
BAB I

PENDAHULUAN

1.1.   Latar Belakang

Lobster Air Tawar merupakan hewan air yang hidup di sungai dan di 

rawa-rawa serta danau. Hewan ini mampu hidup pada selang parameter air yang 

lebar, tidak toleran terhadap kandungan oksigen terlarut yang rendah bahkan pada 

air keruh. Lobster ini juga memiliki nilai ekonomis tinggi karena dapat digunakan 

sebagai  makanan alternatif  untuk dikonsumsi maupun lobster  hias.  Kandungan 

gizi  tinggi,  pemasaran  yang  mudah,  tidak  memerlukan  lahan  luas  dan  biaya 

pemeliharaan relatif kecil menyebabkan lobster ini diminati banyak orang untuk 

dibudidayakan.

Dalam  budidaya  Lobster  Air  Tawar,  air  merupakan  media  yang 

terpenting.  Kondisi  air  sangat  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  dan 

perkembangan  hidup  lobster  air  tawar.  Kualitas  air  yang  baik  akan  membuat 

pertumbuhan  lobster  menjadi  baik  dan  terhindar  dari  berbagai  macam  jenis 

penyakit sehingga dapat menghasilkan lobster yang berkualitas. 

Beberapa  hal  yang  dapat  mempengaruhi  kualitas  air  dalam budidaya 

lobster air tawar  adalah tingkat keasaman (pH), suhu dan kejernihan air. Air yang 

akan dipakai dalam pembudidayaan sebaiknya terhindar dari kandungan penyakit 

atau pestisida maupun limbah industri. Kualitas air yang baik ini dapat dilihat dari 

kejernihan  /  tingkat  kekeruhan  air  tersebut.  Air  yang  keruh  dapat  membuat 

Lobster Air Tawar mengalami gangguan pernapasan sehingga dapat menyebabkan 

kematian. Keasamaan air (pH) yang baik untuk budidaya lobster air tawar berkisar 
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antara 6 sampai 8 (Cuncun S, 2006: 20). Keasaman ini dapat dijaga dengan total 

alkanitas, jumlah plankton yang tidak berlebihan, kebersihan dari dasar kolam dan 

pemakain  buffer pH yang sesuai. Keasaman air tawar yang tinggi ini juga dapat 

dilakukan  penggantian  sebagian  dari  air  pada  kolam  tersebut  secara  berkala. 

Sedang suhu air yang baik antara 24 s/d 32°C (Cuncun S, 2006: 18). Pada jenis 

Lobster hias suhu akan dapat mempengaruhi kecerahan warna kulit. Apabila suhu 

air  lebih  rendah  atau  lebih  tinggi  dari  range  yang  telah  disebutkan  akan 

mengakibatkan pertumbuhan lobster  jadi  lebih lambat dan dapat  menyebabkan 

kematian.

Selama  ini  untuk  mendapatkan  lobster  yang  bermutu  biasanya 

pengontrolan  pH,  suhu,  dan  kejernihan  dilakukan  secara  manual  dan  berkala. 

Pengontrolan  secara  manual  ternyata  kurang  praktis  dan  kurang  akurat.  Oleh 

karena itu dibutuhkan satu sistem pengontrolan yang  praktis  dan  lebih  akurat. 

Salah  satunya  dengan  menggunakan  teknologi  Fuzzy.  Logika  fuzzy  yang 

ditemukan  sejak  pertengahan1960-an  oleh  profesor  Lotfi  Zadeh  telah  mampu 

menjawab  ketidakmampuan  teknologi  digital  dalam  mengenali  perubahan 

parameter yang tidak jelas.  Penelitian lanjutan dari  Bart  Kosko dkk, teknologi 

Fuzzy  yang  dikembangkan  untuk  penerapan  kontrol  sehingga  menyebabkan 

munculnya  alat-alat  yang  lebih  handal  dan  lebih  canggih  dari  pada  alat  yang 

menggunakan  teknologi  digital  konvensional  sehingga  dapat  mempermudah 

aktivitas  manusia.  Penerapan sistem kontrol  logika fuzzy dapat  mempermudah 

model matematis sistem fisik yang komples dan rumit, karena konsep dasar dari 

kontrol  logika  fuzzy  adalah  proses  pengambilan  keputusan  yang  didasar  pada 
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pengalaman manusia sehingga model matematis yang kompleks dan rumit tidak 

diperlukan.

