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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara yang luas wilayahnya terdiri dari daratan dan 

perairan. Laut sebagai wilayah perairan sendiri memiliki luas hampir mencapai 

dua pertiga luas wilayah Indonesia. Luas daratan mencapai 1.922.570 km
2 

dan 

luas perairan 3.257.483 km
2
. Luas lautan yang lebih banyak di bandingkan dengan 

daratan, maka tidak heran bahwa ketersediaan ikan sangat tinggi. Produksi 

perikanan Indonesia tahun 2014 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 

berkisar 7,35 % kurang lebih 19,4 juta ton. Perikanan mengalami kenaikan setiap 

tahunnya sejak tahun 2010, kanaikan rata – rata tahun 2010-1014 sebesar 15,80 % 

dengan rata – rata produksi sebesar 16,2 juta ton. Hal ini menunjukkan bahwa 

dalam rentang 5 tahun ke belakang dan beberapa tahun ke depan memiliki potensi 

yang cukup besar bagi produksi perikanan Indonesia (Sulistiyo, 2015). 

Ikan adalah salah satu sumber pangan dengan komposisi kandungan air 

sebesar 70% sampai 80%, protein antara 18% sampai 20%, lemak antara 0.5% 

sampai lebih dari 20% dan terdiri dari berbagai vitamin dan mineral. Komposisi 

kandungan protein yang cukup tinggi menjadi indikasi bahwa ikan merupakan 

bahan pangan yang mudah mengalami penurunan kualitas dan menjadikan salah 

satu produk makanan yang tergolong cepat rusak. Tingginya protein ini 

menyebabkan ikan mudah sekali mengeluarkan bau busuk jika dalam keadaan 

rusak. Ikan mudah sekali mengeluarkan aroma tidak sedap yang 

mengidentifikasikan bahwa ikan tidak segar karena proses pembusukan yang 

cukup cepat sejak kematiannya, yaitu sekitar 6 sampai 7 jam bila tidak mendapat 

perlakuan khusus (Sondana A, 2013). 

Salah satu daerah di Kabupaten Gresik yang memiliki potensi perikanan 

cukup besar yaitu di wilayah Kelurahan Lumpur. Di kawasan Gresik Tengah, 

tepatnya di Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik dengan luas wilayah 0.31km
2
. 

Pada lokasi tersebut terdapat beberapa prasarana TPI (Tempat Pelelangan Ikan), 
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balai (tempat berkumpulnya nelayan) dan dermaga. Sehingga, masyarakat daerah 

Lumpur Gresik banyak yang berprofesi sebagai nelayan dan memanfaatkan hasil 

laut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Lisa, 2015). Desa Lumpur memiliki 

potensi perikanan yang cukup bagus, sehingga desa ini menjadi salah satu daerah 

penyuplai ikan untuk wilayah Gresik dan sekitarnya (Puspitasari, 2015). 

Sebagian besar ikan ditangkap oleh nelayan tradisional dan selanjutnya 

disimpan pada ruang penyimpanan kapal. Hal ini dilakukan untuk menghambat 

pembusukan dari ikan hasil tangkapan sebelum dibawa ke daratan untuk dijual 

pada konsumen. Hal yang dapat mempengaruhi kualitas atau mutu ikan yaitu 

jarak nelayan dalam menangkap ikan di laut dan besar kapal akan berpengaruh 

pada banyaknya hasil tangkapan dan juga akan menentukan lamanya waktu 

melaut. Pada umumnya dengan jarak penangkapan ikan lepas pantai lebih jauh 

akan mendapat hasil tangkapan lebih banyak, sehingga waktu yang di perlukan 

dalam berlayar juga akan lebih lama. Waktu yang di butuhkan dalam melaut akan 

sangat berpengaruh pada kesegaran ikan, kualitas dan gizi ikan ketika akan di 

pasarkan pada konsumen (Lisa, 2015). Selain jarak, keadaan dari ruang 

penyimpanan juga akan mempengaruhi kualitas ikan yang sudah ditangkap. Jika 

penanganan ikan tangkapan dalam menyimpan salah maka menyebabkan waktu 

pembusukan semakin cepat, sehingga ikan tidak segar lagi dan menimbulkan bau 

busuk. Hal ini karena konsumen hanya akan memilih ikan yang bermutu tinggi 

saja. Oleh karena itu, untuk menjaga kualitas ikan agar tetap segar, nelayan harus 

menangani hasil tangkapannya dengan tepat.  

Ketika suhu ikan naik maka kecepatan metabolise akan naik dan 

pertumbuhan mikroorganisme dipercepat, sehingga menyebabkan ikan akan lebih 

cepat membusuk. Mutu ikan tidak dapat diperbaiki tetapi hanya dapat 

dipertahankan. Mutu ikan akan segera mengalami kerusakan setelah ikan dalam 

kondisi mati (I Gede Widi Sedana, 2015). Salah satu metode untuk menghambat 

kerusakan ikan yang ekonomis adalah dengan cara pendinginan. Suhu ikan 

seharusnya dijaga 0 
0
C dalam proses pendinginan sampai lebih rendah saat proses 

pembekuan (Saputra, 2017). Pada proses pendinginan, idealnya ikan dijaga dalam 

suhu -2 
0
C sampai 0 

0
C (Pertanian, 2010). 
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Menurut hasil observasi, nelayan tradisional di daerah Lumpur Kabupaten 

Gresik sudah menerapkan teknik pendinginan pada ikan hasil tangkapan yang 

didapat tiap harinya yaitu kurang lebih 15-20 kg dengan lama melaut kurang lebih 

6 jam mulai dari mendapatkan ikan di tengah laut sampai kembali ke daratan. 

