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Abstrak

Proses penyimpanan ikan hasil tangkapan sangat berpengaruh terhadap mutu ikan hasil 
tangkapan nelayan. Permasalahan utama kemunduran mutu ikan pada hasil tangkapan 
nelayan disebabkan rantai pendingin yang kurang maksimal di atas kapal. Salah satu upaya 
yang dapat dilakukan adalah penerapan RSW (Refrigerated Sea Water) untuk menyimpan 
ikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perfomansi sistem pendingin pada palka 
dengan penambahan screen dan tanpa screen. Penelitian dilakukan pada desain RSW 
dengan kapasitas palka 1,3 ton. Pengukuran performansi dilakukan dengan pengukuran 
capaian suhu ruang palka, suhu evaporator, suhu air masuk dan keluar kondensor, tekanan 
kondensor, serta tekanan dan suhu evaporator setiap 10 menit selama 90 menit dengan 3 kali 
ulangan. Hasil pengujian capaian suhu ruang palka, suhu pipa evaporator, suhu air masuk 
dan keluar kondensor, tekanan kondensor, tekanan dan suhu refrigeran dalam evaporator 
tanpa screen diperoleh berturut-turut adalah -16,5 °C; -26,8 °C; 28,5 °C dan 30,3 °C; 13 
atm; 0,1 dan -47 °C. Sedangkan pengujian suhu ruang palka, suhu pipa evaporator, suhu air 
masuk dan keluar kondensor, tekanan kondensor, tekanan dan suhu refrigeran evaporator 
palka dengan penambahan screen diperoleh berturut-turut adalah -10 °C; -26 °C; 29,1 °C 
dan 30,8 °C; 13 atm; -0,2 atm dan -34 °C. Penambahan screen pada palka menghasilkan 
capaian suhu ruang yang lebih tinggi.

Kata kunci: palka, RSW, screen, suhu 

Pengantar

Proses penyimpanan ikan hasil tangkapan sangat berpengaruh terhadap mutu ikan hasil 
tangkapan nelayan. Permasalahan utama kemunduran mutu ikan pada hasil tangkapan 
nelayan disebabkan rantai pendingin yang kurang maksimal di atas kapal. Salah satu upaya 
yang dapat dilakukan adalah penerapan RSW (Refrigerated Sea Water) untuk menyimpan 
ikan. RSW merupakan teknologi terbarukan untuk mempertahankan kualitas ikan hasil 
tangkapan nelayan.

Sistem RSW (Refrigerated Sea Water) merupakan sistem pendingin dengan memanfaatkan 
air laut yang didinginkan menggunakan mesin pendingin sebagai media untuk penyimpanan 
ikan hasil tangkapan nelayan. Keuntungan penggunaan RSW di antaranya dapat 
mempertahankan mutu kesegaran ikan, melembabkan permukaan ikan, serta menghindari 
kerusakan sik ikan hasil tangkapan (Budiarto et al., 2013; Widianto et al., 2016). Dalam 
penggunaan RSW, seluruh bagian permukaan tubuh ikan hasil tangkapan berkontak langsung 
dengan media pendingin air es, termasuk rongga perut dan rongga ingsang. Suhu tengah 
tubuh ikan hasil tangkapan dapat turun secara cepat dengan penggunaan RSW (Wibowo et 
al., 2007).

RSW terdiri dari serangkaian alat yang terdiri dari palkah, air laut yang didinginkan, cooling 
untuk kompresi uap, refrigerant R 22, evaporator, kondensor, kompresor, katup ekspansi 
(Widianto et al., 2016). Budiarto et al. (2013) juga menyatakan komponen penyusun sistem 
RSW terdiri dari komponen pokok dan komponen pendukung. Komponen pendukung terdiri 
dari evaporator, kompresor, kondensor, tangki receiver, lter kering, kaca pelihat (sight glass), 
katup ekspansi dan katup penyumbat.

Pengoperasian RSW menggunakan refrigerasi dengan chilling untuk penyimpanan ikan 
pada suhu 0 °C. Sistem penyimpanan tersebut dinilai efektif untuk kapal ikan di Pelabuhan 
Perikanan Pantai Sadeng skala 10-15 GT dengan kapasitas 1,5 ton dengan lama 
penyimpanan sampai dengan 7 hari. Prinsip pengoperasian RSW ditunjukkan pada Gambar 

TA - 18



40 - Semnaskan-UGM XV | Zulfa et al.

