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Abstract— Era modern ini otomatisasi elektronika 
sudah berkembang dengan pesat. Keinginan 
manusia yang ingin serba enak menuntut untuk 
membuat alat-alat elektronika serba otomatis 
sehingga dapat meringankan semua pekerjaan. 
Maka dilakukan penelitian tentang otomatisasi 
penyiraman dengan obyek tanaman. Karena 
kesibukan manusia, maka tidak ada waktu untuk 
mengurusi tanaman. Penyiraman otomatis jarak 
jauh ini dapat dimonitoring dengan telepon seluler 
pintar.Penyiraman otomatis ini menggunakan 
banyak komponen dengan kontroler nodeMCU 
berbasis arduino. Suhu tanaman, kelembaban 
udara, kelembaban tanah, dan cahaya sangat 
berpengaruh terhadap tanaman, karena setiap 
tanaman mempunyai karakteristik yang berbeda-
beda. Dengan sensor kelembapan tanah, sensor 
kelembapan udara, sensor suhu, dan sensor cahaya 
maka dapat diambil data analog untuk diproses 
dimikrokontroller. Setelah semua data diperoleh, 
dapat diatur dengan logika fuzzy, sehingga alat 
penyiraman otomatis ini dapat bekerja sesuai 
intruksi.Setelah alat dapat bekerja dengan intruksi, 
maka perlu modul wireless untuk komunikasi 
dengan telepon seluler pintar. Dibuatlah software 
untuk peyiraman otomatis bisa terkoneksi dengan 
alat. Software ini dapat dicek data tanaman secara 
real time. Setelah alat dapat bekerja dengan intruksi, 
maka diperoleh hasil dari penelitian jamur lebih 
cepat tumbuh tunas dalam waktu 5 hari dengan 
selisih 9 hari dengan petani jamur area Kamal. 

 
Keywords— sensor, nodemcu arduino,  fuzzy, 

android, wireless. 

I. PENDAHULUAN 

Era modern ini otomatisasi elektronika sudah 
berkembang dengan pesat. Keinginan manusia 
yang ingin serba enak menuntut manusia untuk 
membuat alat-alat elektronika serba otomatis 
sehingga dapat meringankan pekerjaan manusia.  
Persaingan ekonomi, pendidikan, dan lain-lain 
maka dituntut untuk berfikir maju dan modern. 
Bagaimana manusia seminimal mungkin untuk 
membuat suatu pekerjaan digantikan peranya 
dengan suatu alat ataupun robot. Maka di zaman 
sekarang alat otomatis berkembang begitu pesat. 

Dampak positif dari berkembangnya alat ini 
dapat dirasakan oleh manusia. Pekerjaan lebih 
mudah, dan tingkat keselamatanya juga tinggi. 
Tapi adapula dampak negatifnya yaitu minimnya 
lapangan pekerjaan karena semua digantikan oleh 
alat dan robot otomatis ini. Untuk itu perlu 
difikirkan agar alat yang dibuat dapat bermanfaat 
tanpa merugikan manusia. 

Air merupakan kebutuhan penting bagi setiap 
mahluk hidup termasuk tanaman. Salah satu 
metode untuk memenuhi kebutuhan air pada 
tanaman dengan penyiraman. Penyiraman 
tanaman merupakan pekerjaan yang biasa 
dilakukan setiap hari, baik itu untuk tanaman 
pribadi di rumah, tanaman yang ada di taman-
taman kota dan di sepanjang jalan trotoar serta 
tanaman-tanaman yang dibuat usaha budidaya. 
Penyiraman tanaman tersebut merupakan salah 
satu pekerjaan yang monoton dan rutin serta 
biasanya pekerjaan ini dilakukan secara manual 
dengan membayar seorang pegawai untuk 
melakukan penyiraman pada waktu-waktu 
tertentu. 