Selama ini pendinginan pada ikan hanya disimpan pada kotak kayu, palka (ruang 

penyimpanan pada perahu) atau kotak gabus. Tapi teknik pendinginan yang 

diterapkan kurang begitu maksimal karena masih terdapat beberapa kelemahan. 

Penyimpanan ikan pada kotak kayu dan palka akan menambah berat massa kapal 

karena bahan kayu mudah menyerap air yang berasal dari es yang mencair. Hal ini 

disebabkan karena tempat penyimpanan ini tidak dilapisi insulasi yang berfungsi 

menjaga suhu di dalam ruangan yang menyebabkan heat loss pada saat proses 

pendinginan. Pada umumnya, nelayan tradisional juga menggunakan proses 

pendinginan dengan cara meletakkan es basah (es balok) pada kotak gabus 

(styrofoam). Menggunakan kotak gabus sebagai media penyimpanan dirasa 

nelayan tradisional kurang efektif karena sifat gabus yang mudah rusak, sehingga 

hanya dapat digunakan beberapa kali saja. Pada kenyataannya, pendinginan 

dengan es balok masih terdapat beberapa kelemahan yaitu mudah mencair ketika 

tidak mendapat tempat penyimpanan yang tepat, sehingga menyebabkan kualitas 

ikan akan menurun. Cara pendinginan es balok bertahan kurang lebih 2110 menit 

(35 jam 20 menit) (Putra, 2014).  

 Menurut jurnal “Kaji Eksperimental Pola Pendinginan Ikan Dengan Es 

Pada Cold Storage”, karakteristik pendinginan yang terjadi pada ikan dapat diatur 

untuk menjamin kondisi pengawetan ikan dengan mempertimbangkan jumlah 

kebutuhan es dan proses penyimpanan pada cool box. Dari penelitian didapatkan 

bahwa semakin meningkatnya jumlah es, semakin meningkat pula laju penurunan 

temperatur air laut dalam cool box, serta semakin rendah temperatur akhir yang 

dicapai. Hal ini karena penyimpanan menggunakan cool box dapat menjaga suhu 

dalam ruangan, sehingga es tidak mudah mencair (Ufie, 2011). Terlepas dari 

tempat penyimpanan, es cukup baik untuk proses pendinginan karena mudah 

didapat dan dibawah. Sebagai media pendingin, es tidak akan merusak ikan secara 

signifikan dan tidak membahayakan bagi konsumen (Wibowo, 2003). 

 Beberapa nelayan tradisional, sekarang sudah mulai mengenal kotak 

pendingin (cool box) yang berfungsi sebagai penyimpanan hasil ikan tangkapan. 

Kotak pendingin (cool box) ini menggunakan penerapan teknologi insulasi vacum 



 

4 

 

dengan tujuan untuk menjaga temperatur es sebagai media pendinginan ikan. 

Teknologi vacum digunakan karena kevacuman dapat meminimalisir perpindahan 

panas secara konduksi (Setyowidodo, 2016). Sehingga, pengaruh dari teknologi 

kotak pendingin (cool box) yaitu waktu pendinginan ikan akan semakin lama dan 

menjaga ikan tetap dalam keadaan segar.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti bertujuan merancang 

kotak pendingin (cool box) dengan ukuran yang tepat, sebagai media pendingin 

untuk ikan yang didinginkan pada daerah Kelurahan Lumpur Kabupaten Gresik. 

Hal ini perlu dilakukan, karena mengetahui ukuran kotak pendingin (cool box) 

dengan komposisi es dan ikan serta desain insulasi yang tepat proses pengawetan 

ikan dapat lebih efektif. Sehingga kotak pendingin (cool box) ini dapat 

memperpanjang waktu pendinginan dan menjaga temperatur optimum. Metode 

yang digunakan untuk menghitung beban pendingin pada cool box yaitu Cooling 

Load temperature Difference (CLTD) serta bahan insulasi yang digunakan adalah 

Polyurethane (PUR) dan High Density Polyethylene (HDPE). Polyurethane 

(PUR) digunakan karena konduktivitas termalnya cukup rendah berkisar 0.0201 

k.kal/jam.m.
0
C (Setyowidodo, 2016). Bahan High Density Polyethylene (HDPE) 

dipilih karena kuat, yang ditunjukan oleh nilai kuat tarik sebesar 3100 – 5500 psi 

dan merupakan bahan yang tahan terhadap temperatur tinggi  (Inggaweni, 2015). 

