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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 

Jamur tiram atau dalam bahasa latin volvariella volvacea, merupakan jenis jamur 

yang sering dibudidayakan oleh masyarakat. Selain rasanya gurih jamur tiram juga 

tinggi akan kandungan gizi protein serta vitamin, dan harga yang murah 

menjadikannya salah satu alternatif bahan pangan masyarakat.[1]. Proses budidaya 

jamur tiram ini, membutuhkan akurasi dan toleransi kepresisian dalam mengendalikan 

suhu serta kelembapan yang menyerupai ekosistem habitat jamur tiram sebenarnya, 

agar menghasilkan output panen maksimal. Salah satu peranan penting untuk 

memperoleh badan buah jamur tiram yang maksimal yaitu dengan menjaga suhu dan 

kelembapan[2]. Umumnya suhu budidaya jamur tiram yang optimum dibagi menjadi 

dua fase, yaitu : fase inkubasi yang membutuhkan suhu udara 23-28C dengan 

kelembapan 60-70%, Fase pembentukan Tubuh dan buah membutuhkan suhu udara 

28-32C dengan kelembapan 70-90% [3].(Prasetyo et al., 2021) 

Selama ini, penyiraman tanaman dilakukan secara manual. Penyiraman dilakukan 

berpedoman pada suhu ruangan yang terukur oleh thermometer. Bila suhu melewati 

batas standar, pekerja akan mulai melakukan penyiraman. Hal ini cukup menguras 

tenaga pembudidaya jamur tiram karena harus bolak-balik menyiram jamur demi 

memperoleh suhu dan kelembaban yang sesuai kebutuhan jamur tiram. Oleh karena 

itu, para pembudidaya membutuhkan suatu alat yang dapat membantu meringankan 

kegiatan menyiram jamur tiram. Alat tersebut berupa sistem yang dapat bekerja secara 

otomatis, dimana penyiraman tanaman dapat dilakukan pada waktu dan suhu yang 

tepat.(Nugroho, 2018) 

Berdasarkan uraian di atas tentang pentingnya melakukan suatu inovasi dari 

perkembangan teknologi yang semakin berkembang, maka perlu dirancang sebuah alat 

yang dapat mengendalikan suhu ruang pada kumbung. Dimana alat ini dapat 

mengontrol dan melakukan penyiraman sesuai kebutuhan kelembaban yang 

diperlukan. karena suhu dapat dengan mudah berubah setiap waktu tergantung cuaca 

dan faktor fisik pada budidaya jamur tiram tersebut. Perancangan dan pembuatan 
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kontrol dan monitoring suhu secara otomatis ini dapat dimanfaatkan dalam bidang 

usaha budidaya guna memonitor kelembaban ruangan agar tanaman dapat tumbuh 

dengan baik. Pembuatan alat ini memanfaatkan Lcd monitor yang terdapat pada bok 

jamur yang digunakan untuk menampilkan suhu dan kelembaban pada ruang 

pembudidayaan.(Riski et al., 2021) 

1.2 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan data yang didapatkan dari berbagai sumber kebutuhan jamur di 

Indonesia sangat tinggi. Upaya untuk meningkatkan hasil panen dan kualitas jamur 

dibutuhkan sebuah sistem pengkabutan otomatis yang dapat melakukan pengkabutan 

agar menjaga suhu dalam ruangan tetap terjaga saat musim kemarau. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut: 
 

a. Object yang digunakan untuk penilitan tanaman jamur tiram. 
 

b. Pengolahan data sensor menggunakan NodeMcu. 
 

c. Sensor DHT22 digunakan sebagai pendeteksi kelembaban dan suhu. 
 

d. Aplikasi yang digunakan untuk interface merupakan aplikasi berbasis web. 
 

e. Alat yang saya buat hanya digunakan untuk ruangan 52cm x 38 cm x 33 cm 

1.4 Tujuan 

 

Sistem pengkabutan otomatis yang digunakan untuk menjaga kelembapan 

tanaman jamur berdasarkan data kelembapan di dalam lumbung jamur. 

Pengkabutan di perlukan untuk menjaga tanaman jamur agar tetap tumbuh dan 

berkualitas baik. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat pembuatan sistem sebagai berikut : 

a. Mengurangi gagal panen saat musim kemarau karena suhu sudah sesuai 

dengan tingkat kelembaban  pertumbuhan jamur. 
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b. sefisiensi waktu lebih baik karena petani tidak perlu melakukan 

pengkabutan manual dan petani dapat melakukan kegiatan lain 

c. Mempermudah perkerjaan petani jamur 

d. Meningkatkan kualitas tanaman jamur 


