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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah perairan yang sangat besar, 

dengan luas laut 6.1 juta km2. Potensi tersebut menjadikan Indonesia sebagai 

negara yang memiliki sektor perikanan cukup melimpah (Hanif, 2015). Kelurahan 

Lumpur Kabupaten Gresik merupakan salah satu wilayah yang sebagian besar 

masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan tradisional. Setelah berlabuh, 

ikan hasil tangkapan ini dijual kepada tengkulak di sekitar wilayah tersebut.    

Menurut observasi yang telah dilakukan, kapasitas ikan yang dibeli oleh 

tengkulak tiap harinya mencapai 100 kg ikan berjenis Laosan dan Sumba. Ikan-ikan 

ini dibeli dari para nelayan ketika mereka berlabuh pada pukul 11.00 – 15.00. 

Kemudian ikan yang didapat dari nelayan akan di pilah-pilah berdasarkan 

kualitasnya. Ikan yang memiliki kualitas rendah atau sudah tidak begitu segar akan 

dijual oleh tengkulak ke pasar tradisional terdekat di Kelurahan Lumpur Kabupaten 

Gresik. Sedangkan ikan yang memiliki kualitas baik atau masih segar akan dikirim 

ke wilayah Surabaya untuk diekspor ke negara lain. Sebelum dilakukan pengiriman, 

ikan tersebut akan diproses terlebih dahulu agar dapat terjaga kesegarannya. Proses 

pertama  yang dilakukan ialah pencucian. Ikan dicuci dengan menggunakan air 

bersih yang mengalir melalui selang. Setelah proses pencucian, ikan akan 

ditimbang dan dimasukkan ke kotak styrofoam. Ikan yang berada di kotak 

styrofoam kemudian diberi es balok yang sudah dihancurkan. Kotak yang 

digunakan tengkulak memiliki ukuran panjang 70 cm, tinggi 40 cm, lebar 50 cm, 

dan tebal 2 cm. Kotak styrofoam kemudian diisi dengan ikan sejumlah 20 kg dan 

es balok 15 kg. Kotak styrofoam diberi es balok agar berada pada temperatur 

rendah, karena temperatur rendah dapat menghambat perkembangan bakteri yang 

mengakibatkan ikan layu atau busuk. Temperatur yang ideal untuk penyimpanan 

ikan berkisar antara 0–5℃ (Munandar, dkk, 2009). Lama proses pencucian hingga 

pengemasan ikan membutuhkan waktu 10 – 15 menit. 
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Setelah dilakukan pengemasan, ikan dalam kotak styrofoam siap dikirim 

menggunakan alat transportasi mobil pick-up. Pengiriman dilakukan tengkulak 

pada malam hari dengan kapasitas rata-rata sebesar 60-70 kg. Ikan dikirim ke 

wilayah Surabaya dengan jarak 30 km yang membutuhkan waktu ±2 jam. Sehingga, 

total waktu dari ikan mulai diterima oleh tengkulak hingga proses pengiriman 

sampai ke wilayah Surabaya membutuhkan waktu 6–8 jam. Selama ini, tengkulak 

di Kelurahan Lumpur lebih memilih kotak styrofoam sebagai tempat penyimpanan 

ikan dan es balok sebagai media pendingin karena mudah didapat dan harganya 

yang murah. Padahal, penggunaan kotak styrofoam memiliki kekurangan, di mana 

kotak ini hanya bisa digunakan beberapa kali saja. karena styrofoam mudah rusak 

jika terpapar air secara terus menerus (Ela, dkk, 2016).   

Selain kotak styrofoam, terdapat media lain sebagai penyimpanan 

temperatur rendah untuk produk ikan, yaitu cool box. Prinsip kerja cool box hampir 

sama dengan kotak styrofoam, yaitu memepertahankan temperatur rendah dengan 

bantuan es balok. Ketika es balok sudah mencair, suhu cool box perlahan akan 

mengalami kenaikan sehingga dibutuhkan es balok lagi agar suhu rendah tetap 

terjaga. Dengan begitu cool box memiliki jangka waktu tersendiri untuk dia dapat 

menahan berkembangnya bakteri yang dapat memicu terjadinya pembusukan ikan, 

karena pada dasarnya pendinginan itu merupakan salah satu proses yang dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri (Aziz Asy’ari A, Dkk, 2012). Kelebihan cool 

