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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak positif 

pada perkembangan dunia elektronik khususnya pada bidang sistem kontrol. Pada 

saat ini, sistem budidaya cacing tanah dalam mengaduk media cacing, masih 

dilakukan secara manual yaitu menggunakan tangan. Sehingga dapat merusak media 

cacing tersebut, apabila medianya tidak gembur karena para pembudidaya cacing 

mengaduk dengan perkiraan mereka saja. 

Cacing lumbricus rubellus, memiliki panjang berkisar dari 1 sampai 4 inchi dan 

memiliki warna kemerahan, semi-transparan, fleksibel, kulit halus melingkar 

tersegmentasi menjadi beberapa bagian. Setiap segmen berisi empat pasang bulu yang 

melekat pada parapodia, yang membantu polychaetal melekat pada substrat dan 

membantu bergerak, dan jumlah segmen per organisme berkisar 95-105 (Edwards 

dan Lofty, 1972). 

Pada saat ini pembudidaya cacing dalam menentukan suhu dan kelembaban 

berdasarkan perkiraan. Sedangkan, menurut para ahli suhu dan kelembaban sangat 

dibutuhkan oleh cacing lumbricus rubellus untuk aktivitas metabolisme seperti 

pertumbuhan respirasi dan reproduksi (Minnich, 1997). Suhu yang dibutuhkan oleh 

cacing jenis lumbricus rubellus ini sekitar 15-25ºC (Radian, 1994). Sedangkan 

kelembaban optimum bagi kelangsungan hidup cacing lumbricus rubellus berkisar 

15-30% (Simandjuntak dan Waluyo, 1982). 
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Faktor yang mempengaruhi suhu tanah yaitu faktor luar dan faktor dalam. Yang 

dimaksud denga faktor luar adalah radiasi matahari, awan, curah hujan, angin, dan 

kelembaban udara. Sedangkan faktor dalam yaitu meliputi faktor tanah, struktur 

tanah, kadar air tanah, kandungan bahan organik, dan warna tanah. Semakin tinggi 

suhu maka kelembaban pada tempat tersebut semakin rendah, sedangkan semakin 

rendah suhu maka kelembaban pada tempat tersebut semakin tinggi karena nilai dari 

suhu itu berbanding terbalik dengan nilai kelembaban (Ardhana, 2012). 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada tanggal 20 November 

2016 melalui wawancara kepada Bapak Adam menyatakan bahwa pembudidayaan 

cacing ditemukan beberapa masalah pada proses pengadukan media cacing, 

pengadukan tersebut masih dilakukan secara manual menggunakan tangan. Akibatnya 

pembudidaya cacing tersebut tidak mengetahui keadaan dan kondisi (basah atau 

kering) dari media cacing tersebut, sehingga bisa merusak media cacing dan berakibat 

pada sistem perkembangbiakan menjadi tidak sempurna. Tujuan dari pengadukan ini 

ialah untuk memperlancar sirkulasi udara pada media cacing yang berupa log jamur, 

selain itu pengadukan bertujuan untuk menggemburkan media agar tidak terjadi 

penggumpalan pada media cacing. 

Salah satu cara mengatasi permasalahan diatas ialah dengan membuat alat 

pengadukan pada media cacing lumbricus rubellus dengan menggunakan motor DC. 

Dengan adanya alat tersebut diharapkan para pembudidaya dapat mengontrol 

kecepatan putar motor agar sesuai dengan nilai kecapatan yang diinginkan, sehingga 

dapat menjaga kondisi media cacing tersebut tetap baik dan tidak merusak tubuh 

cacing tersebut. 
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Untuk merancang alat pengendalian tersebut, tentunya dibutuhkan suatu sistem 

kontrol yang mampu mendeskripsikan kondisi-kondisi dalam sistem yang memiliki 

perubahan dengan nilai yang tidak pasti. Sistem kontrol yang dirasa sesuai untuk alat 

pengadukan media cacing ini ialah dengan menggunakan kontroler Proporsional 

Integral Derivative (PID). Dengan mengurangi sinyal kesalahan yang terjadi saat 

sistem yang sedang bekerja, serta mampu memberikan keluaran sinyal kontrol yang 

memiliki respon cepat, error steady state kecil dan tidak ada overshoot. Semakin 

kecil kesalahan yang terjadi, maka semakin baik kinerja sistem kontrol yang 

diterapkan. Kontroler ini memiliki nilai parameter proporsional sebagai nilai pengali 

error untuk nilai koreksi. Nilai parameter integral sebagai perbaikan dan 

meminimalisir kesalahan keadaan mantap mencapai nol. Nilai parameter diferensial 

sebagai perbaikan respon transien dan meredam osilasi. Dengan menggunakan 

kontroler PID diharapkan putaran pada alat pengaduk media cacing ini dapat 

dipertahankan sesuai yang diinginkan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian 

ini, sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang dan membuat alat pengaduk (stirring tool) untuk 

mengoptimalkan aerasi pada media cacing lumbricus rubellus ? 

2. Bagaimana mengendalikan kecepatan alat pengaduk (stirring tool) pada 

media cacing lumbricus rubellus menggunakan kontrol PID? 
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1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Merancang dan membuat alat pengaduk (stirring tool) untuk 

memperlancar aerasi pada media cacing lumbricus rubellus  

2. Mengendalikan kecepatan alat pengaduk (stirring tool) pada media cacing 

lumbricus rubellus menggunakan kontrol PID. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini, tentunya ada beberapa manfaat yang diharapkan. Manfaat 

yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi para pembudidaya 

cacing lumbricus rubellus dalam hal perawatan media cacing lumbricus 

rubellus. 

2. Dapat memperlancar aerasi pada media cacing lumbricus rubellus dan untuk 

menggemburkan media cacing lumbricus rubellus agar tidak terjadi 

penggumpalan. 

1.5 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian yang di lakukan lebih fokus, maka penulis 

membatasi masalah sebagai berukut : 

1. Sistem kontrol yang digunakan adalah kontrol PID. 

2. Kontroler yang digunakan dalam penelitian adalah ATmega328. 

3. Pengendalian yang dilakukan dalam penelitian adalah pengendalian 

kecepatan pengadukan pada media cacing lumbricus rubellus. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan ini disusun dalam beberapa pokok bahasan untuk mempermudah 

pembahasan, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, batasan 

masalah, metodologi dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang dasar teori yang mendukung atau berkenaan dengan pembuatan 

alat dan menjelaskan komponen-komponen yang dipakai. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang penjelasan rangkaian secara terpisah berdasarkan diagram blok 

perancangan. 

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA 

Berisi tentang pengujian dan analisa terhadap data yang diperoleh dari 

lapangan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian penutup memuat kesimpulan menyeluruh dari laporan dan saran 

atas kerja alat yang diperoleh dalam pembuatan tugas akhir. 




