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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 LatarBelakang 

 Pada budidaya tanaman tertentu diruang tertutup, perlu 

memperhatikan kondisi ruang dimana tanaman akan dikembangkan, seperti 

suhu, kelembaban dan pencahayaan ruang. Hal ini dimaksudkan agar 

tanaman tumbuh pada kondisi lingkungan yang sesuai dengan habitat dan 

lingkungan asal sehingga dapat berkembang dengan baik. 

  Pada budidaya jamur diperlukan suhu ruang antara suhu 27,5 C° 

sd. 28 C° dan kelembapan 90% sd. 60%.  Untuk mempertahkan suhu dan 

kelembaban ruang budidaya yang sesuai, petani jamur di Rungkut 

Menanggal Gg.2 No.11b Surabaya dalam budidaya jamur tiram masih 

menggunakan cara manual,  yaitu dengan cara menyiram permukaan tanah 

dan dinding gubuk dengan air di beberapa titik beberapa kali dalam satu 

hari, tergantung pada kondisi cuaca disekitarnya. Hal ini kurang efisien dari 

segi waktu dan tenaga. Dengan perkembangan teknologi elektronik dan 

banyaknya jenis sensor yang ditawarkan, seperti sensor suhu dan sensor 

kelembaban memungkinkan dibuat system kontrol  yang dapat mendeteksi 

suhu dan kelembaban ruang budidaya jamur dan melakukan penyiraman 

secara otomatis.  

  Berdasarkan uraian diatas, pada tugas akhir ini dibuat  “ALAT 

KONTROL SUHU DAN KELEMBABAN OTOMATIS PADA RUANG 

BUDIDAYA JAMUR TIRAM BERBASIS ATmega32”.  

 

1.2 RumusanMasalah 

  Rumusan masalah dalamTugas Akhir ini sebagai berikut: 

a.  Bagaimana merancang system control suhu dan kelembaban

 otomatis. 

 



 
 

2 
 

b.  Bagaimana merancang perangkat keras sensor, tampilan LCD, 

 relay. 

c.  Bagaimana merancang sistem minimum mikrokontroler

 ATmega32. 

d.  Bagaimana merancang perangkat lunak yang menunjang operasi

 mikrokontroler ATmega32. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan pembuatan tugas akhir ini adalah merancang alat control 

suhu dan kelembaban otomatis pada ruangan budidaya jamurtiram 

berbasis ATmega32. 

 

1.4 Batasan Masalah 

 Berdasarkan rumusan masalah yang terkait dengan alat ini cukup 

luas serta keterbatasan kemampuan yang dimiliki, maka diperlukan 

membatasi masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini :   

a.  Alat ini menggunakan DHT22 yang digunakan untuk mengetahui 

suhu dan kelembaban ruang budidaya jamur tiram. 

b.  Alat ini menggunakan mikrokontroler AT-Mega sebagai kontrol

 otomatis yang terhubung dengan relay. 

c.  Alat ini menggunakan relay sebagai saklar otomatis yang 

 terhubung dengan motor pompa air dan motor exhaust.  

d.  Alat ini menggunakan motor pompa air untuk menyiramkan air 

 pada ruangan budidaya jamur tiram. 

e.  Alat ini menggunakan motor exhaust untuk menyedot udara dalam

 ruangan budidaya jamur tiram. 
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1.5 Metodelogi Peneletian 

 Dalam pengerjaan Tugas Akhir ini di perlukan suatu metode untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk itu penulis merencanakan suatu 

tahapan sebagai berikut : 

1. Tahapan surve 

Pada tahapan ini di lakukan surve langsung pada tempat budidaya 

jamur tempat cuacapanas (di Rungkut, Surabaya) dan akan 

dibandingkan dengan cuaca asli jamur tiram dibudidayan yaitu (di 

Malang) yang cuacanya di sana lebih dingin. 

2. Tahapan studi literature 

Pada tahapan ini dilakukan studi tentang cara berbudidaya jamur 

tiram di kota Malang, apa saja yang perlu diperhatikan dalam 

budidaya jamur tiram seperti ; pembuatan baglog jamur tiram, 

penyesuaian suhu, dan penyesuaian kelembaban pada ruangan 

budidaya jamur tiram. 

3. Tahapan studi literature lanjut. 

Pada tahapan ini dilakukan studi tentang cara pembuatan alat 

otomatis pengontrol suhu dan kelembaban otomatis untuk ruangan 

budidaya jamur tiram, dengan komponen sensor, mikrokontroler, 

dan relay. Yang mempermudah dalam proses perancangan. 

4. Tahapan perancangan dan pemograman 

Pada tahapan ini akan dilakukan perakitan beberapa komponen 

menjadi sebuah alat dan pemograman yang dilakukan pada 

mikrokontroler agar dapat mengontrol suhu dan kelembaban pada 

ruangan budidaya jamur tiram. 

5. Tahapan pengujian alat 

Pada tahapan ini akan dilakukan pengujian pada alat dari segi 

perangkat kerasnya hingga keperangkat lunaknya agar mengetahui 

keberhasilan alat ini dalam melakukan kinerjanya. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penulisan, metodologi penelitian, dan systematika 

penulisan. 

 

 

 BAB II : TEORI 

Bab ini berisikan tentang penjelasan teori-teori dasar yang 

diperlukan dalam tugas akhir ini menjelaskan setiap komponen yang ada 

pada alat tugas akhir ini dari perangkat keras dan perangkat lunaknya. 

  

 BAB III  : PERANCANGAN ALAT 

Bab ini berisikan tentang penjelasan tahapan perancangan alat dari 

segi perangkat keras dan segi perangkat lunak. 

 

BAB IV  : PENGUJIAN ALAT 

Bab ini berisikan tentang penjelasan hasil pengujian pengujian alat 

dari segi perangkat keras dan segi perangkat lunak. 

 

BAB V  :PENUTUPAN 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari bab yang 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


