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RANCANG BANGUN SISTEM ELEKTRONIK PENGENDALI LUMBUNG 

BUDI DAYA JAMUR BERBASIS MIKROKONTROLER 

  
DHIKA TEGUH PRASETIYO 

Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Informasi dan Elektro 

Universitas Teknologi Yogyakarta 

Jl. Ringroad Utara Jombor Sleman Yogyakarta 

E-mail : dhikaatp@gmail.com 

  
ABSTRAK 

  

Jamur adalah salah satu tumbuhan yang bisa dibuat berbagai macam masakan dan juga bisa 

dijadikan obat, perkembangan industri jamur kian tahun kian meningkat khususnya di 

Indonesia, ditahun 2017 baru memenuhi pasar lokal saja pastinya masih banyak kekurangan, 

Era yang sekarang ini adalah Era digital, dimana sesuatu yang kita kerjakan dulunya 

menggunakan tenaga manusia sekarang beralih menjadi tenaga mesin. Masyarakat indonesia 

membutuhkan suatu alat bilamana saat orang tersebut sibuk bisa ditinggalkan tetapi 

menghasilkan uang. Oleh sebab itu dibuatlah alat Rancang bangun sistem elektronik pengendali 

lumbung budi daya jamur berbasis mikrokontroler. Rancang Bangun bersifat Semi otomatisasi, 

semi otomatis pada tanaman dan perawatan serta pemupukan adalah langkah yang baik 

bilamana kita ingin berwirausaha tetapi dengan lahan yang sempit dan waktu yang sibuk. 

Rancang bangun sistem elektonik bertujuan untuk mengatur dan penjadalan penyiraman  yang 

dilakukan 2 waktu yaitu di pagi hari sekitar jam 07.00-08.00 dan di siang hari sekitar jam 

12.00-13.00, pemupukan dilakukan 5 hari sekali  dan dilakukan penyiraman pada sore hari 

sekitar jam 15.00-17.00 dan perawatan dilakukan secara otomatis dengan memonitoring akan 

adanya hama yang tak terlihat oleh manusia dan agar panen yang dihasilkan akan semakin 

melimpah, mampu memenuhi pasar internasional, Ardunino adalah salah satu pemrograman 

yang memuat semua dari kebutuhan, penggunaan sensor – sensor seperti LDR, DHT11 dan soil 

moisture yl-69 atau kelembaban tanah. Sensor LDR befungsi untuk menghidupkan lampu, sensor 

DHT11 berfungsi untuk membaca suhu ruangan sekitar dan menghidupkan kipas secara 

otomatis, dan sensor soil moisture berfungsi sebagai monitoring tanah disekitar tanaman. 

Kekayaan suatu negara bisa juga dinilai dari kekayaan hasil tumbuhan yang dihasilkan oleh 

negara tersebut. 
 

Kata kunci : Jamur, Rancang Bangun, Arduino, DHT11,LDR, Soil Moisture. 
  

 

 

  

ABSTRACT  

  

Mushroom is a plant that can be used as food ingredients and medicine. The development of 

mushroom industry is increasing every year, especially in Indonesia. In 2017, the industry is still 

lacked in fulfilling the local demand. In this digital era, where we used to do everything with 

manpower are now shifted to engine power. Indonesian needs automatic equipment when they 

are busy but can still produce money. Therefore a design tool for electronic systems for 

controlling mushroom cultivation based on microcontrollers was made. The design and 

construction is Semi-automation, semi-automatic on plants, care and fertilization is a good step 

mailto:dhikaatp@gmail.com
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when we want to do an entrepreneurship but with a narrow land and busy time. The electronic 

system design aims to regulate and run watering 2 times in the morning around 07.00-08.00 and 

in the afternoon around 12.00-13.00, fertilization is done once every 5 days and watering is done 

in the afternoon around 3:00 p.m. to 5:00 p.m. and plan caring is done automatically by 

monitoring the presence of pests that are not visible to humans and so that the resulting harvest 

will be more abundant, able to fulfill the international market, Ardunino is one of the 

programming that contains all of the needs, the use of sensors such as LDR, DHT11 and soil 

moisture yl-69. LDR sensor functions to turn on the lights, the DHT11 sensor functions to read 

the ambient temperature around and turn on the fan automatically, and the soil moisture sensor 

functions as monitoring the soil around the plant. The wealth of a country can also be assessed 

from the wealth of plant products produced by that country. 
 

