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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pemantauan suhu dan kelembaban udara mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, misalnya pada sistem peringatan 

dini, prakiraan cuaca, maupun pengontrolan suatu proses. Produktifitas jamur 

sangat dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban udara. Suhu yang optimum bagi 

pertumbuhan jamur adalah ± 28 °C, sedangkan kelembaban optimal berkisar antara 

80 % - 90 %. Namun, sentra-sentra pertanian jamur di Indonesia masih 

menggunakan cara tradisional dalam mengontrol suhu dan kelembaban rumah 

jamur yaitu dengan melakukan penyiraman. Metode ini mimiliki banyak kelemahan 

diantaranya suhu dan kelembaban yang terbentuk tidak sesuai dengan kondisi 

optimumyang dibutuhkan bagi pertumbuahn jamur. Sehingga menyebabkan 

produktifitas pertanian jamur di Indonesia masih tergolong rendah. Kondisi ini juga 

diperparah oleh tidak menentunya kondisi cuaca akibat global warming. Siklus 

cuaca yang mulanya teratur menjadi tidak bisa diprediksi lagi. Hal ini yang 

menyebabkan pengontrolan suhu dan kelembaban pada kumbung jamur semakin 

sulit dilakukan secara manual dan bergantung pada alam.  

Oleh karena itu, perlu dicari solusi untuk mengatasi masalah ini dengan 

sistem pengontrolan suhu dan kelembaban yang efektif dan efisien. Pengontrolan 

terhadap suhu telah dilakukan oleh Yusuf dari Universitas Muhammadiyah Malang 

yang berjudul “Alat Pengatur Suhu Ruangan Berbasis Fuzzy Logic”. Pengontrolan 

yang diterapkan pada ruangan untuk mengendalikan suhu yang menggunakan fan. 

Namun, pada desainnya, system tidak dilengkapi dengan pendingin sehingga 

metode ini tentu saja belum dapat diterapkan untuk mengontrol suhu rendah sesuai 

dengan yang dibutuhkan jamur.  Sehingga dari latar belakang tersebut, diharapkan 

dapat mempertahankan suhu dan kelembaban pada rentang optimal bagi 

pertumbuhan jamur. 

Pengontrolan pada alat suhu dan kelembaban ini menggunakan Iphone. 

Iphone menggunakan sistem operasi telepon genggam iOS Apple yang dikenal 
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dengan nama "iPhone OS". Dengan performance yang sangat baik, system 

mendukung fitur yang paling baru. Selain itu dari sisi stabilitas iOS di iphone sangat 

tangguh. Menjalankan iOS nyaris tidak ada istilah lambat apa lagi ngelag, jarang 

sekali terjadi hang perangkat mati dan restart.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

a) Bagaimana mendeteksi perubahan kelembaban dan temperatur udara 

menggunakan iphone. 

b) Bagaimana mengatur perubahan suhu maupun kelembaban udara, jika 

terjadi perubahan akibat pengaruh lingkungan menggunakan iphone. 

c) Bagaimana cara memonitoring, mengontrol suhu dan kelembaban 

menggunakan iphone. 

1.3. Tujuan 

Dalam penyusunan tugas akhir ini bertujuan untuk mengimplementasikan 

pengontrol suhu dan kelembaban untuk budidaya jamur, dengan memperhatikan 

kesetabilan termperatur maupun kelembaban udara sesuai karakteristik jamur  

menggunakan iphone. 

1.4. Batasan Masalah 

a) Perangkat pendukung tidak dibahas secara mendetail seperti konstruksi 

kumbung jamur. 

b) Tugas akhir ini tidak membahas  kualitas jamur yang dihasilkan. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan laporan akhir “Implementasi Pengontrol Serta 

Monitoring Suhu Dan Kelembaban Pada Budidaya Jamur Menggunakan ; Iphone 

melalui jaringan inernet, perinciannya adalah sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang hal-hal yang menjadi latar belakang, tujuan, rumusan 

masalah, dan  sistematika penulisan yang akan dirancang. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Berisi tentang tinjauan pustaka yang digunakan untuk perancangan dan pembuatan 

sistem Monitoring dan Kontrol pada kumbung jamur melalui Jaringan Internet. 

BAB III Perancangan sistem 

Berisi tentang perancangan dan pembuatan sistem alat secara keseluruhan dalam 

perangkat , meliputi: Mikrokontroler Arduino Mega 2560, Sensor SHT11, GSM 

SHIELD, Ultrasonic Mist Maker, Lampu, Fan, dan Iphone. 

BAB IV Pengujian dan Pengukuran  

Berisi tentang hasil pengujian dari perangkat yang sudah dibuat serta pembahasan 

mengenai hasil pengujian tersebut perblok sistem. 

BAB V Penutup 

Berisi kesimpulan dan saran serta rencana pengembangan tugas akhir, jika 

dimungkinkan untuk masa yang akan datang. 




