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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Jamur 

Budidaya jamur merupakan salah satu budidaya yang tidak mengenal 

musim. Jenis-jenis jamur yang umum dibudidayakan ialah jamur merang, jamur 

tiram, jamur kuping, jamur paying, dan jamur kancing. Jamur sendiri di Indonesia 

banyak ragamnya diantaranya jamur jamur. Jamur jamur merupakan jamur yang 

cukup disenangi oleh masayarakat Indonesia. Harga yang relatif murah dan 

banyak permintaan membuat jamur tiram sangat menjanjikan bagi petani. 

 

Gambar 2.1 Jamur Tiram (Pleurotus sp). 

Jamur tiram (Pleurotus sp) merupakan organisme dari Kingdom Myceteae 

(Fungi). Jamur tiram tidak memiliki klorofil seperti tumbuhan sehingga hidup 

sebagai organisme saprofit. Sebagai organisme saprofit maka jamur memiliki 

kemampuan mengurai bahan organik yang berasal dari sisa tumbuhan. Penguraian 

bahan organik tersebut bertujuan untuk mendapatkan unsur karbon yang terdapat 

pada kayu, serbuk kayu dan berbagai limbah kayu lainnya. 

Jamur tiram merupakan salah satu jenis jamur yang tumbuh pada bayang 

kayu yang sudah lapuk. Jamur tiram memiliki ciri tubuh buah yang mekar seperti 

tiram (kerang) dengan ukuran 5 – 15 cm dengan lapisan bawah seperti insang 

ikan. Tangkai jamur tiram memiliki panjang 2 – 6 cm. Jamur tiram tumbuh secara 

optimal pada dataran tinggi dengan ketinggian berkisar 600 – 800 m di atas 

permukaan laut, dengan temperatur rendah dan kelembaban yang tinggi. 
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Jamur tiram memiliki dua fase pertumbuhan dan perkembangan yaitu fase 

inkubasi dan fase pertumbuhan tubuh buah. Fase inkubasi merupakan fase 

pertumbuhan dari spora yang telah tumbuh dewasa dan membentuk miselium 

yang berlangsung selama 21 – 49 hari. Sedangkan fase pertumbuhan tubuh buah 

merupakan fase pembentukan buah hasil pertumbuhan bakal buah yang terjadi 

selama 2 – 3 hari, pada fase inilah jamur tiram dapat dipanen. Fase antara dari 

fase inkubasi dan pembentukan tubuh buah adalah fase premordia yang 

berlangsung selama 13 – 34 hari. 

Perkembangan teknologi di bidang pertanian menjadikan jamur tiram sebagai 

organisme yang dapat dibudidayakan secara komersial. Tujuan dari 

pembudidayaan ini adalah untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. 

Keuntungan dapat dicapai apabila jamur tiram tumbuh dengan baik. Jamur tiram 

dapat tumbuh dengan baik apabila berada pada lingkungan yang tepat yaitu 

lingkungan yang memiliki faktor fisik lingkungan pertumbuhan jamur tiram yang 

optimal. Faktor fisik pertumbuhan jamur tiram yaitu Suhu, kelembaban.  

Faktor Suhu dan kelembaban menentukan kualitas dan produktivitas jamur 

tiram. Suhu jamur tiram pada fase pertumbuhan tubuh buah relatif rendah yaitu 16 

– 28 ºC. Hal ini sulit dipenuhi jika jamur tiram dibudidayakan pada dataran 

rendah dengan temperatur rata-rata di atas 30 ºC. Penyiraman lantai kumbung 

merupakan salah satu alternatif untuk menurunkan temperatur. Selain dengan 

menyiram lantai, penggunaan spayer untuk menyemprotkan kabut dan 

penggunaan kipas angin dapat menurunkan temperatur. Dalam budidaya jamur 

tiram, kelembaban yang tinggi sangat dibutuhkan. Kelembaban yang tinggi yaitu 

80 – 95 % dapat dicapai dengan cara menyemprotkan air dalam bentuk kabut dan 

juga menggunakan kipas angin. Namun pada keadaan tertentu terjadi lonjakan 

kelembaban sehingga melebihi rentang atas kelembaban optimal. Cara untuk 

menurunkan kelembaban yang berlebihan dengan menambahkan kipas exhaust 

(blower) menghadap keluar. 
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Prinsip kerja dari sistem kontrol dan monitoring jamur berdasarkan suhu 

