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Abstrak 
 
Penggunaan alat pembeku (freezer) merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan mutu 
dan kesegaran ikan. Penyimpanan produk pada freezer dengan target suhu tertentu dengan 
posisi berbeda seringkali menghasilkan produk dengan kualitas yang berbeda. Telah dilakukan 
penelitian untuk mengetahui tingkat keseragaman suhu di dalam ruang freezer dan 
menentukan posisi penyimpanan yang tepat. Rangkaian penelitian meliputi pengaturan data 
logger suhu, perekaman kelembapan lingkungan selama percobaan berlangsung, pengujian 
dengan beban kosong dan pengujian dengan menggunakan beban. Pengukuran suhu 
dilakukan pada 4 titik sebagai perlakuan (T1: bagian tengah kiri freezer, T2: bagian tengah atas 
freezer, T3: bagian tengah bawah freezer, T4: bagian tengah kanan freezer) di dalam ruang 
freezer yang mewakili bentuk tiga dimensi bangun ruang, dengan menggunakan variasi dua 
suhu setting tertinggi (knop 5 dan knop 7). Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2016. Hasil 
percobaan menunjukkan bahwa kelembapan udara berkisar antara 44,95 – 48,59%, dengan 
rata-rata untuk masing-masing suhu setting (knop 5 dan knop 7) berturut-turut sebesar 46,57% 
dan 46,57%. Hasil uji-t menunjukkan bahwa kelembapan udara tidak berbeda nyata antar suhu 
setting. Rata-rata suhu saat pengujian beban kosong berturut-turut untuk probe T1, T2, T3 dan 
T4 sebesar -14,35

o
C, -13,07

o
C,-18,45

o
C dan -14,10

o
C untuk knop 5; dan -15,20

o
C, -13,93

o
C, -

19,30
o
C dan -15,20

o
C untuk knop 7. Rata-rata suhu saat pengujian dengan beban berturut-turut 

untuk probe T1, T2, T3 dan T4 sebesar -7,12
o
C, -7,15

o
C, -13,72

o
C, -9,42

o
C untuk knop 5; dan -

7,75
o
C, -7,78

o
C, -14,50

o
C, -10,12

o
C untuk knop 7. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

perbedaan posisi memberikan pengaruh yang berbeda nyata, baik untuk pengujian beban 
kosong maupun pengujian dengan beban. Hasil uji lanjut Duncan menunjukkan bahwa posisi 
T3 merupakan perlakuan yang terbaik (suhu paling rendah pada semua setting suhu) dan 
berbeda nyata dengan 3 perlakuan lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ruang 
penyimpanan/ruang pembekuan pada freezer yang diuji coba memiliki suhu yang tidak 
seragam. Hasil pengujian baik tanpa beban maupun dengan beban menunjukkan bahwa posisi 
yang baik untuk meletakkan sampel dengan deviasi terendah antara suhu yang diukur dan 
suhu setting yaitu pada titik T3. 
 
Kata kunci: freezer, keseragaman, pembekuan, penyimpanan, suhu 
 
Pengantar 
 
Ikan merupakan salah satu komponen penting bahan pangan bagi manusia. Hal ini disebabkan 
karena kandungan gizinya (Ababouch, 2012; Anene et al., 2015). Sebagaimana produk hayati 
lainnya, ikan merupakan bahan pangan yang cepat mengalami kerusakan (highly perishable 
food). Suhu merupakan faktor penting yang dapat mempercepat proses kerusakan, serta 
menurunkan mutu dan kesegaran ikan. Mutu dan kesegaran ikan dapat dipertahankan jika ikan 
ditangani dengan hati-hati, cepat, bersih dan disimpan pada suhu rendah (Jain et al., 2005; 
Munandar et al., 2009; Irianto, 2011). Salah satu upaya penanganan pascapanen suhu rendah 
yang dapat dilakukan yaitu dengan cara pembekuan. 
 
Ada berbagai macam peralatan untuk pembekuan yang dilakukan selama ini, salah satunya 
yaitu menggunakan alat pembeku komersial yang lazim dikenal sebagai freezer. Penggunaan 
freezer sangat populer, baik untuk skala rumah tangga, industri maupun untuk kegiatan 
penelitian. Pada kegiatan penelitian misalnya, freezer digunakan untuk menyimpan sampel atau 
produk yang memerlukan pengujian atau proses lebih lanjut. Salah satu titik kritis terjadi pada 
proses ini, dimana ruang penyimpanan beku ternyata tidak memiliki suhu yang seragam antar 
posisi (Fukuyo et al., 2003) serta memiliki suhu yang berbeda dengan suhu setting. Padahal, 
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diharapkan produk yang disimpan memiliki kualitas sebagaimana pada saat awal dimasukkan 
ke dalam freezer, serta memiliki kualitas yang seragam meskipun diletakkan pada posisi yang 
berbeda tergantung ketersediaan slot pada freezer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
tingkat keseragaman suhu di dalam ruang freezer dan menentukan posisi penyimpanan produk 
yang tepat berdasarkan deviasi antara suhu terukur dengan suhu setting. 
 
