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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia dikenal oleh masyarakat global menjadi salah satu Negara 

Megabiodiversity. Megabiodiversity adalah keanekaragaman hayati yang sangat 

besar atau melimpah. Sebutan ini didukung dengan keadaan alam di Indonesia 

menggunakn iklim tropis yang menjadi daerah yang cocok untuk aneka macam 

tumbuhan dan hewan. Hal ini berakibat pada anekaragam biologi (biodiversitas) 

pada Indonesia menjadi sangat tinggi. Kenaekaragaman tumbuhan pula mencakup 

kekayaan spesias kopleksitas ekosistem sebagai akibatnya dapat mempengaruhi 

komunitas aorganisme berkembang dengan stabil pada ekositem di indonesia (Syas 

& Rakhmadi, 2019) 

Jamur atau cendawan adalah tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil 

sehingga bersifat heterotrof. Jamur ada yang uniseluler dan multiseluler. Tubuhnya 

terdiri dari benang-benang yang disebut hifa. Hifa dapat membentuk anyaman 

bercabang-cabang yang disebut miselium. Jamur tiram adalah jamur kayu yang 

poly tumbuhan pada batang kayu yang telah lapuk, syarat agar jamur bias tumbuh 

tergantung pada nutrisi, suhu, kelembaban, air, cahaya, udara, serta keasaman, 

jamur tiram memiliki ciri khas pada rasanya. Jamur timur memiliki kandungan gizi 

seagai berikut : protein 27%, lemak1,6%, karbohidrat 58% , serat 11,5%, abu 0,3 

%, dan Kalori sebesar 265 kalori. Jamur dapat menjadi bahan pagan, karena 

memiliki beberapa sumber protein yang serupa yaitu thiamine (vitamin B1), 

riboflavin (vitaminB2), niasin, nioyin serta vitamin C dan mineral.(Hafiz et al., 

2016) 

Untuk budidaya jamur tiram dan jamur lainnya diperlukan kumbung jamur yang 

dimana menggunakan bahan baku utama bambu yang banyak tumbuh di kawasan 

Indonesia. Pada dasarnya suhu yang sesuai untuk perkembangbiakan jamur tiram 

yaitu memerlukan suhu udara berkisar antara 25 - 29ᵒC dengan kelembaban 70-
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90%. Berdasarkan hal tersebut muncul beberapa masalah terkait pengaturan suhu 

dan kelembaban yang mulai dikeluhkan oleh petani jamur, dimana para petani 

jamur harus melakukan pengukuran dan pengaturan suhu kelembaban ruang 

pembudidayaan jamur tiram secara manual dan waktu pengecekannya hanya 

mengandalkan insting saja. Ada pula sistem pengecekan yang dilakukan setiap 8 

jam. Namun hal ini dirasa masih kurang efektif, dikarena para petani harus 

melakukan pengecekan dan pengaturan suhu di waktu malam hari hingga dini hari. 

Alat ukur yang digunakan untuk memantau kondisi lingkungan juga terbatas 

sehingga mengakibatkan pengaturan kondisi ruang pembudidayaan jamur tiram 

tidak efektif dan dalam budidaya jamur tiram ini petani sering mengalami kesulitan 

dalam mengatur suhu dan kelembaban pada kumbung karena nilainya yang selalu 

berubah-ubah jadi petani harus sering bolak balik ke tempat budidaya jamur untuk 

melakukan pengecekan suhu dan kelembaban pada kumbung jamur. 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. (Aminudin, 2020) 

Salah satu perkembangan untuk memonitoring suhu dan kelembaban dalam 

budidaya jamur saat ini adalah dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan 

internet yang berbasis Internet of Things.Dalam memenuhi kebutuhan pangan di 

Indonesia dibuat inovasi, yaitu perancangan alat berbasis Internet of Things ( IoT 

), menggunakan mikrokontroller Arduino UNO. Tujuanya dari perancangan ini 

adalah untuk mempermudah pengontrolan dan monitoring suhu maupun 

kelembaban pada budidaya jamur tiram yang terkoneksi jaringan internet, 

monitoring bisa di lakukan secara jarak jauh. Dengan menggunkan modul wifi 

ESP8266-01 sebagai pengirim data dari sensor DHT11 ke website ThingSpeak 

lebih praktis di bandingkan membuat website sendiri.(Rebiyanto, 2018)  
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 Menurut (Wibowo et al., 2021) dengan judul penelitian “Implementasi 

