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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan Teknologi yang begitu pesat pada era globalisasi ini, semakin 

membuat segala sesuatunya menjadi mudah dan praktis. Manusia selalu membuat 

inovasi-inovasi baru untuk memudahkan mereka dalam melakukan suatu pekerjaan. 

Hal-hal yang dahulu sulit dilakukan kini lebih mudah untuk dikerjakan karena 

perkembangan teknologi tersebut. Seperti halnya dalam kegiatan Pertanian. Pada 

umumnya Masyarakat di Desa lebih mengutamakan Pertanian sebagai sumber 

penghasilanya, maka dari itu masyarakat di Pedesaan lebih memilih membuat 

pekerjaan sendiri yang tidak menyita waktu dan pekerjaan lainnya, sebagai salah 

satu terobosan maka masyarakat lebih memilih usaha budidaya jamur, karena di 

jaman maju dan berkembang sangat sulit mencari pekerjaan yang setiap hari 

menghasilkan.Budidaya jamur merupakan salah satu budidaya yang tidak mengenal 

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

tiram, jamur kuping dan jamur payung. 

Jamur yang sering di budidaya oleh petani umumnya adalah jamur tiram. 

Jamur tiram merupakan jamur yang cukup sederhana pemeliharaannya, dan sangat 

digemari oleh masyarakat karena harganya yang relative terjangkau. Banyak 

permintaan dari konsumen membuat jamur tiram sangat menjanjikan bagi petani 

jamur. 

Jamur dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di pengaruhi oleh 

penyiapan ruangan untuk mendukung proses hidup jamur, suhu ruangan, 
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kelembapan dalam ruangan. Suhu dan kelembapan yang paling berpengaruh 

tehadap pertumbuhan tanaman jamur, sebab bila suhu dan kelembapan apabila tidak 

sesuai seperti pada syarat tumbuh maka log/bibit jamur akan mengering dan 

pertumbuhan jamur akan terhambat atau bahkan tidak akan tumbuh. 

Jamur dapat tumbuh dengan baik diantara suhu 25-30°C dan kelembapan 

minimal 70-80%. Sedangkan suhu udara di Indonesia pada umumnya tinggi yaitu 

antara 24 – 34oC, dan kelembapan udara juga tinggi yaitu antara 60 - 90%. Faktor-

faktor inilah yang menyebabkan daerah di Indonesia menjadi tempat ideal 

tumbuhan berbagai macam spesies diantaranya jamur. 

Untuk mendapatkan hasil tanaman jamur yang memuaskan dengan kondisi 

suhu dan kelembapan yang tinggi, maka di perlukan alat yang berfungsi untuk 

mengetahui suhu dan kelembapan dalam ruangan. Dari Permasalahan tersebut, 

maka dirancanglah sebuah sistem yang dapat Memonitoring kondisi suhu dan 

kelembaban rumah jamur tiram sekaligus mengendalikanya dari tempat yang jauh 

dengan memanfaatkan teknologi yang banyak digunakan di indonesia. Dengan cara 

penggunaan alat ini mampu menampilkan suhu dan kelembaban ruangan di saat itu 

pula dan apabila suhu dan kelembaban itu tidak tercapai atau melebihi batas maka 

akan otomatis melakukan apa yang seharusnya di lakukan. Sehingga jamur akan 

tumbuh dan berkembang dengan baik. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengajukan peneliatan dengan judul 

“APLIKASI SISTEM MONITORING DAN KONTROL SUHU SERTA 

KELEMBABAN PADA RUMAH JAMUR BERBASIS WEB”. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam pembuatan Tugas Akhir ini 

adalah : 

1. Peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk merancang sistem monitoring  

pendeteksi suhu dan kelembaban pada rumah jamur ? 

2. Bagaimana mengimplementasikan aplikasi sistem monitoring suhu dan 

kelembapan pada rumah jamur? 

1.3  TUJUAN 

Tujuan dari penyusunan dan pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Tujuan dari pembuatan alat ini adalah merancang, mambangun dan 

menguji Wireless Sensor Network menggunakan ESP8266 untuk 

mengukur, mencatat dan menampilkan data melalui halaman web  

2. Sistem yang dirancang dapat diimplementasikan secara nyata pada rumah 

jamur. 

1.4  MANFAAT 

Manfaat dari penyusunan dan pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Memudahkan petani memantau dan mengendalikan kondisi suhu serta 

kelembaban pada rumah jamur. 

2. Mengembangkan sistem pengendali suhu dan kelembaban pada rumah 

jamur tiram yang sudah ada. 

3. Memanfaatkan teknologi internet dan aplikasi web pada dunia pertanian. 

Khususnya jamur tiram. 
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1.5  BATASAN MASALAH 

Untuk menghindari luasnya pembahasan, maka penulis memberikan 

beberapa batasan, yaitu : 

1. Rumah Jamur, merupakan sistem yang akan dimonitoring dan 

dikendalikan. 

2. Penampilan data suhu dan kelembaban hasil monitoring serta kendali 

untuk merubah set point suhu dan set point kelembaban diakses melalui 

web aplikasi. 

 

  