box dibanding dengan kotak styrofoam yaitu pada lama penggunaan. Kotak 

styrofoam sangat mudah rusak akibat es balok yang sudah mencair, karena sifat 

styrofoam memang kurang bisa menahan air atau basah, sedangkan cool box terbuat 

dari bahan plastik yang tentunya lebih bisa menahan air atau bahkan tidak akan 

mengalami kerusakan bila harus terpapar air terus-menerus (Setiawan Dkk, 2017). 

Tetapi kedua media tersebut berpotensi untuk menyebabkan kebusukan pada 

produk yang di simpan akibat air yang mencair dari es balok. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengevaluasi penggunaan cool box dan kotak styrofoam sebagai media 

penyimpanan ikan menggunakan suhu rendah. cool box yang digunakan pada 

penelitian ini berbahan High Density Poly Ethylene (HDPE) dan Polyurethane 

(PUR), karena sifat HDPE yang kuat pada suhu tinggi dan kuat terhadap cairan 
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(Firman, 2012) serta PUR yang merupakan isolator yang baik atau memiliki 

kelebihan untuk dijadikan material insulasi (Amiruddin, dkk, 2014). Penelitian ini 

menggunakan metode eksperimen, di mana ikan berjenis Laosan dan Sumba akan 

dijadikan sebagai objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan memasukkan 

ikan sejenis ke dalam media pendingin yang dipasang alat termokopel untuk 

mengukur temperatur yang berada di luar dan di dalam tempat penyimpanan. Data 

yang didapat dari alat termokopel tersebut akan diolah dengan menggunakan 

metode perpindahan kalor, sehingga dapat direkomendasikan media pendingin 

yang lebih baik untuk menjaga kesegaran ikan. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana distribusi temperatur dan perpindahan kalor pada dinding 

media pendingin kotak styrofoam dan cool box selama penyimpanan 

ikan ? 

2. Berapa lama ikan mendapatkan penyimpanan temperatur idealnya ? 

 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini ialah : 

1. Untuk mengetahui distribusi temperatur yang terdapat pada media 

pendingin selama penyimpanan ikan. 

2. Mengetahui lama waktu ikan mendapatkan penyimpanan pada 

temperatur idealnya. 

3. Untuk mengetahui perpindahan kalor yang terdapat pada media 

pendingin selama penyimpanan ikan.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yaitu memberikan rekomendasi 

bagi tengkulak ikan agar menyediakan ruang penyimpanan yang memiliki 

temperatur dan lama waktu yang tepat pada penyimpanan ikan. Sehingga, dapat 
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mempertahankan kondisi ikan yang baik setelah dipanen dan ikan bisa sampai ke 

tangan konsumen dalam keadaan yang baik atau tetap segar. 

 

 

1.5 Batasan Penelitian dan Asumsi 

Adapun batasan penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut : 

 Kotak styrofoam dan cool box berukuran (panjang 30 cm, tinggi 30 

cm, lebar 20 cm). 

 Cool box terbuat dari bahan High Density Polyethylene (HDPE) 

dengan insulasi Polyurethane (PUR). 

 Pengiriman dengan jarak ± 30 km. 

 Komposisi es balok dan ikan selalu tetap pada setiap dilakukan 

penelitian. 

 Pengambilan data eksperimen dilakukan mulai pukul 11.00 – 20.00. 

 Faktor infiltrasi diabaikan. 

 Ikan yang digunakan ialah jenis Laosan. 

 Penelitian menggunakan pendingin dari es balok yang dihancurkan. 

 Penelitian dilakukan hanya berdasarkan faktor temperatur. 

 Perhitungan hanya berdasarkan beban transmisi. 

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

 Tekanan pada 1 atm. 

 Temperatur luar menggunakan temperatur lingkungan tertinggi 

menurut BMKG pada bulan Oktober 2017 yaitu sebesar 37℃. 

 Menggunakan kecepatan angin tertinggi menurut data BMKG pada 

bulan 8 April 2017. 