Monitoring Suhu dan Kelembaban pada Budidaya Jamur Tiram dengan IOT”  

mengatakan bahwa Konsep Internet of Things (IoT) merupakan alternatif yang 

dapat diterapkan dalam merancang suatu alat monitoring suhu dan kelembaban 

untuk pembudidayaan jamur tiram dengan cepat, mudah serta real time, sehingga 

mempermudah pengawasan pemilik usaha pada ruang budidaya jamur tiram. IoT 

telah membawa perubahan revolusioner dalam monitoring, manajemen, dan sektor 

analisis data. Oleh sebab itu, penerapan alat ini diharapkan agar hasil budidaya 

jamur tiram dapat berjalan optimum 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diusulkan sebuah “Sistem Monitoring 

Suhu Dan Kelembapan Pada Kumbung Jamur Tiram Berbasis Internet Of 

Things (IoT)” yang dapat ditampilkan secara Realtime melalui website yang akan 

menampilkan beberapa data seperti nilai suhu, kelembaban, dan kondisi yang akan 

ditampilkan. Dengan adanya aplikasi ini, dapat diketahui apakah kumbung jamur 

memiliki suhu dan kelembapan yang sesuai dengan kebutuhan pada kumbung 

jamur tiram 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



 

4 
 

1.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah terhadap system informasi yang akan dibuat dalam proposal 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Data masukan berupa data suhu dan kelembaban perangkat server. 

2. Sensor suhu dan kelembaban yang digunakan adalah DHT22. 

3. Mikrokontroler yang digunakan pada perangkat monitoring suhu dan 

kelembaban berupa NodeMcu ESP8266. 

4. Sistem Monitoring suhu dan kelembaban perangkat server berbasis Internet 

Of Things. 

5. Sistem Monitoring suhu dan kelembaban berbasis Iot Menggunakan Mysql 

6. Keluaran data yang dihasilkan berupa nilai suhu, kelembaban dan kondisi 

pada web pengguna. 

7. Jamur yang diteliti adalah jenis jamur tiram 

8. Penelitian dilakukan di daerah Tanjung Palas, Kota Dumai  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Merancang Dan Membangun “Sistem Monitoring Suhu dan kelembaban 

Pada Kumbung Jamur Tiram Berbasis Iot”. 

2. Mengimplementasikan “Sistem Monitoring Suhu dan kelembaban Pada 

Kumbung Jamur Tiram Berbasis Iot”. 

3. Menghitung Besar Akurasi DHT22 Pada “Sistem Monitoring Suhu dan 

kelembaban Pada Kumbung Jamur Tiram Berbasis Iot”. 
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1.4   Manfaat Penelitian  

  Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Hasil pembuatan tugas akhir ini diharapkan bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam sistem 

monitoring. 

2. Hasil pembuatan tugas akhir ini dapat dijadikan bahan masukan dan 

sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan atau kepada pihak lain 

yang terkait dengan masalah yang sama untuk meningkatkan aplikasinya, 

serta diharapkan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

1.5  Metode Penyelesaian Masalah  

 Dalam penulisan tugas akhir  ini dibutuhkan berbagai data yang menunjang 

dalam penulisan  dan  dalam  pengumpulan  data,  penulis  melakukan  penelitian  

dengan  cara  sebagai berikut : 

1. Studi literatur dan referensi, yaitu mempelajari buku buku literatur, artikel, 

dan sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian.  

2. Studi konsultasi, yaitu berupa tanya jawab dengan dosen pembimbing, 

pemilik kumbung jamur ataupun pihak pihak yang mempunyai wawasan 

terkait dengan penelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan 

penelitian. 

3. Desain dan perancangan monitoring pengaturan dan kelembaban suhu pada 

kumbung jamur yaitu analisa kebutuhan, rancangan elektronik, racangan 

mekanik, dan pemrograman 
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