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I. PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1 Latar Belakang 
 
 

Ikan merupakan salah satu sumber gizi yang paling 
penting bagi proses kelangsungan hidup manusia. Manusia 
telah memanfaatkan ikan sebagai bahan pangan sejak 
beberapa abad yang lalu. Sebagai bahan pangan, ikan 
mengandung zat gizi (yang berupa protein, lemak, vitamin, dan 
mineral), sehingga penjaminan mutu hasil tangkapan selama di 
laut sampai di tempat pengolahan sudah menjadi syarat utama 
tuntutan oleh konsumen. 

Pada umumnya ikan memiliki kandungan protein yang 
tersusun atas asam amino esensial yang lengkap, dan lemak 
yang tersusun sebagian besar oleh asam lemak tak jenuh 
omega-3 yang berkhasiat menolak terhadap berbagai penyakit 
dan membantu perkembangan otak. Protein juga dibutuhkan 
untuk pertumbuhan dan pengganti sel-sel tubuh kita yang telah 
rusak, dan juga termasuk bagian utama dari susunan 
(komposisi) tubuh kita. Selain mengandung protein, beberapa 
jenis ikan juga mengandung minyak ikan (vitamin A) dan 
mineral-mineral yang berfaedah bagi manusia. 

Salah satu kendala bagi nelayan untuk menjaga 
kualitas hasil tangkapannya, adalah tidak semua nelayan 
menggunakan atau mengenal metode penangkapan 
penanganan hasil tangkapan dengan teknologi yang lebih 
modern.  Saat ini, kebanyakan nelayan masih mengandalkan es 
batu sebagai media pendinginan ikan.  Cara ini diterapkan tidak 
hanya pada kapal ikan ukuran kecil, tetapi juga pada kapal-
kapal berukuran sedang hingga besar. Alasan pemakaian es 
sebagai refrigerant adalah kesederhanaan penggunaannya, 
akan tetapi itu tidak menjamin sepenuhnya terhadap mutu 
kesegaran ikan hasil tangkapan. Keharusan membawa es saat 
berangkat mencari ikan yang digunakan untuk mendinginkan 
ikan hasil tangkapan, membuat kapal dibebani muatan es dalam 
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jumlah besar. Penyimpanan dilakukan dengan pendinginan oleh 
air dingin yang bertujuan menjaga mutu bahan pangan agar 
tidak terlalu merosot setelah nelayan kembali dari laut. 

Untuk mendukung peningkatan pendapatan dari hasil 
laut berupa ikan, maka diperlukan suatu upaya penggunaan 
teknologi yang telah ada dengan beberapa modifikasinya. 
Teknologi yang telah ada dan akan dicoba diterapkan di kapal, 
adalah pendinginan dengan Ice bank. Penggunaan mesin 
pendingin tersebut di dalam kapal lebih efisien dan biaya yang 
dikeluarkan para nelayan dapat ditekan dari pada penggunaan 
es batu yang memerlukan pengangkutan dari darat ke dalam 
kapal. Tentu saja kesegaran ikan akan tetap terjaga, jika anak 
buah kapal sudah memisah-misah ikan hasil tangkapan sejak 
berada di atas kapal. 

1.2 Rumusan Masalah 
 
 

     Rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Bagaimana upaya alternatif penyimpanan ikan 

menggunakan ice bank.  
2. Bagaimana keseimbangan energi penyimpanan ikan 

menggunakan ice bank. 
3. Bagaimana kelayakan pangan yang diperoleh bila dilakukan 

penyimpanan dengan ice bank. 
 
 

1.3 Tujuan Penelitian 
 
 

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu: 
1. Upaya alternatif penyimpanan ikan menggunakan ice bank, 
2. Mengetahui keseimbangan energi penyimpanan ikan 

menggunakan ice bank, dan 
3. Mengetahui umur simpan yang di dapatkan bila dilakukan 

penyimpanan dengan ice bank. 
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1.4  Manfaat Penelitian 
 
 

Manfaat yang diinginkan dari penelitian ini adalah  
1. Memberikan pertimbangan sebagai langkah agar 

penggunaan teknologi ini dapat digunakan secara luas 
mengingat lebih praktis 

2. Menjadi informasi bagi nelayan dalam penggunaan teknologi 
ini pada penyimpanan ikan di kapal agar mutu tangkapan 
ikan lebih terjamin. 

3. Menjadi informasi bagi daerah yang yang mempunyai 
pendapatan utama di laut untuk mengembangkan teknologi 
tepat guna ini. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