 

Keyword: Mushroom, Design and Construction, Arduino, DHT11,LDR, Soil Moisture. 
 

 

1. PENDAHULUAN 
Melihat semakin majunya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sekarang di dunia 

mendorong kita untuk berfikir kritis dan berkembang 

untuk mendapatkan uang yang lebih banyak salah 

satunya yaitu berwirausaha. Pertumbuhan manusia 

didunia semakin kesini semakin banyak sehingga 

membuat ruang gerak dan lahan – lahan yang dulunya 

luas sekarang semakin sempit, tidak dipungkiri 

manusia bagaimana berkembang untuk mengasah 

jiwa enterpreuner salah satunya bercocok tanam 

dengan lahan sempit. Indonesia sebagai negara 

berkembang harus memiliki sumber daya manusia 

yang berkualitas dan memiliki kemampuan 

intelektual yang cukup memadai untuk mengimbangi 

pesatnya perkembangan industri dan perkembangan 

kecanggihan teknologi agar tidak kalah saing dengan 

negara berkembang dan negra maju lainnya.   

Wirausaha adalah salah satu seseorang untuk 

mengembembangkan suatu hobi atau bakat dan 

keadaan untuk memperkaya diri dengan cara 

mengembangkan sumber daya manusia dan 

memanfaatkan sumber daya alam yang telah tersedia. 

Wirausaha jamur tiram mungkin sering terdengar dan 

menjamurnya usaha tersebut, namun kebutuhan akan 

jamur sangatlah banyak khusunya di indonesia 

maupun ekspor di negara- negara lain. Jamur dikenal 

sebagai hidangan lezat dimulai sejak 3.000 tahun 

silam, yakni ketka jamur menjadi hidangan populer 

para raja dan kekaisaran mesir. Begitu pula di Cina, 

jamur telah dimanfaatkan sejak ribuan tahun lalu, 

terutama dijadikan bahan pengobatan herbal. Di 

sejumlah negara, beberapa jenis jamur justru hanya 

bisa dijangkau kelas tertentu saja mengingatnya 

harganya yang mencapai berjuta - juta serta 

khasiatnya yang luar biasa.  

 

 

2. LANDASAN TEORI 
2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang pernah dilakukan berhubungan 

dengan penyiram, penelitian pertama  dilakukan oleh 

Rasmana dkk.(2016) yang berjudul "Monitoring Dan 

Setting Greenhouse" berbasis android". pada 

penelitian ini membahas tentang memonitoring suhu 

dan kelembaban ruangan greenhouse dengan 

menggunakan arduino Uno sebagai setting dan set-

point dari suhu dan kembaban yang dibutuhkan oleh 

tanaman. Aplikasi arduino disini berfungsi sebagai 

transmisi monitoring atau menerima hasil dari 

arduino melelalui wiroless module ES8226. 

Pengujian setting mengirimkan data secara manual 

dengan penekanan tombol pada aplikasi.   

Penelitian kedua dilakukan oleh Syarief.S. dkk. 

(2016)  berjudul "Sistem Monitoring Cabai pada 

Greenhouse Berbasis Labview". penelitian ini 

membahas tentang memonitoring kelembaban dan 

suhu tanaman cabai pada Greenhouse kemudian 

ditampilkan pada labview. Penelitian ini 

menggunakan beberapa sensor diantaranya sensor soil 

berfungsi untuk pendeteksi kelembaban tanah 

sekitar,sensor DHT11 berfungsi untuk membaca suhu 

sekitar ruangan adapun sensor LDR (Light Dependent 

Resistor) yang berfungsi untuk pendeteksi intensitas 

cahaya disekitar, pemantauan tersebut Ditampilkan 

oleh LCD 4 X 20 kemudian disimpan di data logger 

sehingga didapat data hasil dan kemudian bisa 

menjadi bahan evaluasi. 
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Penelitian ketiga yaitu dari  Dewi (2015), dalam 

penelitiannya yang berjudul Rancang Bangun Sistem 

Penyiraman Saur Sawi (Brassica chinesis L.) 

