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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Sayuran merupakan sumber provitamin A, vitamin C, mineral, terutama 

dari kalsium dan besi, serta mengandung sumber serat yang sangat penting dalam 

menjaga kesehatan tubuh (Samad, 2006). Sayuran termasuk komoditas yang 

mudah rusak (perishable) setelah proses panen (pascapanen). Kerusakan pada 

tumbuhan sayuran mencapai 30% - 50% terutama di negara berkembang 

(Hamidah, 2015). Terjadinya kerusakan pada sayuran tersebut merupakan 

masalah utama pada masa - masa panen. Tahap akhir dari perubahan pascapanen 

adalah kelayuan atau pembusukan. Pembusukan berarti perubahan sayuran dari 

masih segar maupun telah diolah, yang mengalami perubahan sifat kimia atau 

fisik yang dapat mengakibatkan ditolaknya sayuran tersebut oleh konsumen 

(Kristianingrum, 2007). Sayuran memerlukan waktu pengiriman atau 

penyimpanan sebelum sampai pada konsumen, di mana tidak semua jenis sayur 

pascapanen memiliki masa simpan yang lama. Maka, diperlukan suatu metode 

penyimpanan yang tepat agar sayuran tetap terjaga kesegarannya sampai 

waktunya dikonsumsi. 

 Menurut Blongkod (2016) yang dikutip dari Winarno (1993), berbagai 

kondisi lingkungan selama produk pertanian disimpan sangat berpengaruh 

terhadap mutu produk. Penyimpanan dapat dicapai dengan mengubah kondisi 

lingkungan produk hortikultura setelah dipanen, seperti menurunkan suhu atau 

mengubah komposisi udara atau gabungan dari cara - cara tersebut (Santoso, 

2006). Terdapat tiga teknik penyimpanan yang melibatkan udara yang ada di 

dalam ruang, teknik Controlled Atmosphere Storage (CAS), Modified Atmosphere 

Storage (MAS) dan Low Pressure Storage (LPS). Namun, teknik – teknik tersebut 

memerlukan biaya yang cukup besar (Hasbullah, 2007). Terdapat pula teknik 

penyimpanan yang lain seperti penyimpanan pada temperatur rendah yang 

memiliki keunggulan dapat menghambat kerusakan fisiologis, penguapan, dan 
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kerusakan aktivitas mikroorganisme serta proses pertumbuhan yang tidak 

dihendaki, misalnya munculnya tunas atau akar (Samad, 2006). Menurut Asgar 

(2017) yang dikutip dari Rahmawati (2010), penyimpanan temperatur rendah 

merupakan cara yang efektif untuk menekan kerusakan dan memperpanjang umur 

simpan bahan segar. Untuk mengurangi suatu kelayuan dan pengeringan, sayuran 

dibungkus dalam kantong plastik yang berpori agar tetap terjadi sirkulasi udara 

(Koswara, 2009). Salah satu teknik penyimpanan pada suhu rendah yaitu dengan 

cara pendinginan. Pendinginan merupakan penyimpanan bahan pangan di atas 

suhu pembekuan yaitu -2 sampai + 10oC  (Santoso, 2006). Pendinginan yang 

biasa dilakukan sehari - hari dalam lemari es pada umumnya mencapai suhu 5 - 

8oC (Koswara, 2009). Biasanya pendinginan akan mengawetkan bahan pangan 

beberapa hari atau minggu tergantung dari jenisnya. Pada saat disimpan, 

temperatur penyimpanan pada komoditas hortikultural menyesuaikan dengan 

jenisnya masing - masing, seperti bayam memiliki temperatur pembebanan 

maksimum 6oC dan temperatur penyimpanan 0 - 5oC dengan waktu penyimpanan 

kurang dari 24 jam (Pratami, 2017). 

 Teknologi mesin pendingin dibutuhkan untuk penyimpanan komoditas 

hortikultural pascapanen. Terdapat banyak macam mesin pendingin, seperti 

kulkas, cold storage, freezer dan coldbox. Namun dalam penggunaannya, kulkas 

atau lemari es hanya mampu menampung dengan kapasitas yang sedikit dan 

penggunaan bahan jangka pendek (Koswara, 2009). Sedangkan cold storage 

dipergunakan untuk menampung hasil pascapanen dengan kapasitas yang besar 

serta tempat transit sayuran segar sebelum dilakukan pendistribusian, supaya 

bertahan lama saat dilakukan pengiriman dari satu tempat ke tempat lain 

(Pramana, 2015). Karena peranan cold storage sangat penting untuk kesegaran 

sayur tersebut, maka diperlukan karakteristik cold storage yang sesuai kondisi 

lokasi, kapasitas penyimpanan, serta kondisi operasi yang diinginkan. Perhitungan 

beban pendinginan juga diperlukan untuk mengetahui apakah cold storage yang 

digunakan dalam penyimpanan dapat mengatasi beban pendinginan yang ada 

(Rahmat, 2015). Sebelum merancang cold storage, diperlukan pemilihan 

komponen sistem refrigerasi dan jenis refrigerannya terlebih dahulu (Sharma, 

2015). Jenis sistem refrigerasi ada 3 (tiga) yaitu sistem refrigerasi siklus kompresi 
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uap, sistem refrigerasi siklus absorpsi, sistem refrigerasi siklus udara 

(Majanasastra, 2015). Penelitian ini menggunakan sistem refrigerasi siklus 

kompresi uap, karena merupakan sistem yang sering digunakan saat ini. Mesin 

refrigerasi siklus kompresi uap terdiri dari 4 (empat) komponen utama, yaitu 

kompresor, kondensor, alat ekspansi dan evaporator (Herisiswanto, 2009). 