Oleh sebab itu, dibuat alat penyiraman 
otomatis dengan kendali manusia dikontrol 
melalui ponsel pintar. Dengan alat ini diharapkan 
dapat bekerja dengan area penyiraman kecil 
(seperti taman rumah) ataupun skala besar (area 
persawahan modern dengan rumah kaca). Karena 
banyak masyarakat pedesaan yang jauh dari 
teknologi masih melakukan penyiraman secara 
manual dengan mengandalkan aliran air dari 
waduk maupun hujan sehingga tanaman petani 
kualitas buruk akibat masalah air dan dapat jadi 
gagal panen. Diharapkan dengan ini masyarakat 
dapat menerapkan alat penyiraman otomatis ini 
sehingga dapat bermanfaat. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Arduino 

Arduino  dikatakan  sebagai  sebuah  
platform  dari  physical  computing yang   
bersifat   open   source.   Pertama-tama   perlu   
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dipahami   bahwa   kata “platform” disini 
adalah sebuah pilihan kata yang tepat. Arduino 
tidak hanya sekedar sebuah alat 
pengembangan, tetapi ia adalah kombinasi dari 
hardware, bahasa pemprograman dan 
Integrated Development Environtment (IDE) 
yang canggih.  IDE  adalah sebuah  software  
yang sangat  berperan  untuk  menulis 
program,  meng-compile  menjadi  kode  biner  
dan  meng-upload  ke  dalam memory 
microcontroller. Ada banyak projek dan alat –
alat yang dikembangkan oleh akademisi dan 
profesional dengan menggunakan Arduino, 
selain itu juga ada banyak modul-modul 
pendukung (sensor, tampilan, penggerak dan 
sebagainya) yang dibuat oleh pihak lain untuk 
dapat disambungkan dengan Arduino.  
Arduino  berevolusi  menjadi  sebuah  platform  
karena  ia  menjadi pilihan dan acuan bagi 
banyak praktisi. 

Salah satu yang membuat arduino 
memikat hati banyak orang adalah karena 
sifatnya open source, baik untuk hardware 
maupun software-nya. Komponen utama 
didalam papan Arduino adalah sebuah 
microcontroller 8 bit dengan  merk  Atmega  
yang  dibuat  oleh  perusahaan  Atmel  
Corporation. Berbagai papan Arduino 
menggunakan tipe Atmega yang berbeda-beda 
tergantung dari spesifikasinya, sebagai contoh 
Arduino Uno menggunakan Atmega328 
sedangkan Arduino Mega 2560 yang lebih 
canggih menggunakan Atmega2560 (Feri 
Djuandi,2011: 2). 

 
Gambar 2.1. Node MCU berbasis arduino 

dan modul ESP. 
2.2 Pompa Air 

Pompa adalah mesin atau peralatan 
mekanis yang digunakan untuk menaikkan 
cairan dari dataran rendah ke dataran tinggi 
atau untuk mengalirkan cairan dari daerah 
bertekanan rendah ke daerah yang bertekanan 
tinggi dan juga sebagai penguat laju aliran 
pada suatu sistem jaringan perpipaan. 

 
Gambar 2.3. Pompa boster 

 
2.3 Soil Moisture Sensor 

Moisture sensor adalah sensor 
kelembaban yang dapat mendeteksi 
kelembaban dalam tanah. Sensor ini membantu 
memantau kadar air atau kelembaban tanah 
pada tanaman pekarangan atau taman kota. 
Sensor ini terdiri dua probe untuk melewatkan 
arus melalui tanah, kemudian membaca 
resistansinya untuk mendapatkan nilai tingkat 
kelembaban. Semakin banyak air membuat 
tanah lebih mudah menghantarkan listrik 
(resistansi kecil), sedangkan tanah yang kering 
sangat sulit menghantarkan listrik (resistansi 
besar) (Famosa, 2011). 