dan kelembaban yang akan menghidupkan lampu dan mist maker pada kumbung 

jamur. Sensor DHT22 berfungsi sebagai pengindra suhu dan kelembaban yang 

ada pada kumbung jamur lalu akan di proses oleh myRIO yang kemudian akan 

meghidupkan lampu atau mist maker. NI myRIO-1900 memiliki Wireless Device 

bawaan sehingga dapat difungsikan sebagai penghubung untuk mengirimkan data 

antara myRIO dan smartphone. 

Bagian-bagian dari sistem kontrol dan monitoring suhu dan kelembaban 

ini di susun beberapa komponen seperti: 

1. NI myRIO-1900 

2. PC atau Laptop 

3. Sensor DHT22 

4. Driver Relay 

5. Ultrasonic Mist Maker 

6. Fan DC 12V 

7. Power Supply 

8. Lampu Pijar 

2.2 NI myRIO-1900 

MyRIO adalah plat form hardware/software revolusioner yang 

memberikan kemampuan untuk "melakukan rekayasa" dan merancang  sistem real 

lebih cepat dari sebelumnya. Lengkap dengan teknologi terbaru Zynq terintegrasi 

system-on-a-chip (SoC) dari Xilinx, NI myRIO membanggakan dual-core ARM 

® Cortex ™ prosesor -A9 dan FPGA dengan 28.000 sel programmable logic, 10 

analog input, 6 output analog, audio I/O channel, dan sampai 40 baris input 

digital/output (DIO). Dirancang dan harga untuk pengguna akademik, NI myRIO 

juga termasuk onboard, WiFi, accelerometer tiga sumbu, dan beberapa LED 

diprogram dalam bentuk tahan lama, faktor bentuk tertutup. Berikut ini contoh 

gambar pada myRIO pada gambar 2.2 
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Gambar 2.2 Gambar bentuk fisik dari NI myRIO-1900 

Sumber : Data sheet myRIO National Instrument Product 

Pada perangkat myRIO didukung oleh perangkat lunak yang berfungsi untuk 

pemrograman, meliputi:  

- LabView  

- LabView Real-Time Modul 

- LabView myRIO Toolkit  

Dengan dukungan perangkat lunak opsional meliputi :  

- LabVIEW FPGA Modul 

- Alat kompilasi untuk Vivado 

- Visi Pembangunan Modul 

- Software visi Akuisisi 

- Desain Kontrol LabVIEW dan Simulasi Modul 

- Kontrol Desain Asisten 

- Sistem Identifikasi Asisten 

- LabVIEW MathScript RT Modul 

- LabVIEW Robotika Modul untuk myRIO dan roboRIO 

NI myRIo – 1900 didukung oleh analog input (AI), Analog Output (AO), 

digital input dan digital output (DIO), audio, dan power output dalam 

menghubungkan berbagai perangkat dan juga terhubung pada computer USB 

maupun wireless. Berikut adalah gambar diagram Blok dari NI-myRIO-1900 

Hardware. 
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Gambar 2.3 Gambar diagram Blok dari NI-myRIO-1900 Hardware 

Sumber : Data sheet myRIO National Instrument Product 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.4 Gambar Primary/Secondary Signals on MXP Connectors A dan B 

Sumber : Data sheet myRIO National Instrument Product 
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Tabel 2.1 Tabel deskripsi sinyal pada MXP connectors A dan B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data sheet myRIO National Instrument Product 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Gambar Primary/Secondary Signals on MXP Connectors C 

Sumber : Data sheet myRIO National Instrument Product 
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Tabel 2.2 Tabel deskripsi sinyal pada MXP connectors C 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data sheet MyRio National Instrument Product 

  

 Modul Shield MP3 merupakan perangkat elektronik yang dapat 

mengendalikan audio yang memanfaatkan IC VS1053B audio MP3 decoder. IC 

ini berfungsi untuk memecah kode file audio VS1053 juga mampu mensupport 

decoding ogg vorbis/ MP3/ AAC/ WMA/ MIDI audio, dan encoding IMA 

ADPCM dan user loadable Ogg Vorbis. 

