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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Pengawetan makanan semula bertujuan untuk mengawetkan 

makanan sebanyak-banyaknya untuk persediaan. Namun pada zaman 

sekarang ini juga diperhatikan mengenai mutu, cita rasa, kebersihan, 

penampakan, serta nilai gizinya. Dasar pengawetan ikan adalah 

mempertahankan kesegaran dan mutu ikan selama dan sebaik mungkin. 

Hamper semua cara pengawetan ikan meninggalkan sifat-sifat khusus pada 

setiap olahannya, diantaranya adalah berubahnya cita rasa, bau, warna dan 

tekstur daging ikan. 

Pengolahan/pengawetan ikan juga bertujuan untuk menghambat 

atau menghentikan kegiatan zat-zat dan mikroorganise yang dapat 

menimbulkan pembusukan dan kerusakan. Jadi pada dasarnya pengawetan 

ikan bertujuan untuk melindungi ikan dari pembusukan dan kerusakan 

karena perubahan yang disebabkan oleh kegiatan mikroorganisme dan 

perubahan-perubahan lain yang merugikan. 

 Seperti yang diketahui, bahwa pada Negara Indonesia banyak 

tempat-tempat penghasil ikan. Namun ikan tersebut harus tetap dijaga 

keawetannya. Oleh karena jarak tempat penghasil ikan dengan tempat 

pengolahan ikan terlalu jauh sementara mutu ikan harus tetap dijaga 

dengan baik maka berdasarkan hal tersebut, perlu dirancang suatu system 
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pendingin yang diperlukan untuk membekukan ikan sebelum dan sewaktu 

dibawa dalam perjalanan menuju tempat pengolahan ikan, dalam hal ini 

diterapkan pada kontainer. 

 

Gambar 1.1: Box Kontainer 

1.2 Rumusan masalah 

Dari permasalahan yang diuraikan pada latar belakang diatas, maka 

rumusan masalah dapat diambil adalah : 

1 Bagaimana desain dan dimensi komponen-komponen utama sebuah 

sistem pendingin untuk  pembekuan ikan tuna  dalam kontainer 

dengan kapasitas 8 ton. 

2 Berapa daya  yang dibutuhkan sistem pendingin untuk pembekuan 

ikan tuna dengan volume 8 ton. 

1.3 TujuanPerancangan 

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan perancangan ini adalah : 

1. Mendapatkan desain dan dimensi dari sistem pendingin untuk  

pembekuan ikan tuna  dalam kontainer dengan kapasitas 8 ton. 
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2. Mengetahui daya yang dibutuhkan sistem pendingin untuk pembekuan 

ikan tuna dengan kapasitas 8 ton. 

1.4 Manfaat Perancangan 

Manfaat dari perancangan kali ini adalah : 

1. Untuk mengurangi jumlah pembusukan ikan selama dalam perjalanan 

menuju tempat pengolahan ikan. 

2. Untuk mengembangkan kegunaan dari sistem pendingin. 

3. Untuk meningkatkan nilai ekspor Indonesia khususnya dalam bidang 

perikanan. 

4. Meningkatkan nilai jual dari ikan. 

1.5 Batasan Masalah 

Mengingat luasnya pembahasan dalam perancangan ini, maka perlu 

adanya pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Perancangan yang dilakukan disesuaikan dengan ruang dari kontainer, 

yang menggunakan kontainer standar dengan ukuran untuk  panjang = 

12032 mm, lebar = 2352 mm, tinggi = 2694 mm. 

2. Perancangan ini yang dilakuakan berdasarkan kapasitas ikan sebesar 8 

ton. 

3. Ikan yang digunakan dalam perancangan ini adalah ikan tuna. 

4. Perancangan ini tidak memperhitungkan deforst. 

5. Biaya perencanaan dalam perancangan ini tidak di perhitungkan. 

6. Perancangan evaporator dan kondensor untuk mesin pendingin. 

7. Pemilihan kompresor dan katup expansi. 
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1.6 Konsep Desain 

 

 

Gambar 1.2: Konsep Desain Box Kontainer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