 
Adapun spesifikasi dari sensor yaitu : 

1. Tegangan masukan : 3.3 volt atau 5 
volt 

2. Tegangan keluaran : 0 – 4.2 volt 
3. Arus : 35 mA 
4. Deskripsi pin :   

a. Tegangan keluaran analog (kabel 
biru) pada pin 1.  

b. Tegangan masukan (kabel 
merah) pada pin 3. 

c. GND (kabel hitam) pada pin 2. 
 

 
Gambar 2.4. Sensor soil moisture 

 
2.4 LDR (Light Dependent Resistor) 

LDR adalah suatu resistor yang nilai 
resistansinya bergantung pada cahaya (jika 
mendapat cahaya terang, nilai resistansinya 
kecil sekitarr ratusan s.d. kilo ohm, jika 
kondisi gelap nilai resistansi akan semakin 
besar dapat mencapai puluhan-ratusan kilo 



 
ohm bahkan mencapai mega ohm), umumnya 
LDR digunakan sebagai sensor cahaya.

Gambar 2.5. Sensor LDR
 
 
 

2.5 Sensor Suhu dan Kelembaban (DHT11)

Sensor DHT11 adalah sensor suhu dan 
kelembapan udara. Range kelembapan yang 
dapat diukur antara 20% - 
tingkat akurasi ±4% RH dan sensivitas 1%RH. 
DHT11 memiliki 3 buah pin, yang terdiri dari 
pin VC, DATA, dan GND. 

 

Gambar 2.6. Sensor DHT 11
 

2.6  Jamur Tiram 

Pada budi daya jamur tiram suhu udara 
(lingkungan) memegang peranan yang penting 
untuk mendapatkan pertumbuhan badan buah 
(primordial) yang optimal. Pada umu
suhu yang optimal untuk pertumbuhan jamur 
tiram, dibedakan dalam dua fase tumbuh yaitu 
fase inkubasi yang memerlukan suhu udara 
berkisar antara 22-280 C dengan kelembaban 
ruang 60 – 70 %, sedangkan kandungan gas 
oksigen (O2) relatif rendah tetapi 
gas karbondioksida (CO2) relatif tinggi.

Oleh karena itu, jamur tiram di indonesia 
sangat baik dibudidayakan di daerah dataran 
menengah (400-800 mdpl) dan dataran tinggi 
(>800 mdpl), budi daya jamur tiram di daratan 
rendah dapat dilakukan tetapi perlu biaya yang 
lebih besar untuk memaniulasi kondisi suhu 
dan kelembaban lingkungan. 

Pertumbuhan miselium jamur tiram akan 
lebih cepat dalam keadaan gelap/ tanpa sinar 
matahari, tetapi sebagian jamur tiram tidak 
terpengaruh pada keberadaan sinar. Pad
pertumbuhan misselium sebaiknya media 
tanam ditempatkan dalam ruangan yang sedikit 
gelap pada tempat yang terpisah dengan media 
tanam pada masa pertumbuhan badan buah. 
Dalam  pembentukan badan buah jamur tiram 
memerlukan adanya ransangan sinar dan s
udara(oksigen) yang relatif lebih banyak
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ohm bahkan mencapai mega ohm), umumnya 
nsor cahaya. 

 
Gambar 2.5. Sensor LDR 

Sensor Suhu dan Kelembaban (DHT11) 

Sensor DHT11 adalah sensor suhu dan 
kelembapan udara. Range kelembapan yang 

 90% RH dengan 
tingkat akurasi ±4% RH dan sensivitas 1%RH. 

buah pin, yang terdiri dari 

 
Gambar 2.6. Sensor DHT 11 

Pada budi daya jamur tiram suhu udara 
(lingkungan) memegang peranan yang penting 
untuk mendapatkan pertumbuhan badan buah 
(primordial) yang optimal. Pada umumnya 
suhu yang optimal untuk pertumbuhan jamur 
tiram, dibedakan dalam dua fase tumbuh yaitu 
fase inkubasi yang memerlukan suhu udara 

