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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berkembangnya teknologi terutama pada bidang pertanian menuntut 

adanya sistem kendali yang baik supaya dapat menunjang proses sekaligus untuk 

dapat meningkatkat efisiensi dalam menghasilkan produk yang unggul. Salah satu 

budidaya pertanian yang saat ini sedang berkembang adalah budidaya jamur. 

Sebagai bahan pangan dan herbal, jamur semakin banyak di konsumsi di 

masyarakat.  

Jamur dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di pengaruhi oleh 

penyiapan ruangan untuk mendukung proses hidup jamur, suhu ruangan dan 

kelembaban dalam ruangan. Suhu dan kelembaban yang paling berpengaruh 

tehadap pertumbuhan tanaman jamur, sebab bila suhu dan kelembaban apabila 

tidak sesuai seperti pada syarat tumbuh maka bibit jamur akan mengering dan 

pertumbuhan jamur akan terhambat atau bahkan tidak akan tumbuh. Jamur dapat 

tumbuh dengan baik diantara suhu 25-30°C dan kelembaban minimal 80-85 %. 

Namun, sentra-sentra pertanian jamur di Indonesia banyak yang masih 

menggunakan cara tradisional dalam mengontrol suhu dan kelembaban kumbung 

jamur yaitu dengan melakukan penyiraman. Metode ini memiliki banyak 

kelemahan diantaranya suhu dan kelembaban yang terbentuk tidak sesuai dengan 

kondisi optimum yang dibutuhkan bagi pertumbuhan 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 adanya solusi untuk mengatasi masalah ini dengan 

sistem pengontrolan suhu dan kelembaban yang efektif dan afisien. Pada 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh saudara Faisal Julistianto dan Indra 

Eko Prihariyanto dari Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul 
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“implementasi pengontrol serta monitoring suhu dan kelembaban pada budidaya 

jamur menggunakan Iphone” dan implementasi pengontrol serta monitoring suhu 

dan kelembaban pada budidaya jamur menggunakan Windows Phone”. Pada 

desainnya, mikrokontroller Arduino Mega 2560 digunakan sebagai pengendali 

utama diantaranya membaca data sensor, memberi input pada actuator, serta 

penghubung antara perangkat dengan Iphone dan Windows Phone. Komunikasi 

antara mikrokontroller dengan iphone serta Windows Phone dibantu dengan 

device tambahan yaitu GSM (Global System for Mobile Communications) shield.  

Pada tugas akhir kali ini peneliti ingin mengembangkan sebuah sistem 

kontrol secara otomatis pada budidaya jamur yang lebih baik dengan 

menggunakan NI myRIO-1900, sebuah perangkat rekayasa sistem yang terbilang 

baru dan mudah dalam pengoperasiannya. Sistem nantinya diharapkan dapat 

mengindikasi suhu dan kelembaban sekaligus mengontrolnya secara otomatis 

menggunakan myRIO. Selain itu juga digunakan sebagai sebuah server real times 

monitoring yang dapat diakses oleh Smart Phone atau Laptop dengan 

memanfaatkan Wireless device bawaan myRIO. Berdasarkan uraian diatas maka 

judul penelitian tugas akhir yang ingin diajukan adalah pengembangan 

implementasi sistem monitoring dan kontrol otomatis suhu dan kelembaban 

pada budidaya jamur menggunakan NI myRIO-1900. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Mengacu pada permasalahan yang ada maka perumusan perancangan ini 

di fokuskan pada aspek berikut: 

1. Bagaimana merancang sistem yang dapat mendeteksi perubahan suhu 

dan kelembaban pada kumbung jamur. 

2. Bagaimana membangun sistem yang dapat mengkondisikan kumbung 

jamur agar suhu dan kelembaban bisa stabil dan nyaman untuk 

pertumbuhan jamur. 

3. Bagaimana merancang sistem kontrol secara otomatis menggunakan NI 

MyRIO-1900 sehingga dapat di implementasikan pada kumbung jamur. 



 

3 
 

4. Bagaimana merancang perangkat lunak sistem yang dapat 

menampilkan data suhu, kelembaban dan status kondisi aktuator pada 

PC atau Laptop. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak terlalu luas, serta sistematis dan terarah, maka 

penulis membatasi pembahasan hanya pada hal-hal berikut ini: 

1. Penggunaan PC atau Laptop untuk menampilkan informasi pembacaan 

suhu dan kelembaban serta informasi status aktuator. 

2. Suhu dan kelembaban yang dijadikan referensi untuk perhitungan 

adalah suhu dan kelembaban hasil penbacaan dari sensor DHT22. 

3. Perangkat pendukung tidak dibahas secara mendetail seperti konstruksi 

kumbung jamur. 

4. Tugas akhir ini tidak membahas kualitas jamur yang di hasilkan. 

 

1.4 Tujuan 

Dari latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan dari penulisan ini 

adalah: 

1. Merancang sistem yang dapat mendeteksi perubahan suhu dan 

kelembaban pada kumbung jamur. 

2. Membangun sistem yang dapat mengkondisikan kumbung jamur agar 

suhu dan kelembaban bisa stabil dan nyaman untuk pertumbuhan 

jamur. 

3. Merancang sistem kontrol secara otomatis menggunakan NI MyRIO-

1900 sehingga dapat di implementasikan pada kumbung jamur. 

4. Merancang perangkat lunak sistem yang dapat menampilkan data suhu, 

kelembaban dan status kondisi actuator pada PC atau Laptop. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan Skripsi ini dibagi dalam lima bab. Adapun isi secara garis 

besarnya dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, permasalan, tujuan,  batasan 

masalah, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan. 

BAB II :  DASAR TEORI 

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari dan mendukung dalam 

perencanaan serta pembuatan alat seperti pengetahuan dasar sensor 

DHT22, mist maker, pemograman LabVIEW, serta NI myRIO-1900. 

BAB III : PERANCANGAN ALAT 

Bab ini membahas perancangan dan pembuatan hardware dan software 

dari alat. 

BAB IV : PENGUJIAN ALAT 

Bab ini membahas tentang analisa cara kerja dan pengujian rangkaian 

yang telah direncanakan dan dibuat. 

BAB V :  PENUTUP  

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran terhadap skripsi untuk 

pengembangan menjadi sistem yang lebih sempurna. 

 

 


