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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini konsumsi jamur masyarakat Indonesia semakin meningkat. 

Komoditas jamur menjadi bisnis yang diminati. Pengusaha-pengusaha muda mulai 

menggeluti usaha budidaya jamur. Memulai usaha budidaya jamur tentunya 

membutuhkan lokasi yang strategis yang cocok untuk perkembangan jamur.   

Budidaya jamur merupakan sebuah usaha yang digunakan oleh para petani 

maupun oleh masyarakat awam karena dalam perawatannya tergolong mudah yaitu 

dengan menyiapkan tempat atau lahan kosong untuk membuat tempat yang lembab 

serta lemari untuk menaruh baglog yang berisi bibit jenis jamur yang akan 

ternakkan. Namun dalam perawatanya yang paling sering dilupakan oleh para 

peternak jamur adalah waktu penyiraman karena hal itu dapat mempengaruhi 

kualitas dari produk jamur tersebut, apalagi jika dimusim kemarau perawatannya 

harus lebih ekstra supaya jamur tidak mati. 

Dalam perawatannya kelembaban merupakan faktor yang penting dalam 

budidaya jamur. Karena jamur menginginkan kelembaban tertentu untuk dapat 

tumbuh dengan baik. Sehingga faktor kelembaban ini berpengaruh pada 

produktivitas budidaya jamur. Untuk memperoleh produktivitas jamur yang 

optimal maka perlu dilakukan upaya pengaturan kelembaban agar lingkungan 

tempat budidaya jamur sesuai bagi jamur untuk dapat tumbuh dengan baik. 

Pengaturan ini perlu dilakukan mengingat bahwa kelembaban di udara sering 

berubah-ubah. 

Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini membawa kita 

menuju era modernisasi. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia sangat 

bergantung pada teknologi, hal ini dikarenakan teknologi diciptakan untuk 

membantu mempermudah manusia dalam menyelesaikan suatu aktifitas/pekerjaan. 

Aktifitas yang tinggi terkadang membuat manusia melupakan hal-hal kecil yang 

seharusnya ia lakukan. Hal kecil sekalipun terkadang dapat berakibat buruk, seperti 

tidak bisa mengetahui suhu ruangan yang dibutuhkan untuk tanaman jamur, 

sehingga bisa membuat para petani jamur merugi karna tanaman jamur tiba-tiba 

mati. 
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Dengan menggunakan Internet of things memiliki konsep yang bertujuan 

untuk memperluas manfaat yang tersambung dalam koneksi internet secara terus-

menerus. Metode yang digunakan adalah pengendalian otomatis secara jarak jauh. 

Teknologi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini 

salah satunya adalah sistem monitoring suhu ruangan. Kita tinggal membuka suatu 

web yang terhubung dengan wifi/interbet dapat langsung mengetahui suhu ruangan. 

Oleh karena itu, dibutuhkan alat yang dapat membaca suhu secara otomatis yang 

bersifat terpadu menggunakan mikrokontroler sebagai pengendali, dan dilengkapi 

oleh sensor suhu untuk mendeteksi kadar suhu didalam ruangan dan juga dilengkapi 

oleh sensor kelembaban untuk mendeteksi kelembaban udara di ruangan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang monitoring suhu dan kelembaban untuk 

budidaya jamur ?  

2. Bagaimana merancang monitoring suhu dan kelembaban berbasis web ? 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembatasan masalah yang terlalu luas, pada 

perancangan ini dibatasi pada: 

1. Alat ini dibangun menggunakan sensor suhu dan sensor kelembaban 

2. Memonitoring suhu dan kelembaban dilakukan berbasis internet dan web 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan Me-monitoring 

suhu dan kelembaban yang di butuhkan tanaman jamur dengan menggunakan 

sensor suhu dan sensor kelembaban berbasis Internet of Things. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang dapat diberikan dari Monitoring yaitu dapat memberikan 

solusi alternatif kepada petani jamur agar lebih tepat dalam memberikan suhu 

dan kelembaban yang dibutuhkan untuk tanaman jamur agar bisa mendapatkan 

hasil panen yang memuaskan. Suhu meraupakan bagian penting dalam proses 

budidaya jamur serta kelembaban akan sangat mempengaruhi perkembangan 

tanaman jamur yang ada di lumbung jamur.  