Komponen tersebut dibutuhkan untuk memenuhi siklus kerja aliran refrigeran 

yang meliputi proses kompresi, proses pengembunan, proses ekspansi dan proses 

penguapan. Keunggulan dari sistem refrigerasi kompresi uap yaitu sejumlah besar 

energi panas diperlukan untuk merubah cairan menjadi uap, oleh karena itu 

banyak panas yang dapat dibuang dari ruang yang disejukkan. Selain itu, sifat - 

sifat isothermal penguapan membolehkan pengambilan panas tanpa menaikan 

suhu fluida kerja ke suhu berapapun. Hal ini berarti bahwa laju perpindahan panas 

menjadi tinggi, sebab semakin dekat suhu fluida kerja mendekati suhu sekitarnya 

akan semakin rendah laju perpindahan panasnya (Bayanullah, 2009). 

Perencanaan cold storage di Kampus C Universitas Internasional Semen 

Indonesia (UISI) telah dilakukan oleh Pratami (2017) dengan menghitung 

kapasitas penyimpanan sayur dan beban pendinginan. Berdasarkan hasil 

perhitungannya, untuk menampung sayur hasil panen sebesar 259,68 kg sayur 

(865 pack), diperlukan total beban pendinginan Polyurethane (PUR) sebesar 

63872,8973 Btu/h. Untuk selanjutnya, penelitian ini akan fokus pada perencanaan 

sistem mekanikal cold storage Kampus C UISI sebagai tempat penyimpanan hasil 

panen, khususnya sayur - sayuran sesuai dengan beban pendinginan dan kapasitas 

yang ada. Kapasitas cold storage merupakan parameter yang berpengaruh 

terhadap kinerja mesin refrigerasi (Aziz, 2009). Perencanaan yang dilakukan yaitu 

pemilihan komponen utama mesin refrigerasi dan menentukan refrigeran yang 

akan digunakan serta melakukan beberapa perhitungan. Dengan menggunakan 

analisis siklus refrigerasi kompresi uap, maka dapat diketahui laju aliran massa 

refrigeran, kerja kompresi, dan Coefficient of Performance (COP). Sehingga, 

pemilihan komponen dapat sesuai dengan temperatur penyimpanan dan kapasitas 

sayur yang ada di Kampus C UISI. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Berapa perhitungan siklus refrigerasi kompresi uap pada komponen cold 

storage? 

2. Bagaimana pemilihan komponen pada perencanaan sistem mekanikal cold 

storage? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menghitung siklus refrigerasi kompresi uap yang ada pada komponen cold 

storage Kampus C UISI, yaitu laju aliran massa refrigeran, besar kerja 

kompresi dan koefisien kinerja (COP). 

2. Melakukan pemilihan komponen perancangan sistem mekanikal pada cold 

storage Kampus C UISI berdasarkan analisis perhitungan setiap 

komponen. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yaitu memberikan 

rekomendasi bagi pengelola usaha agar menyediakan ruang penyimpanan yang 

memiliki temperatur sesuai kebutuhan komponen. Sehingga, dapat 

mempertahankan kualitas sayur setelah dipanen dan sayur bisa sampai ke tangan 

konsumen dalam keadaan yang baik atau tetap segar. 

 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Adapun batasan masalah dan asumsi yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu sebagai berikut: 



 

5 
 

1. Penelitian hanya membahas tentang pemilihan komponen mekanikal cold 

storage dan analisis perhitungan komponen - komponen cold storage. 

2. Perencanaan hanya pada komponen utama refrigerasi, yaitu kompresor, 

kondensor, evaporator, dan katup ekspansi. 

3. Perencanaan penyimpanan sayuran menggunakan siklus refrigerasi 

kompresi uap standar. 

4. Perencanaan tidak mempertimbangkan harga dari komponen - komponen 

cold storage. 

5. Perencanaan pemilihan spesifikasi komponen sesuai dengan yang tersedia 

dipasaran. 

6. Kondisi operasi dan beban pendinginan sesuai penelitian terdahulu oleh 

Pratami (2017). 

 

 

1.6 Asumsi Penelitian 

Adapun asumsi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Ukuran cold storage yang digunakan yaitu 3,5m x 2,5m x 2,5m. 

2. Semua sifat – sifat (properties) dalam kondisi tunak (steady state). 

3. Aliran refrigeran dalam kondisi tunak satu dimensi (one dimension steady 

state). 

 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Terdapat 5 (lima) bagian bab yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut: 

1. BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, asumsi - asumsi yang digunakan, dan 

sistematika penulisan. 
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2. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan definisi secara umum teknik penyimpanan suhu 

rendah, siklus refrigerasi kompresi uap, cold storage, komponen yang 

digunakan cold storage dan penjelasan refrigerasi. 

3. BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang langkah - langkah yang dikerjakan dalam 

melakukan penelitian, data - data yang dibutuhkan, metode yang 

digunakan, dan langkah - langkah perhitungan. 

4. BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang analisis hasil dari perhitungan, dan 

memberikan gambaran tentang pemilihan komponen utama refrigerasi yang 

baik sesuai dengan perhitungan. 

5. BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil dari penelitian yang telah 

dilakukan dan saran untuk penelitian selanjutnya. 

 