Bahan dan Metode 
 
Peralatan dan bahan 
Peralatan yang digunakan meliputi chestfreezer merk RSA seri CF-1200 dengan kapasitas 
1050 l, termometer 4 channel merk Lutron seri TM-946 dengan probe merk Krisbow seri 
KW0600301 dan termohigrometer merk Krisbow seri KW06-561. Peralatan yang digunakan 
pada penelitian ini disajikan pada Gambar 1, 2 dan 3. sedangkan spesifikasi chestfreezer yang 
digunakan disajikan pada Tabel 1. Bahan yang digunakan yaitu ikan dan produk olahan lainnya 
yang berada di dalam freezer pada saat penelitian. 
 

 
Gambar 1. Chestfreezer 

 

 
Gambar 2. Termometer 4 channel (kiri) dan probe (kanan) 
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Gambar 3. Termohigrometer 

 
Tabel 1. Spesifikasi freezer yang digunakan. 

Parameter Nilai 

Dimensi 2250 mmx820 mmx880 mm 
Volume 1050 l 
Daya 380 W 
Tegangan 220 V 
Frekuensi 50 Hz 
Suhu (-15)-(-25)

o
C 

Media pendingin R134a 
Berat bersih 114 kg 
Kapasitas beku/24 jam 67 kg 
Kapasitas simpan 520 kg 

 
 
Waktu dan tempat 
Penelitian ini berlangsung pada bulan April 2016. Penelitian dilakukan di Laboratorium 
Pengolahan, Loka Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan 
Bantul, Yogyakarta. 
 
Prosedur kerja 
Rangkaian penelitian meliputi pengaturan data logger suhu, perekaman kelembapan 
lingkungan selama percobaan berlangsung, perekaman suhu ruang freezer pada 4 titik (T1: 
bagian tengah kiri freezer, T2: bagian tengah atas freezer, T3: bagian tengah bawah freezer, 
T4: bagian tengah kanan freezer) dengan 2 suhu setting tertinggi pada freezer (knop 5 dan 
knop 7) untuk pengujian dengan beban kosong dan pengujian pembekuan dengan 
menggunakan beban. 
 
Prosedur pemetaan suhu harus: 
1. Menunjukkan profil suhu udara di seluruh area penyimpanan, saat kosong (tanpa beban) 

dan dalam kondisi dengan beban; 
2. Menentukan zona yang tidak boleh digunakan untuk penyimpanan, misalnya daerah di 

dekat dengan gulungan pendingin, dekat dengan aliran udara dingin atau dekat dengan 
sumber panas; dan 

3. Menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk suhu untuk melebihi batas yang ditentukan 
untuk mencegah power failure (World Health Organization, 2014). 

 
Dalam penelitian ini, yang digunakan yaitu metode poin pertama, melakukan pengujian dengan 
dan tanpa beban (beban kosong). 
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Pengaturan data logger suhu 
Data logger menggunakan termometer 4 channel merk Lutron seri TM-946 dengan empat buah 
probe merk Krisbow seri KW0600301. Pengambilan data diatur setiap 5 menit sekali selama 30 
menit. 
 
Pengujian beban kosong 
Probe untuk mengukur suhu ruang freezer diletakkan sedemikian rupa sehingga tetap berada 
pada titik/posisi yang telah ditetapkan sebagaimana Gambar 4. Freezer diatur pada suhu 
setting pertama (knop 5). Data logger kemudian dinyalakan selama 30 menit dengan selang 
waktu pengambilan data setiap 5 menit. Setelah selesai pengujian satu suhu setting pertama, 
data logger dimatikan. Selanjutnya dilakukan pengujian untuk suhu setting yang lain, dengan 
menggunakan prosedur seperti di atas. Selama pengujian beban kosong dilakukan juga 
perekaman kelembapan lingkungan (dalam hal ini yaitu ruangan laboratorium) untuk 
memastikan bahwa faktor lingkungan adalah seragam dan dapat diabaikan terhadap performa 
freezer.  

 
Gambar 4. Skema pengukuran suhu tampak depan (a) chestfreezer; (b) thermometer T1, T2, 

T3, T4: posisi probe. 
 
