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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kemajuan teknologi dan berkembangnya komunikasi saat ini yang setiap 

tahunnya semakin meningkat, baik ditiap-tiap daerah maupun seluruh negara. 

Karena dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih dan 

semakin luas perkembangannya, menjadikan masyarakat mengikuti dengan 

perlahan, mulai dari perkembangan dibidang teknologi, komunikasi, infrasturkur, 

maupun cara berfikir, inilah yang menjadikan kemudahan bagi manusia. Hal ini 

yang akan memberikan kemudahan, mempercepat proses pembangunan disegala 

bidang, tak terkecuali dibidang ruang lingkup perindustrian saat ini. Industri-

industri saat ini pasti mengikuti perkembangan, untuk memberikan kinerja baik, 

dengan meningkatkan sistem teknologi yang ada didalamnya, memperbarui 

kinerja mesin-mesin industri, maupun pemikiran agar tidak tertinggal dengan 

perusahaan yang lain. 

Tidak hanya industri-industri besar yang berusaha untuk menjadikan kinerja 

produksi jauh lebih baik, industri rumahan atau comanditaire venotschap (CV) 

juga menginginkan mesin-mesin yang ada di dalam produksinya lebih canggih 

lagi dari sebelumnya, meskipun mesin yang digunakan kebanyakan mesin manual, 

dengan bantuan teknologi saat ini mesin-mesin yang dipakai di perusahaan kecil, 

bisa dikembangkan dan dimodifikasi lebih baik lagi dengan pemanfaatan 

kombinasi beberapa alat yang bisa menjadikan mesin manual menjadi otomatis. 

(Study Case -2016). 

Industri yang bergerak dibidang pertanian juga sangat berpengaruh untuk 

meningkatkan perkembangan teknologi disetiap pengolahannya, agar proses 

kinerja produksi bisa semakin maju dan pesat perkembangannya. Karena bidang 

pertanian sangat luas untuk bidangnya, mulai dengan produksi berbagai macam 

benih, proses pembibitan, penanaman, dan juga perawatan. Penggunaan obat 

tanaman atau infektisida juga berpengaruh didalam perawatan sebuah tanaman, 

dan juga penggunaan bahan organik maupun unorganik yang dipakai untuk 

penyuburan dan perkembangan tanaman tersebut.  
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  Bahan organik meningkatkan perkembangan batang maupun daun pada 

tanaman. Karena tanaman akan mudah proses penyuburan jika media tanam yang 

dipakai tidak banyak mengandung bahan kimia, bahan organik berperan penting 

terhadap sifat fisik tanah, untuk media organik jenis limbah, mulai dari limbah 

kayu, limbah kotoran hewan kering, sangat bagus apabila dicampur dengan media 

tanam tanah, disamping efisian, pengolahan limbah juga memberikan manfaat 

yang baik bagi lingkungan sekitar maupun peradapan manusia.    

 Dalam proses pembuatan humus organik di CV ini menggunakan alat-alat 

yang masih tergolong manual, dan sangat membutuhkan tenaga untuk 

mengoperasikannya, dari studi kasus yang dilakukan bahwasanya proses produksi 

humus organik dengan produksi perhari 400 kemasan produk, yang berdasarkan 

perhitungan barang keluar yang dibutuhkan setiap harinya sebesar 500 kemasan 

disetiap 1 kali pengiriman barang, maka jumlah produksi yang dicapai disetiap 

harinya tidak akan mencukupi, karena dalam pembuatan humus organik melewati 

beberapa tahap produksi yang lumayan berat, yaitu dengan proses pencampuran 4 

bahan yang digunakan secara manual menggunakan gerobak dorong, lalu proses 

menyaringan atau pengayakan dari ke 4 bahan yang sudah dikumpulkan, proses 

pengayakan dilakukan beberapa kali agar bahan tersebut lembut, setelah proses 

pengayakan tersebut dilakukan proses pengisian ke kemasan plastik yang sudah 

disablon dengan ukuran berat yang tidak terkondisi. Setelah proses mengisian di 

plastik yang sudah tersedia berlanjut ke tahap pengemasan atau press, dan press 

yang digunakan untuk proses tersebut suhu panas dan tingkat kecekatannya tidak 

terlalu baik, jadi proses tersebut biasanya dilakukan sampai beberapa kali agar 

tidak bocor dan kuat pengemasannya (Study Case -2016). 

