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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Buah – buahan segar merupakan salah satu kebutuhan utama di dalam 

kesehatan tubuh manusia karena buah memiliki kandungan gizi dan vitamin. 

Di Indonesia dengan iklim tropis memiliki berbagai macam buah – buahan 

yang tersebar di setiap daerah. Oleh karena itu banyak sekali pedagang buah 

buahan mulai dari pedagang kali lima hingga supermarket.  

Namun permasalahan yang dihadapi para pedangang buah – buahan 

dalam menjaga kesegaran buah yang merupakan salah satu keutamaan dalam 

bergadang buah – buahan. Pada umumnya penjual buah – buahan khususnya 

pedangan kaki lima menyimpan buah tersebut pada kotak buah seadanya yang 

menyebabkan buah lebih cepat berkerut dan membusuk. Hal ini terjadi karena 

suhu optimal yang dibutuhkan buah tidak tercapai. 

Dengan permasalahan yang ada salah satu solusi yang ditawarkan 

adalah dengan menempatkan buah – buahan pada pendingin buah model 

terbuka yang biasa ditemui pada supermarket. Namun pendingin udara model 

terbuka memiliki kelemahan, diantaranya biaya operasional yang tinggi dan 

tidak dapat memberikan suhu optimal pada buah jenis tertentu. 

Dari paparan diatas, maka penulis mengambil judul “Perancangan 

Pengondisian Udara Untuk Display Buah – Buahan”. Rancangan ini memiliki 

kelebihan dapat menjaga kesegaran buah lebih lama dan dapat menekan biaya 

operasional dikarenakan model pendingin yang tertutup. 
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1.2 Rumusan masalah 

Dari uraian di atas maka dapat diketahui permasalahan yang muncul dari 

Perancangan Pengondisian Udara Untuk Display Buah – Buahan diantaranya : 

1. Bagaimana merancangan pendigin buah – buahan model tertutup

2. Bagaimana mendapatkan suhu optimal untuk menjaga kesegaran buah

- buahan

1.3 Tujuan 

Dari rumusan masalah diatas maka didapat tujuan dari Perancangan 

Pengondisian Udara Untuk Display Buah – Buahan adalah untuk mendapatkan 

pendingin udara yang optimal sesuai kebutuhan pedangang kaki lima. 

1.4 Batasan Masalah 

Mengingat permasalahan yang cukup luas, perancang membatasi masalah 

yang yang timbul agar lebih fokus dan terarah. Adapun batasan masalah 

diantaranya: 

1. Merancang pengondisian udara untuk buah - buahan

2. Estimasi biaya tidak diperhitungkan