Cool box ini nantinya dapat digunakan oleh nelayan tradisional Desa Lumpur 

Kecamatan Gresik dalam menyimpan hasil ikan, sehingga kualitas atau mutu ikan 

akan lebih awet dan ikan tetap dalam keadaan segar. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka dalam 

perumusan masalah akan disampaikan mengenai :  

1. Bagaimana desain kotak pendingin (cool box) yang efektif sebagai media 

penyimpanan ikan tangkapan nelayan tradisonal Desa Lumpur Kabupaten 

Gresik?  

2. Berapakah total beban pendingin pada kotak pendingin (cool box) ? 

3. Berapakah komposisi ikan dan es sebagai media pendingin yang ideal 

sesuai dengan ikan hasil tangkapan nelayan tradisional Kelurahan Lumpur 

Kabupaten Gresik?  

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian mengenai analisa perhitungan pada 

perancangan kotak pendingin (cool box) :  

1. Mendapatkan desain kotak pendingin (cool box) yang efektif dengan 

jumlah kapasitas penyimpanan ikan yang sesuai.  

2. Mendapatkan total beban pendingin pada kotak pendingin (cool box)  

dengan material insulasi Polyurethane (PUR) dan High Density 

Polyethylene (HDPE). 

3. Mendapatkan komposisi es dan ikan yang ideal berdasarkan jumlah rata-

rata ikan yang didapatkan oleh nelayan tradisional Kelurahan Lumpur  

Kabupaten Gresik per hari. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun maanfaat penulis memilih topik analisa perhitungan efisiensi pada 

kotak pendingin (cool box) berdasarkan latar belakang :  

1. Sebagai solusi permasalahan nelayan tradisional Desa Lumpur pada ikan 

hasil tangkapan dalam penyimpanan supaya tetap segar. 

2. Mengetahui ukuran desain kotak pendingin (cool box) yang efektif  

sebagai media penyimpanan ikan hasil tangkap nelayan tradisional. 

3. Mengetahui komposisi antara es dan ikan yang ideal. 
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4. Mengetahui material insulasi yang tepat, sehingga kotak pendingin (cool 

box) dapat mempertahankan waktu pendinginan.  

 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Adapun batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut  :  

1. Perancangan material insulasi menggunakan Polyurethane (PUR) dan High 

Density Polyethylene (HDPE). 

2. Sebagai acuan awal peneliti menggunakan ukuran pembanding desain kotak 

pendingin (cool box) yang umum digunakan dipasaran. 

3. Perencanaan tidak mempertimbangkan harga dari material yang digunakan 

pada kotak pendingin (cool box). 

4. Temperatur luar menggunakan beban puncak dari BMKG (Badan 

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) pada 20 Oktober 2017 pada 

temperatur 37 
0
C, dengan temperatur terendah pada 2 Februari 2018 yaitu 22

 

0
C.  

5. Temperatur lingkungan rata – rata kurang lebih sebesar 31.5 
0
C dengan 

curah hujan paling tinggi 24.9 mm pada 25 November 2017.    

6. Kelembapan rata-rata sebesar 61 % pada 14 September 2017 dan kecepatan 

angin terbesar 2 knot pada tanggal 8 April 2017.   

7. Nilai Panas Spesifik (cp) diambil dari Panas Spesifik (cp) ikan terbesar yaitu 

ikan kembung dengan nilai 4.7169 (KJ/Kg.
o
C). 

8. Kapasitas produk yang didinginkan sebesar 20 Kg, nilai ini didapat dari ikan 

hasil tangkap nelayan tradisional wilayah Kelurahan Lumpur Kabupaten 

Gresik. 

9. Safety factor untuk desain cool box adalah 10%. 

 

1.6 Sistem Penulis 

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

sebagai berikut :  

1. BAB I PENDAHULUAN  
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Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan, asumsi penelitian dan sistematika 

penulisan.  

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan definisi ikan secara umum, factor yang mempengaruhi 

pembusukan, metode pendinginan ikan dan kelebihan menggunakan es, 

mekanisme es mendinginkan ikan, faktor – faktor penentu jumlah es yang 

diperlukan untuk mendinginkan ikan, jumlah kebutuhan es, fenomena 

peleburan es, bahan insulasi, definisi tentang polyurethane, pengertian High 

Density Polyethylen (HDPE), pendinginan, metode dengan air yang 

diinginkan, hubungan temperatur dengan mutu ikan, karakteristik dari 

garam, definisi tentang Cool Box secara umum, definisi tentang Cooling 

Load Temperature Difference (CLTD).    

3. BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini menejelaskan tentang langkah – langkah yang dikerjakan dalam 

melakukan penelitian, data – data yang dibutuhkan metode yang dibutuhkan, 

dan langkah – langkah perhitungan.  

4. BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menjelaskan tentang analisa dari perhitungan ukuran kotak 

pendingin (Cool Box) beserta pemilihan material yang baik sesuai dengan 

kapasitas ikan hasil tangkapan. 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil dari penelitian yang telah 

dilakukan dan saran yang menunjang untuk penelitian selanjutnya. 

 