Sesuai dengan latar belakang di atas maka tugas akhir ini menerapkan 

teknologi  Logika  Fuzzy  untuk  membentuk  suatu  komponen  elektronika  dan 

merancang suatu sistem pengontrolan yang diajukan sebagai skripsi / tugas akhir 

yang berjudul “Perancangan Kontroler Fuzzy Untuk Pengendalian pH, Suhu Dan 

Kejernihan Air Pada Budidaya Lobster Air Tawar (Freshwater Crayfish).

1.2.Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang diatas berkaitan dengan proses pembuatan 

alat pengendalian pH, suhu dan kejernihan air pada Budidaya Lobster Air Tawar 

maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

a) Bagaimana  merancang  dan  membuat  suatu  rangkaian  yang  dapat 

mengkonversi besaran fisik pH, suhu dan kejernihan air menjadi besaran 

tegangan.

b) Bagaimana membuat kontroler logika fuzzy untuk pengendalian pH, suhu, 

dan kejernihan air pada budidaya lobster air tawar.

1.3.Tujuan

Tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  tugas  akhir  ini  adalah  merancang 

kontroler  logika  fuzzy untuk  pengendalian  pH,  suhu  dan  kejernihan  air  pada 

budidaya lobster air tawar 
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1.4.Batasan Masalah

Dalam  perancangan  tugas  akhir  ini  hanya  menitikberatkan  pada 

perancangan  dan  pembuatan  alat.  Untuk  mengoptimalkan  hasil  akhir  maka 

permasalahan dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut :

a) Sensor pH yang digunakan adalah elektroda gelas.

b) Sensor suhu yang digunakan adalah IC LM 35.

c) Sensor kejernihan yang digunakan adalah LDR.

d) Pada  perancangan alat ini digunakan aquarium 70 x 30 x 25 cm sebagai 

tempat menampung air.

e) Mikrokontroler yang di gunakan adalah AT 89C52 dari Atmel.

f) Pengaturan pH pada 7 ppm

g) Pengaturan Suhu air pada range 24 s/d 32°C.

1.5. Metodologi

Dalam perancangan dan pembuatan alat ini, penulis mengerjakan dengan 

metodologi sebagai berikut:

• Study literature 

Melakukan kajian dari buku, data sheet,serta data-data yang berhubungan 

dengan penyusunan tugas akhir ini.

• Perencanaan dan pembuatan alat

Melaksanakan  perencanaan  dan  pembuatan  alat  sesuai  dengan  rencana 

yang telah di susun sebagai perwujudan dari pelaksanaan tugas akhir ini.
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• Pengujian dan realisasi alat 

Pengujian di lakukan untuk mengetahui performa alat apakah sudah sesuai 

dengan perencanaan sistem yang  di buat.

•    Pengambilan kesimpulan

Yang berisikan kesimpulan dan saran atas analisa yang di buat. 

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika  pembahasan  yang  digunakan  dalam  penyusunan  laporan 

tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

ruang lingkup dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Menjelaskan  tentang  teori  dasar  yang  berisi  tentang  penjelasan  suhu, 

derajat  keasaman  (pH),  logika  fuzzy,  prinsip  dasar  mikrokontroler, 

sensor suhu, sensor pH, LED, sensor kejernihan, dan display LCD.

Bab III : Perencanaan dan Pembuatan Alat

Menjelaskan  tentang  blok  diagram  perancangan  dan  pembuatan  alat 

yang meliputi prinsip kerja, spesifikasi alat dan perancangan hardware.

Bab IV: Pengujian dan Analisis

Menjelaskan tentang pengujian dan analisa yang meliputi pengujian tiap-

tiap bagian dan pengujian secara keseluruhan.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Memberikan kesimpulan dan saran.
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