C dengan kelembaban 
70 %, sedangkan kandungan gas 
) relatif rendah tetapi kebutuhan 

) relatif tinggi.[10] 

Oleh karena itu, jamur tiram di indonesia 
sangat baik dibudidayakan di daerah dataran 

800 mdpl) dan dataran tinggi 
(>800 mdpl), budi daya jamur tiram di daratan 

api perlu biaya yang 
lebih besar untuk memaniulasi kondisi suhu 

 
Pertumbuhan miselium jamur tiram akan 

lebih cepat dalam keadaan gelap/ tanpa sinar 
matahari, tetapi sebagian jamur tiram tidak 
terpengaruh pada keberadaan sinar. Pada masa 
pertumbuhan misselium sebaiknya media 
tanam ditempatkan dalam ruangan yang sedikit 
gelap pada tempat yang terpisah dengan media 
tanam pada masa pertumbuhan badan buah. 
Dalam  pembentukan badan buah jamur tiram 
memerlukan adanya ransangan sinar dan suplai 
udara(oksigen) yang relatif lebih banyak. 

Apabila media tanam ditempatkan di 
tempat yang sama sekali tidak ada cahaya, 
maka badan buah tidak dapat terbentuk. Oleh 
karena itu, pada masa terbentuknya badan 
buah pada permukaan media harus mulai 
mendapat sinar dengan itensitas penyinaran 
rendah berkisar antara 50
terbentuk calon primordial buah (pinning 
head). Penyinaran dapat digunakan lampu 
floursence (TL) yang dipasang didalam 
ruangan ±40 watt. Pemberian sinar juga dapat 
menggunakan sinar matahari yang diberikan 
tidak langsung mengenai media tanam dengan 
cara membuka jendela atau pintu pada siang 
hari. 

 

Gambar 2.9. Jamur tiram
 

III. PERANCANGAN

3.1.1 Kebutuhan Hardware

Dalam pembuatan rangkaian penyiraman 
otomatis kendali ponsel pi
menggunakan komponen-komponen sebagai 
berikut : 
 

Tabel 3.1 Komponen yang digunakan penyiraman 
otomatis. 

Nama 
Komponen 

Spesifikasi

Nodemcu 5 VDC
Sensor DHT-11 5 VDC

Sensor 
moisture 

5 VDC

Sensor LDR 5 VDC
Ic multiplexer 

4051 
3-12 VDC

Modul relay 5 VDC –
220VAC

Pompa booster 9-12 VDC
Adaptor 12 VDC
Selang High pressure

(2meter)
End konektor 

nozzle 
- 

Nozzle sprayer - 
Tangki air - 
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Apabila media tanam ditempatkan di 
tempat yang sama sekali tidak ada cahaya, 
maka badan buah tidak dapat terbentuk. Oleh 
karena itu, pada masa terbentuknya badan 
buah pada permukaan media harus mulai 

sinar dengan itensitas penyinaran 
rendah berkisar antara 50-300 lux agar 
terbentuk calon primordial buah (pinning 
head). Penyinaran dapat digunakan lampu 
floursence (TL) yang dipasang didalam 
ruangan ±40 watt. Pemberian sinar juga dapat 

matahari yang diberikan 
tidak langsung mengenai media tanam dengan 
cara membuka jendela atau pintu pada siang 

 
Gambar 2.9. Jamur tiram 

PERANCANGAN SISTEM 

3.1.1 Kebutuhan Hardware 

Dalam pembuatan rangkaian penyiraman 
otomatis kendali ponsel pintar ini 

komponen sebagai 

Tabel 3.1 Komponen yang digunakan penyiraman 
 

Spesifikasi Jumlah 

5 VDC 1 buah 
5 VDC 1 buah 
5 VDC 1 buah 

5 VDC 1 buah 
12 VDC 1 buah 

– 
220VAC 

1 buah 

12 VDC 1 buah 
12 VDC 1 buah 

High pressure 
(2meter) 