2.3 LabVIEW 

LabVIEW adalah sebuah software pemograman yang diproduksi oleh 

National instruments dengan konsep yang berbeda. Seperti bahasa pemograman 

lainnya yaitu C++, matlab atau Visual basic, LabVIEW juga mempunyai fungsi 

dan peranan yang sama, perbedaannya bahwa labVIEW menggunakan bahasa 

pemrograman berbasis grafis atau blok diagram sementara bahasa pemrograman 

lainnya menggunakan basis text. Program labVIEW dikenal dengan sebutan Vi 

atau Virtual instruments karena penampilan dan operasinya dapat meniru sebuah 

instrument. Pada labVIEW, user pertama-tama membuat user interface atau front 
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panel dengan menggunakan control dan indikator, yang dimaksud dengan kontrol 

adalah knobs, push buttons, dials dan peralatan input lainnya sedangkan yang 

dimaksud dengan indikator adalah graphs, LED dan peralatan display lainnya. 

Setelah menyusun user interface, lalu user menyusun blok diagram yang berisi 

kode-kode VI untuk mengontrol front panel. Software LabVIEW terdiri dari tiga 

komponen utama, yaitu: Front panel, Blok diagram dari Vi, Control dan 

Functions Pallete. 

2.3.1 Front panel 

Front panel adalah bagian window yang berlatar belakang abu-abu serta 

mengandung kontrol  dan  indikator. front panel digunakan untuk membangun 

sebuah VI, menjalankan program dan mendebug program. Dapat di lihat pada 

Gambar 2.6 merupakan gambar tampilan dari front panel. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Gambar tampilan Front panel pada LabVIEW 

Sumber : Data sheet LabVIEW ni.com 

2.3.2 Blok diagram dari VI 

  Blok diagram adalah bagian window yang berlatar belakang putih berisi 

source code yang dibuat dan berfungsi sebagai instruksi untuk front panel. 

Tampilan dari blok diagram Vi dapat lihat pada Gambar 2.7. 
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Gambar 2.7 Gambar tampilan Blok diagram dari Vi pada LabVIEW 

Sumber : Data sheet LabVIEW ni.com 

2.3.3 Functions Pallete 

Functions Pallete mempunyai dua bagian yaitu Control Pallete dan 

Functions Pallete yang masing masing digunakan untuk membangun sebuah Vi.  

a. Control Pallete  

  Control Pallete merupakan tempat beberapa control dan indikator pada 

front panel, control pallete hanya tersedia di front panel, untuk menampilkan 

control pallete dapat dilakukan dengan mengkilk windows >> show control 

pallete atau klik kanan pada front panel. Contoh tampilan dari control pallete 

pada LabVIEW ditunjukkan pada Gambar 2.8. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Gambar tampilan Control Pallete pada LabVIEW 

Sumber : Data sheet LabVIEW ni.com 
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b. Functions Pallete  

  Functions Pallete di gunakan untuk membangun sebuah blok diagram, 

functions pallete hanya tersedia pada blok diagram, untuk menampilkannya dapat 

dilakukan dengan mengklik windows >> show control pallete atau klik kanan 

pada lembar kerja blok diagram. Contoh  tampilan dari  functions pallete 

ditunjukkan pada Gambar 2.9. 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Gambar tampilan Functions Pallete pada LabVIEW 

Sumber : Data sheet LabVIEW ni.com 

2.4 Sensor 

Sensor adalah alat yang digunakan untuk mengukur besaran keluaran 

sistem dan mengonversinya menjadi sebuah sinyal masukan sehingga dapat 

dilakukan perhitungan antara masukan dan keluaran. Sensor dalam sistem kendali 

dapat berupa rangkaian diskret atau sirkuit terintegrasi (IC). Dalam mengukur 

satu parameter diperlukan satu jenis sensor. Namun terdapat sensor khusus yang 

dapat mengukur dua atau lebih parameter. DHT merupakan salah satu jenis sensor 

yang dapat mengukur dua parameter yaitu temperatur dan kelembaban. DHT 

memiliki beberapa tipe yaitu DHT11, DHT21 dan DHT22. Sensor DHT22 

memiliki akurasi yang lebih baik dibandingkan sensor DHT11. 

