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Luasnya lautan di Negara Indonesia membuat sebagian besar penduduk sekitar pantai memilih 
hidup sebagai nelayan. Ikan adalah termasuk komoditi yang tidak tahan lama dan mudah rusak 
jika ditempatkan diruang yang terbuka. Penyebab kerusakan diantaranya adalah aktifitas 

mikroorganisme dan bakteri yang ada dalam daging ikan tersebut, dimana pada suhu kamar 
bakteri dan mikroorganisme dapat berkembangbiak dengan cepat. Oleh karena itu para nelayan 
selalu membawa es untuk digunakan mendinginkan ikan tersebut agar tetap segar paling tidak 

hasil tangkapan tersebut masih bagus dan segar sampai ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan) untuk 
dijual. Cara ini kadangkala tidak efektif dan efisian karena untuk membawa es dibutuhkan waktu 

yang lama (12 jam) sehingga es cepat mencair. salah satu cara untuk mempertahankan mutu dan 
kesegaran ikan dapat dilakukan dengan menerapkan teknologi refrigerasi yaitu dengan 
menurunkan suhu ikan secepat mungkin agar aktifitas bakteri pembusuk dapat terhambat. Dan 

atas dasar itulah penulis mengambil judul tugas “Perancangan Sistem Pendingin Ikan Pada Kapal 
Nelayan Dengan Kapasitas 2 Ton” yang digunakan untuk mendinginkan ikan hasil tangkapan.  

Adapun tujuan perencanaan ini adalah untuk mendapatkan desain dari refrigerator yang 
berbentuk box untuk mendinginkan ikan hasil tangkapan dan untuk mengetahui dimensi 
komponen mesin refrigerator yang berbentuk box pendingin dengan kapasitas 2 ton.  

Dalam Perancangan Sistem Pendingin Ikan Pada Kapal Nelayan Dengan Kapasitas 2 Ton dengan 
data sebagai berikut: Sistim refrigerasi adalah Vapor Compression Refrigeration Sistem., Data 

ruang pendingin untuk panjang = 2 m, lebar = 1,5 m, tinggi C, temperatur = 1 m, temperatur luar 

ruangan 27  C, bahan ruangan = bahan dinding Aluminium ditempel dalam ruangan -2  

penyekat, bahan pelapis kayu keras dan fiber glass, Aluminium ditempel penyekat, refrigerant 
yang digunakan adalah R-22, dimana data kompresor adalah: jenis kompresor torak, beban 

pendinginan = 70,776 kW , daya kompresor = 1,68 kW. Jenis Kondensor tabung berpendingin 
air, susunan pipa horizontal, bahan pipa tembaga tipe-K, diameter luar pipa = 0,0095 m, diameter 
dalam pipa = 0,0078 m tebal pipa = 0,00089 m, jumlah pipa 42, panjang pipa 2,49 m, luas 

permukaan panas = 3,12 m2.Untuk evaporator jenis evaporator kering Susunan p ipa, staggered 
(zig-zag), bahan pipa tembaga tipe-K, diameter luar pipa = 0,0095,diamiameter dalam pipa = 

0,0078 m, tebal pipa = 0,00089 m, jumblah pipa 42, panjang pipa = 11,11 m, luas permukaan 
panas = 13,92 m2, untuk katup ekspansi yang digunakan adalah katup termostatis. 

 