Seminar Nasional Tahunan XV Hasil Penelitian Perikanan dan Kelautan, 28 Juli 2018

1. Gambar 1 menjelaskan bahwa evaporator yang berfungsi untuk mendinginkan air laut 
dirangkaikan pada tiap dinding palka. Palka yang telah diisi air laut disirkulasikan secara 
merata sampai suhu mencapai 0 sampai -1 °C. Media pendingin di dalam palka berinsulasi, 
kemudian digunakan untuk mendinginkan ikan hingga suhu antara 2 sampai 0 °C (Widianto 
et al., 2016).

Gambar 1. Ilustrasi prinsip kerja RSW kapal penangkap ikan.

Palka dalam konsep desain RSW berfungsi sebagai tempat menyimpan ikan. Palka yang 
digunakan dalam penelitian ini berbentuk kotak dengan ukuran 1,63 x 1,18 x 1,06 meter 
(Widianto et al., 2016). Palka tersusun dari tiga bagian, yaitu dinding bagian luar, dinding 
bagian dalam, dan insulator. Dinding bagian dalam dan luar palka terbuat dari bahan 
ber, sedangkan bahan insulator yang digunakan adalah styrofoam dengan ketebalan 

7 cm. Pada Gambar 1 terlihat bahwa di dalam dinding palka terangkai adanya evaporator 
sehingga diperlukan adanya screen untuk menghindari kontak sik ikan langsung ke 
evaporator. Screen dalam dinding palka terbuat dari bahan ber, dimana pemilihan bahan 
ini dengan pertimbangan bahwa RSW dalam penggunaannya akan bersentuhan dengan 
air laut sehingga diperlukan bahan material yang tahan karat. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui perfomansi sistem pendingin pada palka dengan penambahan screen dan tanpa 
screen.

Bahan dan Metode

Bahan
Peralatan yang digunakan dalam uji performansi ini adalah desain RSW dengan kapasitas 
palka 1,3 ton yang digunakan pada kapal dengan ukuran 10-15 GT (Widianto et al., 2016). 
Palka yang digunakan untuk uji perfomansi terbuat dari bahan ber yang dilengkapi dengan 
screen maupun tanpa screen (Gambar 2). Pengukuran suhu dilakukan dengan menggunakan 
termometer digital.

Gambar 2. RSW yang diuji perfomansi dengan screen maupun tanpa screen.  
(Widianto et al., 2016)

Metode
Pengujian perfomansi RSW dengan screen atau tanpa screen dilakukan tanpa beban, dengan 
skala laboratorium di Workshop Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan pada 
Bulan Maret Tahun 2017 (Gambar 3). Pengujian perfomansi dilakukan dengan pengukuran 
capaian suhu ruang palka, suhu evaporator, suhu air masuk dan keluar kondensor, tekanan 
kondensor, serta tekanan dan suhu evaporator setiap 10 menit selama 90 menit dengan 3 
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kali ulangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental dengan data 
yang diperoleh disajikan dalam bentuk gra k. 

Gambar 3. RSW yang diuji perfomansi. (Widianto et al., 2016)

Analisa

Perhitungan koe sien perpindahan panas menurut Holman (1997) 

a. Koe sien perpindahan panas pengujian dengan screen

b. Koe sien perpindahan panas pengujian dengan tanpa screen

Keterangan: 
Utotal = koe sien perpindahan panas total (Watt/m²K)
hp = koe sien perpindahan panas pipa evaporator (Watt/m²K)
kf = konduksi ber (Watt/mK)
hu = koe sien perpindahan panas udara (Watt/m²K)
l = tebal screen (mm)

Hasil dan Pembahasan

Hasil
Pengujian suhu RSW tanpa beban dengan perlakuan menggunakan screen dan tanpa 
screen dilakukan pada skala laboratorium. Pengujian suhu dilakukan pada suhu ruang palka, 
suhu evaporator, suhu air masuk dan keluar kondensor, tekanan kondensor, tekanan dan 
suhu evaporator. Pengaturan pemasangan termokopel pada ruang palka ditunjukkan pada 
Gambar 4. Posisi termokopel diletakkan pada beberapa ruangan palka diantaranya di tengah-
tengah, bawah tengah, atas tengah, atas pinggir, dan tengah pinggir. Hal ini bertujuan untuk 
mendapatkan gambaran suhu palka tanpa beban selama 90 menit waktu pengamatan.