Pengujian dengan beban 
Freezer diisi dengan beban berupa ikan dan olahan ikan dengan kapasitas 95% volume ruang 
freezer. Probe untuk mengukur suhu ruang freezer diletakkan pada 4 titik sebagaimana untuk 
pengujian beban kosong (Gambar 4). Freezer diatur pada suhu setting sebagaimana pengujian 
beban kosong (knop 5 dan knop 7), lalu data logger dinyalakan selama 30 menit, dengan 
selang waktu pengambilan data setiap 5 menit. Setelah selesai pengujian, data logger 
dimatikan. Selanjutnya dilakukan pengujian untuk suhu setting yang lain, dengan menggunakan 
prosedur seperti di atas. 
 
Rancangan percobaan 
Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan perlakuan perbedaan posisi probe. Data yang diperoleh (selain data 
kelembapan) dianalisis dengan menggunakan metode sidik ragam. Apabila diantara perlakuan 
menunjukkan hasil yang berbeda nyata maka dilakukan pengujian lanjut dengan uji Duncan. 
Data kelembapan dianalisis menggunakan uji-t untuk mengetahui apakah kelembapan udara 
lingkungan berbeda atau tidak berbeda antar suhu setting (Gaspersz, 1991). Seluruh proses 
analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Microsoft® Office Excel 2007 
dan SPSS 17.0 for Windows. 
 
Hasil dan Pembahasan 
 
Kelembapan udara lingkungan 
Kelembapan udara merupakan salah satu parameter fisik yang dapat mempengaruhi performa 
peralatan (Mustajab, 2012). Pengaruh yang dapat diberikan diantaranya yaitu terkait dengan 
peningkatan suhu udara lingkungan dan mempengaruhi siklus yang terjadi pada sistem 
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refrigerasi. Hal ini terjadi karena adanya perpindahan panas antara udara di dalam sistem 
refrigerasi dengan udara di luar sistem tersebut (Mustajab, 2012; Poernomo, 2015). 
 
Hasil percobaan menunjukkan bahwa kelembapan udara lingkungan berkisar antara 44,95 – 
48,59%. Rata-rata kelembapan udara lingkungan pada saat percobaan untuk masing-masing 
suhu setting (knop 5 dan knop 7) berturut-turut sebesar 46,57% dan 46,57% (Tabel 2). Hasil uji-
t menunjukkan bahwa kelembapan udara lingkungan tidak berbeda nyata antar suhu setting. 
Dengan demikian, kelembapan udara lingkungan tidak mempengaruhi pelaksanaan percobaan 
yang bersifat time series dan pengaruhnya terhadap performa freezer dapat diabaikan. 
 
Tabel 2. Kelembapan lingkungan selama percobaan. 

Suhu Setting 
Kelembapan Udara (%) 

Rata-rata Deviasi 

Knop 5 46,57 0,0417 
Knop 7 46,57 1,8576 

 
Pengujian beban kosong 
Suhu pada saat pengujian beban kosong berkisar antara -13

o
C sampai dengan -19,5

o
C, 

sebagaimana disajikan pada Gambar 5. Rata-rata suhu saat pengujian beban kosong berturut-
turut untuk probe T1, T2, T3 dan T4 sebesar -14,35

o
C, -13,07

o
C, -18,45

o
C dan -14,10

o
C untuk 

knop 5; dan -15,20
o
C, -13,93

o
C, -19,30

o
C dan -15,20

o
C untuk knop 7 (Tabel 3). Hasil analisis 

ragam menunjukkan bahwa perbedaan posisi probe memberikan pengaruh yang beda nyata. 
Hasil uji lanjut Duncan menunjukkan bahwa posisi probe T3 merupakan perlakuan yang terbaik 
(suhu paling rendah pada semua setting suhu) dan berbeda nyata dengan 3 perlakuan lain. Hal 
ini disebabkan karena aliran udara bersuhu rendah dengan massa jenis yang lebih berat 
memiliki kecenderungan untuk bergerak ke bawah, sedangkan udara yang bersuhu lebih tinggi 
akan bergerak ke arah atas (Fukuyo et al., 2003; Laguerre et al., 2007). Tipe aliran udara 
seperti ini dijumpai untuk perpindahan panas dengan konveksi alami, tanpa adanya paksaan 
seperti menggunakan kipas (konveksi paksa) (Laguere et al., 2008).  

 
 

Gambar 5. Grafik suhu pada pengujian beban kosong. 
 
Tabel 3. Rata-rata suhu pada titik pengukuran yang berbeda untuk pengujian beban kosong. 

