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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Budidaya Cacing tanah adalah salah satu upaya untuk meningkatkan 

produksi cacing tanah, dengan cara  meningkatkan laju pertumbuhan, jumlah dan 

reproduksi cacing tanah. Cacing tanah dibudidayakan karena besarnya permintaan 

masyarakat dan masih kurangnya produksi cacing tanah. Jenis cacing tanah yang 

sangat potensial dikembangkan dan dibudidayakan adalah jenis Lumbricus 

rubellus.  

Cacing Lumbricus rubellus adalah jenis cacing tanah yang bermanfaat 

untuk memusnahkan sampah organik karena mempunyai beberapa keunggulan 

diantaranya adalah laju reproduksi tinggi, mudah beradaptasi dengan lingkungan, 

dan bersifat rakus pada materi-materi organic. Selain itu Lumbricus rubellus 

digunakan dalam bidang kesehatan dan kecantikan. Di dalam bidang kesehatan 

dimanfaatkan sebagai obat tifus, meredakan demam, menurunkan tekanan darah, 

menyembuhkan bronchitis, reumatik, dan sakit gigi. Sedangkan di dalam bidang 

kecantikan cacing Lumbricus rubellus memiliki manfaat yaitu mengandung enzim 

Alfa-tokoferol yang berfungsi mempertahankan elastisitas dan keremajaan kulit. 

Selain digunakan untuk pengolahan sampah, obat dan kecantikan, manusia juga 

membudidayakannya sebagai makanan ternak seperti unggas, ikan dan udang. 

Adapun untuk mendapatkan hasil yang produktif budidaya cacing 

Lumbricus rubellus juga perlu ditunjang oleh media tempat tinggal cacing, salah 

satunya adalah dengan memanfaatkan limbah pertanian yaitu log jamur, akan 
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tetapi terdapat beberapa limbah organik lain yang bisa dijadikan sebagai media 

budidaya cacing tanah. Secara alami, cacing Lumbricus rubellus ditemukan 

dibawah tanah  yang memiliki unsur hara tinggi yang memiliki suhu lingkungan 

optimus sekitar 15˚-18°C di siang hari dan saat malam hari suhu tidak melebihi 

10.5˚C. Kelembaban 15–30%, dan ph tanah sekitar 4.5-6.6. Untuk melakukan 

budidaya Lumbricus rubellus di daerah dataran rendah (suhu ±24°C). Dukungan 

faktor lingkungan yang optimum menyebabkan aktivitas metabolisme cacing 

tanah menjadi meningkat sehingga memacu terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan cacing tanah. 

Keadaan yang demikian harus mendapatkan penanganan dan perlakuan 

yang khusus terhadap media cacing lumbricus rubellus yaitu dengan pengontrolan 

suhu, kelembaban dan ph dari media cacing. Pada umumnya pengontrolan 

terhadap media cacing dilakukan secara manual oleh para pembudidaya, cara 

seperti ini banyak dikeluhkan oleh para pembudidaya karena berpengaruh 

langsung terhadap produktifitas cacing lumbricus rubellus. salah satu contohnya 

ialah saat pergantian media para pembudidaya hanya mengira-ngira apabila media 

cacing tersebut sudah waktunya untuk berganti media, selain itu pada saat musim 

kemarau tiba suhu pada media cacing tersebut menjadi panas dan kelembaban 

cacing tersebut menjadi berkurang, para pembudidaya biasanya menyemprotkan 

air pada permukaan media cacing tersebut, namun penyemprotan air yang tidak 

sesuai dapat membuat cacing menjadi kurang produktif, begitu juga dengan 

pergantian media yang terlalu lama dapat menyebabkan media cacing ditumbuhi 

oleh belatung dan menyebabkan kematian pada cacing. 
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Salah satu cara mengatasi permasalahan diatas ialah dengan membuat alat 

pengontrol suhu, kelembaban tanah pada media budidaya cacing lumbricus 

rubellus. Dengan adanya alat tersebut diharapkan, para pembudidaya dapat 

mengontrol suhu dan kelembaban secara otomatis agar sesuai dengan nilai 

optimal yang sudah ditentukan, sehingga dapat membantu meningkatkan 

produktifitas dan perkembangbiakan cacing  lumbricus rubellus secara maksimal. 