Menggunakan Sensor Kelembaban dan Sensor 

Intensitas Cahaya Berbasis Fuzzy. Didalam 

penelitiannya membahas tentang penyiraman sawi 

dengan menggunakan sensor suhu dan sensor cahaya 

bila mana suhu naik akan menyiramkan secara 

otomatis.  

Penelitian keempat oleh Afifah, H (2015), dengan 

judul Perancangan Alat Otomatis Penyemprotan 

Hama Tanaman Padi Menggunakan Sensor PIR 

dengan Sumber PV dan Baterai. Didalam 

penelitiaanya menggunakan sensor pir dengan sumber 

pv dan baterei dan dalam penyemprotan hampir sama 

tetapi cara dan bahannya berbeda. 

2.2 Jamur Tiram (Pleurotus ostreatus) 

Jamur tiram (Pleurotus ostreatus) adalah jamur 

pangan dari kelompok Basidiomycota dan termasuk 

kelas Homobasidiomycetes dengan ciri-ciri umum 

tubuh buah berwarna putih hingga krem dan 

tudungnya berbentuk setengah lingkaran mirip 

cangkang tiram dengan bagian tengah agak cekung 

Jamur merupakan bisnis yang tidak membutuhkan 

lahan yang luas, kita hanya perlu rungan contohnya 

gudang, pekarangan, rumah dll. Jamur juga tidak 

perlu memerlukan biaya operasional yang mahal 

hanya perlu tempat yang lembab dan alat semprot 

untuk menyemprot, budidaya jamur berawal dari 

baglog atau media tumbuh berkembang jamur, baglog 

berisi serbuk kayu, katul dan gamping 

perbandingannya 3:1:1 serta tambahan biang jamur 

mestinya 

 
2.3 Mikrokontroler 

Mikrokontroller adalah sebuah chip yang 

berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik 

dan umumnya dapat menyimpan program 

didalamnya. Mikrokontroler umumnya terdiri dari 

CPU (Central Processing Unit), memori, I/O tertentu 

dan unit pendukung seperti Analog-to-Digital 

Converter (ADC) yang sudah terintegrasi di 

dalamnya. Mikrontroler pertama kali dikenalkan oleh 

Texas Instrument dengan seri TMS 1000 pada tahun 

1974 yang merupakan mikrontroller 4 bit. Pada tahun 

1976 Intel mengeluarkan mikrokontroler 8 bit dengan 

nama 8748 yang merupakan keluarga MCS 4. 

 
Gambar 1 Mikrokontroller 

2.4 Arduino 
Menurut Feri (2011) Arduino adalah Sebuah 

Physical Computing yang bersifat Open source. 

Arduino Uno adalah salah satu produk berlabel 

arduino yang sebenarnya adalah sutau papan 

elektronik yang mengandung mikrokontroler 

ATmega328 (sebuah keping dan bertindak seperti 

computer) (Kadir, A 2012). Arduino dapat digunakan 

untuk pengendalian robot, LED dan pemantauan jarak 

jauh melalui internet.  

2.5 Sensor  
Sensor merupakan alat atau komponen yang 

mempunyai peranan penting dalam sistem pengaturan 

otomatis. Ketepatan dan kesesuaian dalam memilih 

sebuah sensor akan  sangat menentukan kinerja dari 

sebuah sistem pengaturan secara otomatis. Macam – 

macam sensor :  

a. Sensor suhu  

Sensor suhu DHT11 adalah sensor digital yang 

dapat mengukur suhu dan kelemabapan udara 

disekitarnya  (Syam, 2013) 

b. Sensor Kelembaban  

Suatu alat ukur yang digunakan untuk membantu 

dalam proses pengukuranatau pendifinisian suatu 

kelembaban uap air yang terkandung dalam udara .  