Gambar 4. Posisi pemasangan termokopel pada ruang palka.
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Hasil pengujian RSW tanpa beban dengan perlakuan penggunaan screen selama 90 menit 
diperoleh capaian suhu ruang palka sekitar -10 °C. Pada waktu pengamatan menit ke-0, suhu 
palka sekitar 26 °C, pada menit ke-50 diperoleh suhu sekitar -3,6 °C. Gambar 5 menunjukkan 
gambaran suhu pada ruang palka dengan perlakuan penggunaan screen. Perubahan suhu 
disebabkan adanya perpindahan panas secara konveksi yang terjadi dari pipa evaporator ke 
ruang palka melalui screen (dinding ber) (Rohsenow et al., 1998). Sedangkan perpindahan 
panas secara konduksi terjadi pada screen (dinding ber) ke ruang palka. Perpindahan panas 
secara konduksi terjadi akibat adanya perbedaan suhu pada material dengan memenuhi 
kaidah hukum Fourier (Lienhard & Lienhard, 2017).

Gambar 5. Suhu udara dalam palka dengan penambahan screen.

Pengujian suhu palka tanpa beban dengan menggunakan perlakuan tanpa screen selama 
waktu pengamatan diperoleh suhu ruang palka -16,5 °C. Pada waktu pengamatan menit ke-
0, suhu palka sekitar 26,5 °C, pada menit ke-40 diperoleh suhu sekitar -8,7 °C. Gambar 6 
menunjukkan gambaran suhu pada ruang palka dengan perlakuan tanpa screen. Perpindahan 
panas terjadi secara konveksi dimana perpindahan terjadi dari pipa evaporator ke ruang 
palka, sehingga diduga suhu yang dicapai lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan 
menggunakan screen.

Gambar 6. Suhu udara dalam palka tanpa screen.

Gambar 7. Suhu udara dalam palka tanpa screen.

Evaporator berfungsi sebagai uida pemindah panas. Gambar 8 menunjukkan gambaran suhu 
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pipa evaporator dalam RSW. Dalam pengamatan RSW pada palka menggunakan screen, suhu 
evaporator input dan outputnya pada menit ke-0 sekitar 24,7 °C dan 24,5 °C, sedangkan pada 
menit ke-20 sekitar -22 °C dan -5,7 °C. Sementara dalam RSW pada palka tanpa screen, suhu 
evaporator input dan outputnya pada menit ke-0 sekitar 24,9 °C dan 26,3 °C, sedangkan pada 
menit ke-40 suhu sekitar -22,7 °C dan -13,7 °C.

   (a)       (b)
Gambar 8. Suhu udara dalam pipa evaporator menggunakan screen (a) dan tanpa screen (b)

Kesimpulan

Penambahan screen pada palka menghasilkan capaian suhu ruang yang lebih tinggi, 
disebabkan adanya perpindahan konduksi antara screen dan ruang palka.

Daftar Pustaka

Budiarto, U., Kiryanto, H. Firmansyah. 2013. Rancang Bangun Sistem Refrigerated Sea Water 
(RSW) Untuk Kapal Nelayan Tradisional. Kapal 10 (1).

Holman, J.P. 1997. Perpindahan Kalor. Terjemahan Edisi keenam. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Lienhard IV & V. Lienhard. 2017. A Heat Transfer. Text Book. Third Edition.

Rohsenow, W., Hartnett, J. & Y, Cho. 1998. Handbook of Heat Transfer. Text Book. Third Ed. 
McGraw Hill, Madison, WI.

Wibowo, S., B.S.B. Utomo, M. Suherman, S. Putro. 2007. Penanganan Ikan Tuna Segar untuk 
Ekspor ke Uni Eropa. Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan 
dan Perikanan. Jakarta.


