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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Budidaya Jamur Tiram merupakan salah satu bisnis yang cukup 

menguntungkan di Indonesia, banyak masyarakat yang menggemari Jamur 

Tiram untuk diolah menjadi berbagai macam hidangan yang sehat sehingga 

permintaan Jamur Tiram pun meningkat. Masa panen Jamur Tiram yang 

relative singkat dan tingginya permintaan masyarakat menjadi faktor 

pendukung yang menyebabkan semakin banyak petani Jamur Tiram di 

Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan 

budidaya Jamur Tiram salah satunya adalah kelembapan media tanam yang 

digunakan. Kebanyakan orang hanya fokus pada kelembapan suhu ruangan 

saja, namun kelembapan dari media tanam juga tak kalah penting. Sering kali 

petani kesulitan untuk mengetahui kelembapan media tanam yang mereka 

gunakan yang pada akhirnya berdampak pada hasil panen mereka. Maka dari 

itu sangat penting bagi petani untuk bisa mengetahui dan memantau 

kelembapan media tanam yang digunakan agar Jamur Tiram yang dihasilkan 

mempunyai kualitas yang baik.  

Kemajuan teknologi membantu kita dalam membuat alat yang dapat 

mengukur kelembapan media tanam Jamur Tiram. Sehingga petani nantinya 

lebih dimudahkan dalam mengontrol kelembapan media tanam Jamur Tiram 

dan dapat mengoptimalkan hasil budidaya mereka. Berdasarkan hal tersebut, 

akan dibuat Sistem Monitoring Kelembapan Media Tanam Budidaya Jamur 

Tiram Dengan NodeMCU Devkit Berbasis Aplikasi Hybrid. Pada 

perancangan sistem ini akan dibangun suatu alat yang dapat mengukur 

kelembapan media tanam Jamur Tiram dengan menggunakan Soil Moisture 

Sensor yang kemudian data dari pengukuran tersebut akan di proses didalam 

NodeMCU Devkit, selanjutnya dikirim ke MySQL melalui jaringan wifi dan 

kemudian data akan ditampilkan dalam aplikasi hybrid. Alat yang digunakan 

menggunakan berbagai komponen seperti NodeMCU Devkit ESP8266 v.3 
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yang berperan sebagai Web Client dimana nantinya akan terjadi pemrosesan 

data dari sensor yang akan dikirim melalui jaringan internet, soil moisture 

sensor yang digunakan untuk mengukur kelembapan media tanam Jamur 

Tiram.  

Berdasarkan hal tersebut, akan dibuat Sistem Monitoring Kelembapan 

Media Tanam Jamur Tiram Dengan NodeMCU Devkit Berbasis Aplikasi 

Hibryd. 

 

1.2  Tujuan 

Membuat Sistem Monitoring Kelembapan Media Tanam Budidaya Jamur 

Tiram Dengan NodeMCU Devkit Berbasis Aplikasi Hybrid agar petani bisa 

melakukan pemantauan terhadap kelembapan media tanam Jamur Tiram dan 

mempunyai pendataan yang rapi mulai dari waktu budidaya, jumlah tanaman 

sampai dengan data kelembapan. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah yang diperoleh adalah 

bagaimana cara merancang dan membuat Sistem Monitoring Kelembapan 

Media Tanam Budidaya Jamur Tiram Dengan NodeMCU Devkit Berbasis 

Aplikasi Hybrid. 

 

1.4  Batasan Masalah 

Ruang lingkup penelitian ini, antara lain: 

1. Pengguna dapat mengetahui data kelembaban media tanam Jamur 

Tiram setiap harinya. 

2. Pengguna dapat mengetahui keseluruhan data kelembaban per periode 

tanam dalam bentuk tabel. 

3. Pengguna dapat memperoleh notifikasi melalui aplikasi hybrid apabila 

suhu terdeteksi abnormal. Kondisi abnormal dikategorikan menjadi 

dua yaitu kering dan basah 



3 

 

 

 

4. Pompa air akan otomatis menyala ketika nilai kelembapan abnormal 

dalam kategori kering. 

5. Baglog yang terlalu lembab atau bermasalah seperti busuk belum 

ditangani. 

6. Sistem dibatasi satu sensor untuk satu projek. 