Setting Suhu T1 (
o
C) T2 (

o
C) T3 (

o
C) T4 (

o
C) 

Knop 5 -14,35
a
 -13,07

b
 -18,45

c
 -14,10

d
 

Knop 7 -15,20
a
 -13,93

b
 -19,30

c
 -15,20

a
 

Keterangan: Angka pada baris yang sama, diikuti huruf superscript yang berbeda, menunjukkan  
       perlakuan yang berbeda nyata pada selang kepercayaan 95%. 
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Pengujian dengan beban 
Suhu pada saat pengujian dengan beban berkisar antara -7

o
C sampai dengan -14,8

o
C 

sebagaimana disajikan pada Gambar 6. Rata-rata suhu saat pengujian dengan beban berturut-
turut untuk probe T1, T2, T3 dan T4 sebesar -7,12

o
C, -7,15

o
C, -13,72

o
C, -9,42

o
C untuk knop 5; 

dan -7,75
o
C, -7,78

o
C, -14,50

o
C, -10,12 

o
C untuk knop 7 (Tabel 4). Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa perbedaan posisi probe memberikan pengaruh yang beda nyata. Hasil uji 
lanjut Duncan menunjukkan bahwa posisi probe T3 merupakan perlakuan yang terbaik (suhu 
paling rendah pada semua setting suhu) dan berbeda nyata dengan 3 perlakuan lain. Namun 
demikian posisi T1 yang merupakan kebalikan dari posisi T4 pada level ketinggian yang sama 
menghasilkan pengaruh yang berbeda nyata. Hal ini diduga diakibatkan oleh perbedaan beban 
yang ada sehingga menghambat sirkulasi udara dingin di dalam ruang pembeku. 
 
Perpindahan panas pada sistem tertutup dengan konveksi alami sebagaimana pada freezer 
yang digunakan dalam percobaan ini mendapatkan hambatan dari produk atau beban yang 
digunakan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai-nilai suhu yang terukur pada T1, T2, T3 dan T4 
lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengujian beban kosong. Hal ini disebabkan karena 
produk didinginkan oleh konveksi alami, radiasi antara permukaan produk dan dinding internal 
freezer dan melalui konduksi dan radiasi antara produk (Laguerre et al., 2007).  
 

 
 

Gambar 6. Grafik suhu pada pengujian dengan beban. 
 
Tabel 4. Rata-rata suhu pada titik pengukuran yang berbeda untuk pengujian dengan beban. 

Setting Suhu T1 (
o
C) T2 (

o
C) T3 (

o
C) T4 (

o
C) 

Knop 5 -7,12
a
 -7,15

a
 -13,72

b
 -9,42

c
 

Knop 7 -7,75
a
 -7,78

a
 -14,50

b
 -10,12

c
 

 
Keterangan: Angka pada baris yang sama, diikuti huruf superscript yang berbeda, menunjukkan 

perlakuan yang berbeda nyata pada selang kepercayaan 95%. 
 
Tabel 5. Rata-rata selisih (deviasi) antara suhu terukur pada tiap titik dengan suhu setting. 

Setting Suhu T1 (
o
C) T2 (

o
C) T3 (

o
C) T4 (

o
C) 

Knop 5 tanpa beban 11,82 13,10 7,72 12,07 
Knop 7 tanpa beban 11,80 13,07 7,70 11,80 

Knop 5 dengan beban 17,88 17,85 11,28 15,58 
Knop 7 dengan beban 17,92 17,88 11,17 15,55 
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Penentuan posisi peletakkan sampel 
Penentuan posisi peletakkan produk yang tepat untuk penyimpanan dapat ditentukan dengan 
melihat kepada hasil uji lanjut Duncan sebagaimana telah diulas dan disajikan pada Tabel 3 
dan 4. serta melihat selisih (deviasi) antara suhu terukur dengan suhu setting sebagaimana 
disajikan pada Tabel 5. dan suhu standar pembekuan (-18

o
C) (BSN, 2006). Berdasarkan hal 

tersebut, maka peletakkan produk yang optimal pada chestfreezer yang digunakan pada 
percobaan ini yaitu pada T3. Hal ini disebabkan karena posisi T3 berada pada bagian tengah-
bawah ruang freezer sehingga mendapatkan aliran udara dingin yang disirkulasikan oleh sistem 
refrigerasi; serta bebas dari pengaruh penutup freezer yang kemungkinan mengalami proses 
buka-tutup yang dapat mempengaruhi suhu ruang freezer, terutama pada bagian atas (T2). Hal 
ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Fukuyo et al. (2003) serta yang dinyatakan 
oleh Anonim (2013) dan Laguerre et al. (2008) dimana udara dengan suhu rendah dengan 
massa jenis yang lebih berat memiliki kecenderungan untuk bergerak ke bawah. 
 
Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa ruang penyimpanan/ruang 
pembekuan pada chestfreezer yang diujicoba memiliki suhu yang tidak seragam pada lokasi 
yang diukur. Hasil pengujian baik tanpa beban maupun dengan beban menunjukkan bahwa 
posisi yang baik untuk meletakkan produk dengan deviasi terendah antara suhu yang diukur 
dan suhu setting yaitu pada titik T3, yaitu pada bagian tengah-bawah ruang freezer yang diuji 
coba. 
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