  

 

2.6 Relay 
Relay adalah Saklar (Switch) yang dioperasikan 

secara listrik dan merupakan komponen 

Electromechanical (Elektromekanikal) yang terdiri 

dari 2 bagian utama yakni Elektromagnet (Coil) dan 

Mekanikal (seperangkat Kontak Saklar/Switch).Relay 

menggunakan Prinsip Elektromagnetik untuk 

menggerakkan Kontak Saklar sehingga dengan arus 

listrik yang kecil (low power) dapat menghantarkan 

listrik yang bertegangan lebih tinggi. 
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2.7  Power Supply 

Power supply adalah perangkat keras untuk 

menyuplai tegangan dan berfungsi untuk merubah 

arus bolak – balik (AC) menjadi searah (DC). Input 

dari power suppy sebenarnya adalah arus bolak – 

balik (AC) kemudian diubah menjadi arus searah 

(DC) sehingga komponen atau alat – alat seperti 

komputer dll yang arusnya kecil dapat tersambung 

dengan aman 

 

2.8 Driver Motor L298N 

Driver motor l298N adalah komponen elektronik 

yang berfungsi untuk mengontrol arus putaran motor 

dc (Ardiansyah. A dan Hidayatama . O 2013) L298N 

biasanya digunakan untuk mengatur arah putar dari 

motor dc dan dalam driver biasanya hanya  2 motor 

Dc. Biasanya digunakan untuk robot line follower, 

confeyer, motor steper dan sebagainya.Kipas DC 

adalah kipas yang berkekuatan kecil dan berguna 

untuk mengeluarkan angin, pendingin udara, 

pengering, ventilasi dan untuk penyegar udara.  

 

2.9  Kipas DC 
Kipas DC adalah kipas yang berkekuatan kecil 

dan berguna untuk mengeluarkan angin, pendingin 

udara, pengering, ventilasi dan untuk penyegar udara. 

 

2.10  Sprinkler  
Sprinkler adalah suatu alat untuk menyiram 

tanaman , dan berguna untuk mengeluarkan air dari 

selang. 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Alat dan Bahan 

 
Perancangan alat Rancang bangun sistem 

elektronik lumbung budi daya jamur berbasis 

mikrokontroler pada penelitian ini membutuhkan 

beberapa peralatan yang dapat menunjang kegiatan 

penelitian. Tabel 1 menunjukkan beberapa alat bantu 

yang terdapat pada penelitian ini.  

 

Tabel 1 Peralatan dalam Penelitian 

No Nama Alat 

1. Multitester 

2. Solder 

3.     Tenol 

4. Drei (+-) 

5. Tang potong 

6. Bor kecil 

7. Korek Api 

8. Kabel  

 

Bahan yang digunakan peneliti untuk bangun 

sistem elektronik lumbung budi daya jamur berbasis 

mikrokontroler, ditunjukkan pada tabel 2 

Tabel 2 Bahan dalam Penelitian 

No. Nama Bahan 

1. 2 Arduino Uno 

2. 4 Rellay Channel 

3. Sensor DHT11 

4. Sensor Kelembaban 

tanah 

5. Sensor LDR 

6. RTC DS1302 

7. Keypad 4 x 4 

8. Modul motorL298N 

9 Lampu DC  

10 Papan Project 

11 Motor DC 

13 Kipas DC 

14 Sprinkler 

 

 

3.2 Alur Penelitian  

Dalam melakukan penelitian ini, penulis 

menggunakan beberapa tahapan untuk menyelesaikan 

penelitian yang digambarkan seperti pada gambar 

diagram Flow Chart yang ditunjukan pada gambar 2 

dan 3. 

 

 
Gambar 2  flowchart 1 alur penelitian  

Dari Gambar 2 diagram flowchart proses yaitu 

menerangkan dari input sampai output. Input disini 

pertama dari listrik searah AC kemudian masuk ke 

power supply dan  dari power suplly masuk ke 

arduino, arduino pertama  membaca sensor suhu 

membaca suhu disekitar, membaca kelembaban 



5 

 

tanah, membaca sensor LDR kemudian output  

seperti kipas dan lampu .  

