katup ini akan menutup bila tekanan dalam panci melebihi tekanan yang 

dialirkan kompresor  kedalam panci. Udara diinjeksikan bersamaan saat kompor 

pemanas dinyalakan. Tanda-tanda  kematangan ikan ditandai dengan terbukanya 

katup   by   pass   pada   tutup   panci.   Penginjeksian   udara   diharapkan   dapat 

mendinginkan suhu didalam panci. 
 
 

 

Kompresor Filter Udara Panci LTPC 
 

 
 
 
 

= Aliran Udara 
 

Perlakuan Panas 
 
 

 
Gambar 02. Alur prinsip kerja LTPC 

 

 

Tabel data hasil pengujian LTPC 

 
Pengujian Petama 

Perc. Bahan Uji 
(1 Kg) 

Waktu 
(Menit) 

Temperatur 

(
0
C) 

Hasil 
(Lunak/tidak lunak) 

 

Keterangan 

I Ikan Lele + 30 350
0
C Lunak Panci Standar 

 
 

 
II 

 
 

 
Ikan Lele 

 
 

 
10 

 
 

 

100
0
C 

 
 

 
Tidak Lunak 

Panci telah 
mengalami 

tekanan 

0,5 – 1 Kg 

Kebocoran 

1.5 kg/cm
2
 

 
 

III 

 
 

Bandeng 

 
 

30 

 
 

190
0
C 

 
 

Kurang lunak 

Terjadi 
kebocoran 

pada tekanan 

1.6 Kg/cm
2
 



PKMT-2-17-6  

 
 

 

 
 
 

Data percobaan diatas menggunakan bahan uji yang berbeda yaitu ikan 

bandeng  dengan  tempurung  yang  keras  dan  ikan  bandeng  dengan  duri  yang 

berbentuk serabut. 

Pada awal pengujian pertama prototype LTPC telah diambil data bahwa 

tekanan yang dimiliki oleh panci pada awalnya adalah 0.5 Kg. hasil presto yang 

didapatkan dengan bahan uji  1  Kg ikan lele, ikan lele dapat lunak kurang lebih 

dalam  waktu  1  jam  dengan  temperature  lebih  dari  300
0
C.  Hal  ini  dilakukan 

dengan panci standar tanpa dilakukan penginjeksian udara atau penambahan udara 

tekan untuk mengetahui kemampuan awal yang dimiliki oleh panci presto tersebut. 

Pada  pengujian  kedua  panci  presto  telah  dimodifikasi  dan  dilakukan 

penginjeksian udara dingin dari kompesor, panci telah mengalami modifikasi dan 

peningkatan  tekanan  dari  0,5  Kg/cm
2   

sampai  1,5  Kg/cm
2
. Hasil  presto  yang 

didapat adalah ikan belum lunak secara sempurna sampai bagian duri ikan. Tahap 

ini alat belum sempurna diakibatkan masih terjadinya kebocoran pada seal perapat 

presto. Tekanan pada panci konstan pada 1,5 Kg/cm
2 

setelah terjas kebocoran. 

Pengujian  ketiga,  kendala  yang  dihadapi  masih  sama  walaupun  telah 

diadakan perbaikan dengan penambahan bahan seal yaitu masih terjadi kebocoran 

pada saat melewati angka 1,6 Kg/cm
2  

dan tekanan kembali konstan pada tekanan 
1,5 Kg/cm

2 
. 

Kebocoran terjadi akibat lemahnya daya tekan tuas penutup panci, karena 

tuas ini  hanya  bertumpukan hanya pada satu titik (bagian tengah tutup panci). 

Sehingga  udara   bertekanan  dapat  keluar  melalui  sela-sela  seal  panci  yang 

penekanannya tidak merata. 
 

 
 

Tuas Penutup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 02. Konstruksi tutup panci LTPC. 

 
Tuas panci akan lebih kuat dan menekan lebih merata apabila tuas tersebut 

memiliki 4 kaki untuk menekan keempat sisi dari tutup panci LTPC. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan  analisis   dan   pembahasan,   maka   penelitian   ini   dapat 

disimpulkan bahwa: (1). Pressure Cooker (PC) biasa jika dibandingkan dengan 

LTPC  memiiki  kekurangan  dan  kelebihan,  kekurangannya  PC  membutuhkan 

waktu  yang  lebih  lama  dibandingkan  LTPC  sehingga  efisiensi  bahan  bakar 

minyak menurun. Kelebihan PC adalah harga yang relatif murah jika 

dibandingkan dengan LTPC dan LTPC jika dilihat dari kuantitas peralatan yang 

dimiliki hanya cocok untuk pengolahan dalam  skala besar. (2) Inovasi LTPC 

adalah  penambahan  sistem  injeksi  udara  dingin  kedalam  PC.  Penginjeksian 



PKMT-2-17-7  

 

 
 
 

tersebut diharapkan dapat mempercepat peningkatan tekanan didalam panci tanpa 
membutuhkan energi panas yang berlebihan. Energi panas yang berlebihan dapat 

menyebabkan kandungan protein didalam ikan dapat berkurang. 
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