2.4.1 Sensor DHT22 

DHT22 juga dikenal dengan kode AM2302 Digital Capacitive Relative 

Humidity and Temperatur Sensor Module. DHT22 (Gambar 2.10) merupakan 

pengembangan dari sensor suhu dan kelembaban versi sebelumnya yaitu DHT11. 
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Gambar 2.10 Sensor DHT22 

Sumber : Data sheet sensor DHT22 

DHT22 merupakan sensor yang memiliki dimensi yang kecil yaitu 25,1 × 

15,1 × 7,7 mm. Sensor DHT22 memiliki 4 kaki (dari kiri ke kanan) yang terdiri 

dari VCC (Power supply), Data (data signal), NULL, dan GND (Grounding).  

Walaupun ukurannya relatif kecil sensor DHT22 memiliki rentang pengukuran 

suhu yang lebar yaitu antara -40 ~ +80 °C (akurasi ±0,5°C) dan kelembaban 

antara 0–100 %. Keluaran sinyal DHT22 merupakan sinyal digital dengan 

konversi dan perhitungan yang dilakukan oleh MCU 8-bit terpadu yang ada pada 

modul DHT22.  Sinyal digital yang telah dihasilkan dapat diproses langsung oleh 

NI myRIO-1900.  DHT22 juga dapat mentransmisikan sinyal melewati kabel 

yang panjangnya hingga 20 meter. Spesifikasi teknis untuk DHT22 (AM2320) 

dapat dilihat pada Tabel 2.3 

Tabel 2.3 Spesifikasi teknis sensor DHT22. 

No Spesifikasi Keterangan 

1 Sumber tegangan 3,3 – 6 VDC 

2 Sinyal keluaran Sinyal digital via single bus 

3 Elemen pengindera Polymer capacitor 

4 Rentang operasi T = -40 ~+ 80 °C; H = 0 – 100% 

5 Akurasi T < ± 0,5 °C; H ± 2% RH (Max ± 5% RH 

6 Periode pengindera 2 detik 

7 Sensitivitas T = 0,1 °C; H = 0,1 %RH 

Sumber : Data sheet sensor DHT22 

http://christianto.tjahyadi.com/sensor-ultrasonik-hc-sr04
http://christianto.tjahyadi.com/sensor-ultrasonik-hc-sr04
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2.4.2 Karakterisasi sensor DHT22 

Sensor DHT22 akan mengukur suhu dan kelembaban secara lansung. Nilai 

suhu yang didapatkan akan dikalibrasi dengan koefiesien kalibrasi yang ada di 

dalam Accurate Calibration Chamber untuk diuji keakuratan data yang diambil. 

Komunikasi yang terjadi satu arah bolak balik dalam bentuk bilangan biner “0” 

dan “1”. Rata-rata membutuhkan 2 detik untuk setiap datanya. 

 

Gambar 2.11 Komunikasi Sinyal DHT22 

Sumber : Data sheet sensor DHT22 

2.5 Relay 

  Relay merupakan suatu komponen untuk membuka atau menutup kontak 

secara elektrik dengan tujuan menghubungkan fungsi dari rangkaian satu ke 

rangkaian yang lain. Bentuk Fisik dan symbol relay diperlihatkan pada gambar 

2.12: 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Bentuk Fisik dan Simbol Relay 

 

http://christianto.tjahyadi.com/sensor-ultrasonik-hc-sr04
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Pada dasarnya, Relay terdiri dari 4 komponen dasar yaitu: 

1. Electromagnet (Coil) 

2. Armature 

3. Switch Contact Point (Saklar) 

4. Spring 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Bagian-bagian dalam Relay 

Kontak Poin (Contact Point) Relay terdiri dari 2 jenis yaitu : 

1. Normally Close(NC) yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu 

berada di posisi tertutup (CLOSE). 

2. Normally Open (NO) yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu 

berada di posisi terbuka (OPEN). 

 Berdasarkan gambar 2.13 diatas, sebuah besi (Iron Core) yang dililit oleh 

sebuah kumparan (Coil) yang berfungsi untuk mengendalikan besi tersebut. 