 

 
Gambar 3 flowchart 2 alur penelitian  

Dari Gambar 3 arduino kedua membaca RTC dan 

input atur waktu sekarang, kemudian tampil Lcd, atur 

penyiraman 1 dan 2  berdasarkan jam dan atur 

penyiraman ke 3 berdasarkan jam, tanggal, bulan, 

tahun kemudian ke output dan kemudian menyiram 

sesuai waktu yang ditentukan dan selesai 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Implementasi Sistem 

Implementasi sistem  adalah  rangkaian  

prosedur  untuk  menyelesaikan  sebuah desain  yang 

ada dan untuk memperbaiki sistem yang baru. 

Penerapan rancang alat otomatisasi penyiraman 

dimulai dari pembuatan program kemudian 

pembuatan gambar kerja dan kemudian penerapan 

pada prototype. 

 

5.2 Tahap Implementasi Sistem 

Tahapan Implementasi Sistem adalah gagasan 

untuk menuangkan ide – ide yang ada dan  menurut 

teori yang mendukung. Tahapan – tahapan tersebut 

akan mendukung agar cepat tercapainya suatu proses, 

tahapan tersebut terdiri dari : 

 

1. Persiapan  

Tahap periapan disini penulis mencari 

permasalah yang dihadapi dan purwarupa alat 

dibutuhkan  para petani jamur serta otomatisasi 

penyiraman.  

2. Pembuatan program  

Pada tahapan ini membahas bagaimana 

pembuatan atau perancangan sistem yang akan 

dibuat akan sesuai dengan ekspektasi  petani 

terutama otomatisasi berjalan dengan 

semestinya. Pada kasus ini penulis 

menggunakan software pemrograman Arduino 

IDE versi 1.8.5 sebagai bahasa 

pemrogramannya. 

3. Pengujian program  

Tahap pengujian  program bertujuan  agar 

program berjalan dengan harapan yang dibuat 

dan dapat berjalan diprogram Arduino IDE 

setelah itu dilanjut dirangkai ke alat. 

4. Pengujian Alat 

Pada tahap ini bertujuan agar alat yang akan 

digunakan berjalan semestinya dan sesuai 

ekspektasi yaitu otomatisasi penyiraman dan 

pemupukan serta perawatan berjalan dengan 

sesuai semestinya, adapun pengujian alat 

dilakukan agar mengetahui komponen – 

komponen yang digunakan sesuai dengan 

standar pengguna.  

5. Analisa data  

Pada tahap analisa data yaitu menganalisa atau 

mengecek suatu rangkain  dari awal sampai 

akhir agar data yang didapat akurat, disini 

penulis menganalisa penyiraman dan 

pemupukan berdasarkan waktu yang ditentukan, 

mengontrol suhu agar sesuai dengan tumbuhan 

dan mengetahui kelembaban tanah disekitar. 

. 5.3  Pengujian Sistem / Alat 

Pengujian arduino 1 

Langkah awal untuk menguji alat adalah dengan cara 

menyesuaikan langkah dari pembuatan coding di 

arduino IDE, maksud dari pengujian alat ini agar 

nantinya program dan alat bisa berjalan sesuai yang 

diinginkan. Berikut Contoh pengujian Arduino 1 di 

Gambar 4  sampai 7 

 

 

 



6 

 

 

Gambar 4 Pengujian Sensor DHT11 

Gambar 4  adalah pengujian sensor DHT11 ketika 

suhu awal dalah 30º Celcius kemudian diuji 

menggunakan korek api pada sensor DHT dengan 

waktu 30 detik kemudian  suhu makin bertambah 

sampai 34º Celcius berarti sensor berjalan sesuai yang 

diinginkan. 

 
Gambar 5 tampilan pengujian suhu pada LCD 1 

Gambar diatas adalah tampilan pada LCD dan 

menunjukan suhu atau temperatur 28º Celcius 

kemudian diuji menggunakan korek api pada sensor 

DHT11 kemudian temperatur naik menjadi 30 º 

sehingga kipas menyala. 

 

 

Gambar 6 pengujian Nilai soil 1 

Gambar 6 adalah posisi awal dari  sensor soil 

moisture dan nilai soil menunjukan 9.00 atau 

kelembaban tanah diangka 9.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Tampilan pengujian sensor LDR pada 

LCD 1 

Gambar diatas adalah pengujian sensor LDR 

disini saya menggunakan korek api yang mempunyai 

cahaya yang cukup terang kemudian didekatkan ke 

sensor LDR kemudian nilai dari LDR naik dan lampu 

mati secara otomatis karena nilai lebih dari 300. 