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengontrol kelembaban 

dan suhu adalah dengan metode adaptive neuro fuzzy inference system (ANFIS). 

ANFIS banyak diterapkan dalam bidang kontrol otomatis dan industri, karena 

sistem kendali relatif mudah dan fleksibel dirancang dengan melibatkan model 

matematis yang dapat dipahami dari sistem yang akan dikendalikan. Dalam tugas 

akhir ini dibuat perangkat pengatur sensor suhu dan kelembaban, yang nantinya 

akan dikendalikan oleh sebuah sistem minimum mikrokontroller. Pada tugas akhir 

ini metode ANFIS digunakan untuk mengatur valve electric guna menyemprot 

media cacing lumbricus rubellus, sistem kendali tersebut diharapkan mampu 

memiliki respon yang ideal sehingga pengendalian suhu dan kelembaban pada 

media dapat dilakukan. Seperti yang dijelaskan di atas, karena adanya batas – 

batas nilai sensor maka akan dibuat parameter untuk mengaktifkan pompa sesuai 

dengan kelembaban dan suhu media yang diinginkan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, memiliki beberapa permasalahan 

yang akan diangkat, yaitu : 

1. Bagaimana merancang dan membuat alat yang mampu mendeteksi dan 

mengendalikan suhu dan kelembaban, pada media budidaya cacing 

lumbricus rubellus? 

2. Bagaimana merancang dan menerapkan kendali ANFIS ke dalam 

pengendali suhu, kelembaban, pada media budidaya cacing lumbricus 

rubellus? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Pada penelitian ini, memiliki beberapa tujuan, antara lain : 

1. Menciptakan alat yang mampu mendeteksi dan mengendalikan suhu dan 

kelembaban, pada  media budidaya cacing lumbricus rubellus. 

2. Merancang dan menerapkan kendali anfis kedalam alat pengendali suhu dan 

kelembaban pada media cacing  lumbricus rubellus. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini, tentunya ada beberapa manfaat yang diharapkan, yaitu :  

1. Dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi para    pembudidaya 

cacing dalam hal perawatan media cacing. 

2. Dapat mengembang biakkan cacing  Lumbricus Rubellus di dataran rendah, 

yang suhunya relatif lebih tinggi. 
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1.5 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa pembatasan masalah yang dibahas, 

yaitu : 

1. Sistem kendali yang digunakan adalah adaptive neuro fuzzy inference 

system (ANFIS). 

2. Kontroler sepenuhnya menggunakan Arduino Due 

3. Pengendalian yang dilakukan dalam penelitian adalah pengendalian suhu 

dan kelembaban pada media cacing  lumbricus rubellus.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan dalam penyusunan laporan TUGAS AKHIR ini 

adalah sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

Berisi latar belakang pembuatan, tujuan, rumusan masalah, batasan 

masalah yang dikerjakan dan sistematika pembahasan. 

BAB II : Teori Penunjang 

Menjelaskan mengenai teori-teori penunjang yang dijadikan landasan dan 

tujuan perhitungan dalam mengerjakan TUGAS AKHIR ini. 

BAB III : Perancangan dan Pembuatan Alat 

Menjelaskan dan membahas tentang perencanaan dan pembuatan alat 

pengendali suhu dan kelembaban pada budidaya cacing lumbricus rubellus. 

BAB IV : Pengujian dan Analisa 

Membahas perhitungan dan analisa hasil alat. 
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BAB V : Penutup 

Berisi kesimpulan dari keseluruhan pengerjaan TUGAS AKHIR dan 

saran-saran untuk memperbaiki kelemahan sistem dari hasil yang telah dibuat 

demi pengembangan dan penyempurnaan di waktu mendatang. 


