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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jamur menjadi makanan yang banyak diminati para pecinta kuliner, 

hampir setiap tempat makan menawarkan menu spesial jamur. Melihat hal itu 

banyak orang yang tertarik untuk budidaya jamur. Teknologi bisa berperan dalam 

budidaya jamur karena dalam budidaya jamur kelembapan dan suhu berpengaruh 

terhadap pertumbuhan jamur. Kebanyakan para pembudidaya jamur hanya 

bermodal kira-kira, tidak tau pasti berapa jumlah kelembapan dan suhu yang 

dibutuhkan saat pertumbuhan jamur. Memantau perubahan kondisi pada kumbung 

jamur harus dilakukan secara berkala karena kelembapan dan suhu bisa berubah-

ubah. 

Kelembapan dan suhu merupakan faktor yang penting dalam budidaya 

jamur. Karena jamur membutuhkan kelembapan dan suhu tertentu untuk dapat 

tumbuh dengan baik. Sehingga faktor kelembapan dan suhu ini berpengaruh pada 

produktivitas budidaya jamur. Aspek lingkungan yang perlu diperhatikan dalam 

budidaya jamur adalah selama masa pemeliharaan. Suhu didalam kumbung harus 

dijaga di kisaran 32-38oC. Kelembapan udara optimum yang dibutuhkan antara 

80-85% [1]. 

Umumnya jamur akan tumbuh dengan baik pada keadaan udara yang 

lembap. Sekitar 88-90 % berat segar tubuh jamur terdiri dari air [2]. Tingkat 

kelembapan harus benar-benar dijaga, karena untuk dapat berkembang dengan 

baik, tingkat kelembapan memegang peranan yang menentukan. Misalnya kalau 

derajat kelembapan, baik terlalu tinggi maupun terlalu rendah, maka kemungkinan 

besar jamur tiram tidak tumbuh [3]. 

Dari permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk membuat alat 

yang dapat digunakan untuk memonitoring kelembapan dan suhu pada budidaya 

jamur. Tujuannya agar bisa mempermudah dan bisa menentukan berapa 

kelembapan dan suhu pada budidaya jamur yang diperlukan. Selain itu, dengan 

adanya alat ini pembudidaya jamur bisa memantau kelembapan dan suhu di media 
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kumbung jamur dengan pasti. Jika kelembapan dan suhu sesuai yang diperlukan 

maka otomatis pertumbuhan jamur akan lebih maksimal.   

Arduino dikatakan sebagai sebuah platform dari physical computing yang 

bersifat open source. Arduino tidak hanya sekedar sebuah alat pengembangan, 

tetapi ia adalah kombinasi dari hardware, bahasa pemrograman dan Integrated 

Development Environment (IDE) yang canggih. IDE adalah sebuah software yang 

sangat berperan untuk menulis program, meng-compile menjadi kode biner dan 

meng-upload ke dalam memory microcontroller. Selain itu juga ada banyak 

modul-modul pendukung (sensor, tampilan, penggerak dan sebagainya) yang bisa 

disambungkan dengan Arduino. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan bahwa 

permasalahan dalam tugas akhir ini meliputi :  

a. Bagaimana merancang sistem monitoring kelembapan dan suhu pada 

budidaya jamur secara realtime ? 

b. Bagaimana menguji alat yang bisa memonitoring kelembapan dan 

suhu pada budidaya jamur ? 

1.3 Tujuan 

Dilihat dari latar belakang dan juga permasalahan di atas, tujuan yang 

ingin dicapai dalam tugas akhir ini adalah : 

a. Merancang sistem monitoring kelembapan dan suhu pada budidaya 

jamur. 

b. Menguji alat yang bisa memonitoring kelembapan dan suhu pada 

budidaya jamur. 

1.4 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai parameter 

pengerjaan tugas akhir ini, diantaranya sebagai berikut :  

a. Alat diletakkan pada kumbung jamur. 

b. Menggunakan Arduino. 

c. Sensor kelembapan dan suhu menggunakan DHT 11. 
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d. Pengambilan data secara berkala. 

e. Sistem ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

MySQL. 

f. Peringatan dikirimkan melalui email. 

1.5 Metodologi 

Penyelesaian masalah dalam tugas akhir ini dengan menggunakan berbagai 

metodologi, antara lain : 

a. Studi Literatur 

Tahap ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen, referensi-

referensi, buku-buku, sumber dari internet, atau sumber-sumber lain 

yang diperlukan untuk mengetahui bagaimana konsep dasar 

membangun serta mengimplementasikan mikrokontroler pada 

budidaya jamur. 

b. Perancangan Sistem 

Tahap ini, dilakukan perancangan sistem diantaranya flowchart, dan 

antar muka aplikasi. 

c. Implementasi Sistem 

Tahap ini, dilakukan implementasi atau pembuatan aplikasi sesuai 

dengan rancangan sistem. 

d. Pengujian Sistem dan Analisa 

Pengujian dilakukan untuk melihat apakah aplikasi yang dibuat sesuai 

dengan desain atau rancangan sistem. Dan juga menganalisa apakah 

aplikasi yang dibuat masih terdapat kekurangan sehingga dapat 

diketahui poin-poin yang dapat dikembangkan. 

e. Pembuatan Laporan 

Pembuatan laporan berdasarkan kegiatan yang dilakukan selama tugas 

akhir serta hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan dari Proyek Akhir ini direncanakan sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar -

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 

metodologi, serta sistematika penulisan dari Proyek Akhir ini. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan 

penyelesaian Proyek Akhir, yang didapatkan dari berbagai 

macam buku serta sumber-sumber terkait lainnya yang 

berhubungan dengan pembuatan Proyek Akhir ini. 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas mengenai perancangan sistem, meliputi 

perancangan hirarki, perancangan proses, dan perancangan user 

interface. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menyajikan dan menjelaskan seluruh hasil dan analisa 

dalam pembuatan Proyek Akhir ini dan melakukan pengujian 

hasil integrasi aplikasi dengan kenyataan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari uji coba perangkat lunak, dan 

saran untuk pengembangan, perbaikan serta penyempurnaan 

terhadap aplikasi yang telah dibuat. 

 