 

Pengujian arduino 2 

Pengujian arduino ke 2 yaitu pengujian tampilan 

coding dilayar lcd, meliputi RTC, alarm 1, alarm 2, 

alarm 3 dan pengujian pompa air dan pompa pupuk, 

berikut contoh pengujian bisa dilihat pada Gambar 6 

sampai 8 

Gambar 8  Tampilan Waktu arduino 2 

Gambar diatas adalah tampilan pertama yang 

sudah diatur menggunakan tombol “ * ”  pada keypad 

yang pertama yaitu atur tahun, bulan, tanggal dan 

waktu sesuai tanggal yang sudah diinput. 

 

Gambar 9  Tampilan pengujian di LCD 2 
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Gambar 9 adalah tampilan dari alarm yang belum 

di setting  dan digambar terdapat 3  alaram yang 

pertama dan kedua adalah alarm dari pompa air  

berdasarkan waktu dan yang ketiga adalah pompa 

pupuk yang di setting berdasarkan tahun, bulan, 

tanggal dan waktu karena pemupukan tidak dilakukan 

setiap hari.    

 

 

 
 

Gambar 10 Tampilan alarm 1 dan 2 di LCD  

Gambar diatas adalah tampilan alarm 1 dan 2 di 

LCD yang sudah di input, kemudian setting alarm 3 

kurang lebihnya sama dengan alarm pertama dan 

kedua kemudian setting tanggal,bulan dan tahun. 

 

6. PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan perencaan dan hasil pengujian dari tugas 

akhir Rancang bangun sistem elektronik pengendali 

lumbung budi daya jamur berbasis  mikrokontroller : 

1. Hasil dari pengujian Rancang bangun sistem 

elektronik pengendali lumbung budi daya jamur 

berbasis  mikrokontroler berjalan sesuai dengan 

keinginan, sensor suhu DHT 11 dengan mengerakan 

kipas  > 27º suhu ruangan maka outputnya  kipas 

menyala, sensor LDR berjalan dengan membaca 

cahaya dan ketika nilai cahaya < 300 maka outputnya 

lampu akan menyala, sensor kelembaban tanah 

berjalan dengan membaca nilai kelembaban tanah dan 

menampilkan sebagai monitoring tanah disekitar dan 

pompa air   sebagai output penyiraman dan sensor 

lain sebagai pendukung agar terjadi pengendalian. 

2. Penyiraman dan pemupukan berjalan sesuai 

setting  pada keypad 4x 4 dan arduino UNO sebagai 

mikrokontrolernya dan pompa Air sebagai outputnya. 

Input keypad dengan cara klik tombol A untuk 

penyiraman pompa 1 dan tombol “B” untuk pompa 2 

dan tombol “C” untuk pompa 3 dan tombol “D” 

untuk mengakhiri penyiraman, penyiraman  

dilakukan pagi sekitar jam 07.00 - 0800 untuk pompa 

pertama, penyiraman siang hari dilakukan di jam 

12.00 – 13.00 untuk pompa kedua dan untuk 

penyiraman ketiga adalah pupuk dengan cara 

menginput tahun, bulan, tanggal dan waktu yang 

ditentukan, biasanya dilakukan 5 hari sekali dan 

penyiraman di jam 15.00 – 17.00. 

6.2 Saran 

Setelah dilakukan pengujian dari awal sampai akhir, 

ternyata masih banyak kekurangan dari segi 

pemrograman, desain greenhouse dan alat yang 

digunakan, untuk itu diperlukan beberapa saran agar 

dapat lebih baik lagi kedepannya dalam penelitian 

diantranya : 

1.Programlah dengan kebutuhan dan dengan 

sedetailnya karena akan mempengaruhi hasil dari 

pengujian.  

2.Gunakanlah alat atau sensor – senor yang paling 

presisi karena pada saat pengujian agar mendapat 

hasil yang maksimal. 
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