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BAB I 

PENDAHULUN 

 

1.1 Latar Belakang 

Cacing tanah merupakan salah satu hewan yang berperan penting bagi 

lingkungan dan kesejahteraan manusia. Cacing tanah tidak asing lagi bagi 

masyarakat terutama masyarakat pedesaan yang mayoritas adalah petani. Cacing 

tanah yang tampak menjijikkan ini seolah-olah tidak memiliki manfaat apapun 

bagi manusia. Tetapi seiring perkembangan pengetahuan dan teknologi, manusia 

mulai menyadari peranan penting cacing tanah.   

Sebagian dari kita mungkin tidak terpikirkan untuk membudidayakan 

cacing tanah. Memang cacing tanah merupakan hewan yang menjijikkan akan 

tetapi cacing tanah sangatlah banyak manfaatnya salah satunya sebagai pakan 

ternak, sebagai obat, sebagai kosmetik dan bekas cacingnya pun (kascing) sangat 

bermanfaat yaitu sebagai pupuk organik.  

Di dalam semua usaha memang tak lepas dari kendala dan hambatan baik 

dari segi lingkungan maupun dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) sendiri. Dari 

segi lingkungan di dalam budidaya cacing tanah kendala yang sering dijumpai 

ialah faktor cuaca dan faktor kelembapan tanah pada media cacing. Pada saat 

kemarau panjang, dengan suhu yang lumayan panas biasanya cacing tidak bisa 

berkembang dengan baik. Hal ini wajar karena pengaruh panas sangat berefek 

pada produksi cacing dan juga pada penetasan telur cacing. Permasalahan lain 

ialah kelembapan pada media tersebut. Jika media terlalu kering ataupun terlalu 

basah maka cacing tanah akan berusaha keluar dari media untuk mencari tempat 

yang lebih lembap bagi cacing tanah. oleh karena itu para pembudidaya harus 

selalu mengontrol kelembapan pada media dan juga suhu pada media. Dari segi 

SDM para pembudidaya cacing tanah hanya mengira-ngira kelembapan tanah dan 

suhu, mereka tidak mengetahui pasti kelembapan tanah dan suhu yang ada di 

media cacing[1].  

Dari permasalahan tersebut, penelitian dilakukan untuk membuat alat yang 

dapat digunakan untuk monitoring kelembapan tanah dan suhu pada media cacing 

tanah secara real time dan juga secara akurat, sehingga kelembapan tanah dan 
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suhu dapat terkontrol secara real time. Dengan adanya sistem ini, Kelembapan 

tanah dan suhu Pada budidaya cacing tanah bisa terkontrol dan bisa memudahkan 

pembudidaya dalam membudidayakan cacing tanah dan juga bisa membantu 

untuk meningkatkan produksi cacing tanah. 

Arduino merupakan platform dari physical computing yang bersifat open 

source. Arduino adalah kombinasi dari hardware, bahasa pemrograman dan 

Integrated Development Environment (IDE)[2]. Arduino memiliki banyak modul-

modul pendukung (shield, sensor, tampilan, penggerak dan sebagainya) dan 

mampu diintegrasikan dengan jaringan lokal maupun internet sehingga data dapat 

dikelola oleh web service. Web Service merupakan suatu sistem yang dirancang 

untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi komunikasi antar sistem 

(aplikasi) dalam suatu jaringan. Penggunaan web service banyak digunakan untuk 

penyediaan data ke publik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sensor kelembapan tanah, 

dan suhu menggunakan Arduino Uno pada budidaya cacing tanah? 

b. Bagaimana cara membuat user interface monitoring kelembapan tanah dan 

suhu dengan Arduino Uno? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berikut ini merupakan batasan-batasan masalah yang terdapat pada tugas akhir 

ini, antara lain : 

a. Menggunakan Arduino Uno untuk komputasi. 

b. Menggunakan sensor kelembapan tanah, dan DHT11. 

c. Pengambilan data dari sensor setiap 1 menit. 

d. Alert menggunakan email. 

e. Website menggunakan  PHP dan database menggunakan MySQL. 

f. Menggunakan solenoid sebagai kran penyiraman otomatis. 
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1.4 Tujuan  

Adapun tujuan tugas akhir ini adalah : 

a. Merancang dan mengimplementasikan sensor kelembapan tanah dan suhu 

menggunakan Arduino Uno pada budidaya cacing tanah. 

b. Mempermudah pengecekan kelembapan tanah, dan suhu pada budidaya cacing 

tanah. 

c. Menguji apakah peralatan sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan 

konsep yang telah dirancang. 

 

1.5 Metodologi  

Metodologi proses pelaksanaan Tugas Akhir ini terdiri dari studi literatur, 

pengumpulan data, analisis desain sistem, implementasi perangkat lunak, uji coba 

dan evaluasi serta penyusunan laporan Tugas Akhir.  

 

1.5.1 Studi literatur 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dokumen, jurnal, buku, dan 

literatur ilmiah lainnya yang berhubungan baik secara teknis maupun konseptual 

tentang hardware Arduino,  dan pemrograman Arduino. 

 

1.5.2 Analisis  desain sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan hardware dan software yang 

akan digunakan dalam pembangunan sistem. Analisis sistem digambarkan pada 

gambar 1.1 dibawah ini. 

 

Gambar 1.1 Analisis Desain Sistem 
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1.5.3 Pengujian sistem 

Tahapan ini adalah untuk pengujian sistem, apakah sistem berjalan dengan 

konsep yang sudah dirancang atau tidak. 

 

1.5.4 Pembuatan laporan 

Pada tahapan pembuatan laporan dilakukan setelah tahapan studi kasus 

dilakukan dan akan berjalan sampai dengan sistem ini selesai dan sesuai dengan 

tujuan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini di bagi dalam beberapa bab 

antara lain sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang pengambilan Tugas Akhir 

yang berjudul “Monitoring Temperature and Humidity pada Budidaya Cacing 

Tanah” rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi dan 

sistematika penulisan.  

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang relevan dengan 

permasalahan yang dikaji, sehingga dapat mendukung secara teknis pengerjaan 

aplikasi user interface menggunakan Arduino Uno. 

 

BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan perancangan aplikasi yang akan di buat. Perancangan 

tersebut meliputi perancangan data, perancangan arsitektur dan perancangan 

antarmuka dari sistem. Dari bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

jelas untuk implementasi coding program dan pengujian. 
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BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini merupakan implementasi atau pembuatan aplikasi, aplikasi yang 

dibuat sesuai dengan perancangan sistem yang dibuat pada bab III. Pada bab ini 

akan dilakukan pengujian dimana system aplikasi sudah berjalan sesuai dengan 

perancangan. 

 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang dapat di ambil dari aplikasi yang telah di 

buat serta saran-saran membangun yang dapat digunakan untuk pengembangan 

sistem di masa mendatang. 