1 buah 

1 buah 

1 buah 
1 buah 
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Tempat akrilit P=60cm, 
L=40cm, 
T=70cm 

1 buah 

Ponsel pintar OS android 1 buah 
Kabel jumper - - 
Pcb matriks - 1 buah 

Resistor 100 ohm 1 buah 
Pipa 1 meter 1 buah 

 
 
 
 
3.1.2 Kebutuhan Software 

Perangkat lunak yang digunakan dalam 
pembuatan penyiraman otomatis ini 

menggunakan : 
 

Tabel 3.2 Perangkat  lunak yang digunakan 
penyiraman otomatis. 

Nama 
Program 

Fungsi 

Arduino IDE Untuk memprogram 
mikrokontroller arduino. Dan 

sebagai jembatan antara sensor 
dengan suatu mikrokontroller dan 

sebagainya. 
Android 
Studio 

Pemograman software android 
untuk telepon seluler pintar yang 

mempunyai OS android 
 

3.2.1 Flowchart Sistem 

 
Gambar 3.1. Flowchart sistem alat penyiraman 

otomatis. 
 

a. Pertama setelah semua rangkain dan 
komponen siap maka parameter 
sensor akan dibaca oleh 
mikorokontroler dan setelah nilainya 

diolah maka langsung terintegrasi 
dengan telepon seluler yang sudah 
tersambung. Sehingga pengguna 
telepon seluler dapat memonitoring. 

b. Jika nilai parameter sensor kurang 
dari nilai setpoint yang sudah disetel 
maka tidak ada aksi apapun, sehingga 
hanya masih monitoring. 

c. Jika nilai parameter lebih atau sama 
dengan setpoint maka mikrokontroler 
akan mengirim notifikasi ke telepon 
seluler untuk melakukan aksi 
penyiraman atau alat otomatis 
menyiram dengan sendirinya. 

d. Apabila pengguna telepon seluler 
ingin melakukan penyiraman 
otomatis maka alat akan langsung 
melakukan penyiraman otomatis 
meskipun nilai  

e. parameter kurang dari setpoint. 
 

3.2.2 Diagram Blok 

 

 
Gambar 3.2. Diagram blok sistem alat penyiraman 

otomatis. 
 
Dari diagram diatas input dari alat tersebut 
adalah parameter analog yaitu berupa suhu, 
kelembaban, cahaya. Setelah itu akan diproses 
mikrokontroler untuk memberi perintah ke 
aktuator. Sebelum melakukan perintah, nilai 
parameter analog akan di sesuaikan apakah 
sesuai dengan setpoint yang diset mikro untuk 
masing-masing sensor. Jika nilai parameter 
sesuai setpoin maka mikro akan memberikan 
perintah sesuai dengan sistem, begitu pula 
sebaliknya. Berikut penjelasan lengkapnya : 

 
a. Pertama input dari sensor diproses 

pada mikrokontroller. 
b. Mikrokontorler yang digunakan 

adalah node mcu yang berbasis 
arduino dengan esp8266 khusus untuk 
program IOT. 

c. Setelah data diproses di 
mikrokontroler sesuai dengan metode 
fuzzy maka outpunya akan 
mengaktifkan relay yang disambung 
dengan pompa air. 
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d. Pompa aktif apabila nilai inputan 
tidak sesuai atau sesuai dengan 
parameter yang sudah diset. Dan 
pompa mengalirkan air untuk 
menyiram tanaman. 

e. Apabila nilai inputan masih belum 
sesuai dengan parameter maka pompa 
akan terus aktif. Sehingga ada timbal 
balik dikarenakan belum sesuai 
dengan parameter yang sudah diset. 
Kalau sudah sesuai maka pompa akan 
otomatis mati. Sehingga alat ini dapat 
menstabilkan parameter input agar 
sesuai dengan parameter yang sudah 
diset.  

