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Ikan merupakan komoditas yang cepat mengalami pembusukan penurunan mutu 
pada suhu kamar sejak ikan diangkat dari dalam air hingga dinyatakan tidak layak 
konsumsi hanya berlangsung beberapa jam saja. Penyebab utama pembusukan 
ikan adalah kegiatan bakteri pembusuk yang terdapat dalam tubuh ikan, lingkungan 
hidup di air serta sumber lain, yang berkontak dengan ikan pada waktu penanganan 
antara lain, wadah dan peralatan lainnya. 
 
Pendinginan dengan menggunakan es adalah perlakuan yang paling umum dalam 
mempertahankan mutu basil perikanan terutama pada tahap penanganan. Untuk 
mempertahankan mutu ikan yang telah didinginkan sehingga suhu tetap rendah 
diperlukan suatu wadah yang dapat menahan panas dari lingkungan luar. Salah satu 
wadah yang digunakan untuk pendinginan ikan adalah peti pendingin berinsulasi. 
 
Penggunaan peti pendingin berinsulasi sangatlab cocok untuk nelayan kecil yang 
menangkap ikan ekonomis penting dengan jangkauan penangkapan yang cukup 
jauh. Pembuatan peti pendingin dapat memanfaatkan bahan-bahan sederhana yang 
terdapat di lingkungan sekitar: 
 
Manfaat penggunaan peti pendingin berinsulasi yaitu: 

- Menghemat pemakaian es 
- Mengurangi resiko pembusukan 
- Dapat menunda waktu jual sehingga mendapatkan harga yang pantas. 
- Memperluas daerah penangkapan. 
- Memperluas jangkauan pemasaran 
- Dapat meningkatkan pendapatan nelayan 
- Mengurangi penyusutan hasil 

 

ALAT DAN BAHAN 

 
Alat     : Perkakas kayu, berupa : martil, serut, gergaji, pahat, meteran, gunting,   

kuas, ember dan lain sebagainya. 
 
Bahan : Kayu lapis ukuran 12 mm/papan, kayu balok, stirofoam ukuran 5 cm, karet  

  busa paku, lem, cat plinkote, plat alumunium dan plastik tipis. 

 

RANCANGAN KONSTRUKSI 
 
Konstruksi peti pendingin berinsulasi harus mempertimbangkan beberapa faktor 
seperti fungsi pemakaian, volume ikan, lama dan lama penyimpanan. 
 
 



Peti pendingin berinsulasi yang ideal untuk nelayan kecil adalah terdiri dari 4 bagian 
pokok yaitu: 
1. Lapisan bagian dalam peti digunakan plat alumunium 0,6 x 0,7 mm atau seng 

minimal 0,3 mm 
2. Potongan kayu yang tidak mudah busuk ukuran penampang 2,5 x 2,5 mm untuk 

rangka 
3. Lapisan insulator dari plastik busa putih (strirofoam) 
4. Lapisan dinding luar peti dari kayu lapis tebal 12 mm dan lapisan dalamnya 

adalah plat alumunium / seng minimal 0,3 mm. 
 

TEKNIK PEMBUATAN 
 
Langkah Pelaksanaan: 
1. Buat rangka peti yang terbuat dari kayu dengan ukuran serta jenis yang telah 

diperhitungkan. Rangka diperkuat dengan kayu lapis berfungsi sebagai dinding. 
Dasar peti dibuatkan lobang penirisan berukuran 0,5 mm. 

2. Pasangkan stirofoam sebagai insulator. 
      Pemasangannya dengan memperhitungkan ketebalan stirofoam dengan 

ketebalan stirofoam sebagai insulator         
3. Bagian dalam dinding peti dipoles dahulu dengan cat plinkote, sedangkan 

dinding peti berhubungan dengan stirofoam dilapisi dengan lembaran plastik 
sehingga kedap air. 

4. Pasangkan plat alumunium pada bagian dalam dan luar peti 
5. Penutup peti dipasang karet busa 
 

CARA PENGGUNAANNYA 
 

- Bersihkan peti sebelum dan sesudah di pakai. 
- Lapisi dasar peti dengan es balok yang telah dihancurkan dalam jumlah agak 

banyak minimum ketebalan es 5 - 6 cm. 
- Pelapisan ikan : es: ikan : es hingga mendekati mulut peti. 
- Lapisan ikan teratas dilapisi dengan es yang agak banyak dengan ketebalan 

seperti pada bagian dasar peti. 
- Tutup peti rapat-rapat dan jangan sering dibuka. 
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Sumber:  Kumpulan Hasil Penelitian Teknologi Pasca Panen Perikanan 
  Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan 
 