Apabila kumparan Coil diberikan arus listrik, maka akan timbul gaya 

elektromagnet yang kemudian menarik Armature untuk berpindah dari posisi 

sebelumnya (NC) ke posisi baru (NO) sehingga menjadi saklar yang dapat 

menghantarkan arus listrik di posisi barunya (NO). Posisi dimana Armature 

tersebut berada sebelumnya (NC) akan menjadi OPEN atau tidak terhubung. Pada 

saat tidak dialiri arus listrik, Armature akan kembali lagi ke posisi awal 

(NC). Coil yang digunakan oleh Relay untuk menarik Contact Poin ke Posisi 

Close pada umumnya hanya membutuhkan arus listrik yang relatif kecil. 

Berdasarkan penggolongan jumlah Pole dan Throw-nya sebuah relay, maka relay 

dapat digolongkan menjadi : 
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1. Single Pole Single Throw (SPST) : Relay golongan ini memiliki 4 

Terminal, 2 Terminal untuk Saklar dan 2 Terminalnya lagi untuk Coil. 

2. Single Pole Double Throw (SPDT) : Relay golongan ini memiliki 5 

Terminal, 3 Terminal untuk Saklar dan 2 Terminalnya lagi untuk Coil. 

3. Double Pole Single Throw (DPST) : Relay golongan ini memiliki 6 

Terminal, diantaranya 4 Terminal yang terdiri dari 2 Pasang Terminal 

Saklar sedangkan 2 Terminal lainnya untuk Coil. RelayDPST dapat 

dijadikan 2 Saklar yang dikendalikan oleh 1 Coil. 

4. Double Pole Double Throw (DPDT) : Relay golongan ini memiliki 

Terminal sebanyak 8 Terminal, diantaranya 6 Terminal yang merupakan 2 

pasang Relay SPDT yang dikendalikan oleh 1 (single) Coil. Sedangkan 2 

Terminal lainnya untuk Coil. 

 Selain golongan relay diatas, terdapat juga relay-relay yang Pole dan 

Throw-nya lebih dari 2 (dua). Misalnya 3PDT (Triple Pole Double Throw) 

ataupun 4PDT (Four Pole Double Throw) dan lain sebagainya. Jenis-jenis Relay 

diperlihatkan pada gambar 2.14. 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 2. 14 Jenis Relay Berdasarkan Pole dan Throw 

Beberapa fungsi relay yang telah umum diaplikasikan kedalam peralatan 

Elektronika diantaranya adalah: 

1. Relay digunakan untuk menjalankan fungsi logika (Logic Function) 

2. Relay digunakan untuk memberikan fungsi penundaan waktu (Time Delay 

Function) 
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3. Relay digunakan untuk mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dengan 

bantuan dari sinyal tegangan rendah. 

4. Ada juga relay yang berfungsi untuk melindungi motor ataupun 

komponen lainnya dari kelebihan tegangan ataupun hubung singkat. 

2.6 Ultrasonic Mist Maker 

Ultrasonic Mist Maker adalah alat yang dapat merubah air biasa menjadi 

awan kabut seperti dinginnya es yang biasa terlihat pada biang es. Dengan proses 

ultrasonic automization, air diubah menjadi kabut tapi tidak menguap ke atas. 

pembuat kabut ultrasonik ini sudah banyak digunakan dalam industri perkebunan, 

perawatan kesehatan dll. alat ini dapat digunakan sebagai penghasil kabut yang 

akan menambah kelembaban pada kumbung jamur. Kabut yang dihasilkan oleh 

mist Maker sangat halus seperti asap rokok sehingga tidak membuat jamur 

menjadi basah. 

  

Gambar 2.15 ultrasonik mist maker 

Spesifikasi: 

• Jenis item: DK6-24 

• Noise: 36db-45db  

• Daya (W): 200W  

• Tegangan (V): 24V  

• Humidity Control: Manual  

• Ukuran: L.264*W.60*H.60mm  

• Panjang kabel: 10M  

• Mist Volume: 2800ml/hour  

• Housing Material: Stainless Steel  
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2.7 Kipas DC 

Kipas DC berfungsi untuk menghisap udara di dalam ruang untuk dibuang 

ke luar, dan pada saat bersamaan menarik udara segar di luar ke dalam ruangan. 