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas, penulis mencoba untuk 

memberikan trobosan dan ide yang bisa di implementasikan di CV tersebut, 

berupa optimalisasi produksi pembuatan Humus Organik  dengan solusi 

pembuatan alat pengolah humus yang membantu pekerja dalam produksi, yang 

bisa lebih optimal dan mencapai target yang lebih dari biasanya untuk produk 

disetiap harinya, dengan dikontrol oleh Programable logic controller dan 

penampil berupa Human machine interface. (Study Case -2016). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan sebuah  rumusan masalah yang 

ada sebagai berikut : 

a. Bagaimana cara membuat alat cerobong penakar bahan humus ? 

b. Bagaimana menerapkan sistem valve  (katub), agar humus yang keluar 

setelah proses pencampuran berada dalam cerobong penakar dan 

memasukkan ke plastik packing sesuai berat yang ditentukan ? 

c. Bagaimana merancang mekanik sistem penimbangan yang baik dan 

kalibrasinya ? 

d. Bagaimana menerapkan kontrol PLC dan pengalamatannya serta penampil 

dan koneksi terhadap HMI  ?  

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian Rancang Bangun Dan Implementasi Mesin Pengolah 

Humus Organik Guna Mengoptimalkan Produksi Berbasis  Programmable Logic 

Controller (Weighing Process)  adalah : 

a. Merancang dan membuat mekanik alat penimbang bahan humus 

b. Merancang cerobong penakar  humus organik  

c.  Menerapkan sistem valve  (katub), agar humus yang keluar setelah proses 

pencampuran berada dalam cerobong penakar dan memasukkan ke plastik 

packing sesuai berat yang ditentukan 

e. Menerapkan sistem kontrol PLC dan pengalamatannya serta penampil dan 

koneksi terhadap HMI  ?  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

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

yang diharapkan adalah : 

a. Dapat memberikan hasil produksi humus lebih banyak disetiap produksi 

per harinya 

b. Dapat menghasilkan campuran bahan yang lebih bagus dan meningkatkan 

kualitas produk  
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c. Meminimalis tenaga manusia dan mempermudah operasional kerjanya 

d. Penyebaran dan pemasaran humus organik bisa diperluas dan 

meningkatkan pemasukan pada CV. Barokah Jaya  

 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk membatasi pembahasan dalam penelitian yang dilakukan agar lebih 

fokus, maka diberikan batasan masalah sebagai berikut : 

a. Proses kerja hanya pada proses pencampuran, penakaran dan penimbangan 

berat humus per kemasan, serta perjalanan konveyor menuju proses press. 

b. Untuk mesin pencampur, memanfaatkan mesin lama dan dimodifikasi, 

untuk penggerak memakai diesel yang tidak digunakan di CV. Barokah 

jaya  

c. PLC Siemens yang ada di CV.Barokah jaya hanya device saja, untuk 

koneksi terhadap HMI menggunakan Raspberry Pi 3 Model B untuk media 

menerjemahkan bahasa komunikasinya. 

d. Penampil HMI hanya menampilkan proses penimbangan, ketika ada beban 

dan tidak ada beban. 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi tentang ulasan tujuan dibuatnya penelitian ini, dan 

juga permasalahan yang ada di penelitian ini, serta latar belakang 

dibuatnya penelitian. 

BAB  II   :  STUDI PUSTAKA 

Studi berisi tentang ulasan Software, hardware dan teori mendasar 

dimana alat yang digunakan dan rincian penunjang penelitian 

BAB  III  : METODELOGI PENELITIAN 

Didalam BAB ini berisi skema pembuatan alat dan metode penerapan 

Software, hardware   
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BAB  IV  :  PENGUJIAN DAN ANALISIS 

Membahas tentang pengujian, perbandingan alat yang telah dibuat  

pengoperasian dan perbandingan dengan alat manual sebelumnya. 

BAB  V   :  PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan seluruh BAB dan saran untuk menjadikan 

penelitian ini jauh lebih baik kedepannya. 

 

 

 