Pada penelitian ini fan dc 12 volt digunakan sebagai pendorong kabut yang 

dihasilkan oleh mist maker untuk menyebar ke seluruh ruangan kumbung. 

 

Gambar 2.16 fan DC 12 V 

2.8 Step Down DC LM2596 

 

Gambar 2.17 Modul Step Down DC LM2596 

Modul step down atau penurun tegangan DC LM2596 ini akan 

menyelesaikan masalah perbedaan tegangan yang dibutuhkan dengan yang 

tersedia. Seringkali dalam pembuatan rangkaian elektronika atau modul-modul 

mikrokontroler terdapat perbedaan tegangan kerja antar modul sehingga 

memerlukan sebuah modul regulator untuk menyesuaikan tegangan. Modul step 

down DC to DC LM2596 ini membantu anda untuk menurunkan tegangan ke 

tegangan yang lebih rendah. 

• Input voltage : DC 3V - 40V 

• Output voltage : DC 1.5V - 35V (tegangan output harus lebih rendah 

dengan selisih minimal 1.5 V) 

• Arus max : 3 A  

• Ukuran board : 42 mm x 20 mm x 14 mm 
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Modul regulator penurun tegangan ini mengunakan bahan solid capacitor 

dan PCB berkualitas untuk menjamin kualitas tegangan yang dibutuhkan. Untuk 

menyesuaikan tegangan cukup dengan memutar potensio yang ada pada board. 

Perhatikan pada tanda input dan output, serta polaritas positif dan negatif jangan 

sampai terbalik karena akan merusak modul. 

2.9 Power Supply (Adaptor) 

 

Gambar 2.18 Modul power supply Switching 12V 10A 

Modul power supply dengan keluaran 12 Volt dan 10 Ampere, cukup 

efisien untuk mensuplai/mencatu segala jenis peralatan elektronik terutama yang 

memerlukan tegangan 12V. bisa juga sebagai pengganti trafo konvensional yang 

sangat memakai space luas dan volume yang berat utk ukuran yg setara (10 

Ampere) Baik dipergunakan utk Camera CCTV, Hobby ataupun profesional. 

dilengkapi proteksi overload, overcurrent dan short circuit. Pada penelitian kali 

ini digunakan sebagai penyuplai fan DC.  

Spesifikasi: 

• Dimensi: 20 x 10 x 4.5 cm. 

• Input 220 Volt AC. 

• Output 12 Volt DC 10 Ampere. 

• Dengan Teknologi Auto Off Jika Terjadi korslet. 

2.10 Lampu Bohlam 

Lampu bohlam adalah sumber cahaya buatan yang dihasilkan melalui 

penyaluran arus listrik melalui filamen yang kemudian memanas dan 

menghasilkan cahaya. Kaca yang menyelubungi filamen panas tersebut 

https://id.wikipedia.org/wiki/Cahaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Arus_listrik
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Filamen&action=edit&redlink=1
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menghalangi udara untuk berhubungan dengannya sehingga filamen tidak akan 

langsung rusak akibat teroksidasi.  

 

Gambar 2.19 lampu bohlam 

Lampu bohlam dipasarkan dalam berbagai macam bentuk dan tersedia 

untuk tegangan (voltase) kerja yang bervariasi dari mulai 1,25 Volt hingga 300 

Volt. Energi listrik yang diperlukan lampu bohlam untuk menghasilkan cahaya 

yang terang lebih besar dibandingkan dengan sumber cahaya buatan lainnya 

seperti lampu pendar dan diode cahaya, maka secara bertahap pada beberapa 

negara peredaran lampu bohlam mulai dibatasi. Di samping memanfaatkan 

cahaya yang dihasilkan, beberapa penggunaan lampu bohlam lebih memanfaatkan 

panas yang dihasilkan, contohnya adalah pemanas kandang ayam, dan pemanas 

inframerah dalam proses pemanasan di bidang industri. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Oksidasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Voltase
https://id.wikipedia.org/wiki/Listrik
https://id.wikipedia.org/wiki/Lampu_pendar
https://id.wikipedia.org/wiki/Diode_cahaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Ayam
https://id.wikipedia.org/wiki/Inframerah#Bidang_Industri
https://id.wikipedia.org/wiki/Inframerah#Bidang_Industri