 
 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil pengujian alat penyiraman 
dapat ditunjukkan dengan tabel 4.4. data dari 
tabel tersebut diambil acak dari percobaan 
dikarenakan data sebenernya setiap satu menit, 
tapi disini diambil satu jam saja untuk data. 
Tabel 4.5. Hasil Pengujian Alat Penyiraman 

Ha
ri 

Ja
m 

Suh
u 

Kel. 
udara 

Kel. 
tanah 

cahaya Ket 

1 05.
00 

280 72% 72% 0,05lux Menyira
m 8,5s 

 06.
00 

280 77% 73% 0,39lux Tidak 
menyira

m 
 07.

00 
280 80% 75% 1,46lux Tidak 

menyira
m 

 08.
00 

290 80% 73% 1,50lux Tidak 
menyira

m 
 09.

00 
290 75% 74% 4,36lux Tidak 

menyira
m 

 10.
00 

290 78% 76% 3,76lux Tidak 
menyira

m 
 11.

00 
300 73% 77% 3,50lux Menyira

m 8s 
 12.

00 
320 74% 77% 2,98lux Meyira

m 8,5s 
 13.

00 
310 74% 78% 2,91lux Menyira

m 8,5s 
 14.

00 
300 73% 78% 2,20lux Menyira

m 8,5s 
 15.

00 
300 73% 82% 2,02lux Menyira

m 8,5s 
 16.

00 
300 74% 82% 2,18 Menyira

m 8,5 
 17.

00 
300 73% 82% 2,02lux Menyira

m 8,5 

  
Pada tabel 4.5 alat penyiraman ini dapat 

menyiram berkali-kali dikarenakan suhu dan 
kelembaban didaerah madura sangatlah jauh dari 
kriteria sijamur. Untuk mendapatkan setpoint yang 
diinginkan itupun susah. Apalagi alat penyiraman 
ini ditempatkan diarea perumahan yang 
mempunyai suhu panas. Sehingga alat ini akan 

menyiram terus sesuai dengan logika fuzzy yang 
sudah siatur. Berikut adalah grafik suhu dari hari 
pertama  seperti yang ditunjukkan pada gambar 
4.9. 

 
Gambar 4.9. Suhu dari waktu ke waktu. 

 
Dari gambar 4.9 diketahui pada siang hari suhu 
meningkat drastis dan pada waktu itu alat 
penyiraman selalu bekerja sampai mendapatkan 
nilai atau suhu yang diinginkan. 

 
Gambar 4.10. Kelembaban udara dari waktu ke 

waktu. 
 

Pada gambar 4.10 jelas terlihat pada waktu siang 
kelembaban udara mulai menurun, dan alatpun 
bekerja sesuai dengan logika fuzzy yang telah 
diset. Karena kelembaban udara berbanding 
terbalik dengan suhu. Jika kelembaban meningkat 
maka suhu relatif rendah begitu pula sebaliknya. 

 
Gambar 4.11. Kelembaban tanah dari waktu ke 

waktu 
Kelembaban tanah atau kelembaban baglog yang 
ditunjukkan gambar 4.11 dari waktu ke waktu 
semakin meningkat dikarenakan alat penyiraman 
yang aktif bekerja sehingga baglog basah dan 
otomatis kelembaban baglog akan semakin 
meningkat. 
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Gambar 4.13. itensitas cahaya dari waktu 

kewaktu. 
 
 Dari gambar 4.13 jelas terlihat pada saat 
pagi intensitas cahaya kurang, dan puncaknya 
pada saat mulai waktu siang hari nilai itensitas 
cahaya akan selalu meningkat dan pada sore hari 
akan menurun itensitas cahayanya. 

Hasil dari penilitian alat penyiraman jamur 
otomatis ini dapat diketahui dari percobaan 
berikut. 

1. Penelitian pertama menggunakan alat 

penyiraman otomatis 

Hari sabtu tanggal 15  juli alat 
penyiraman dinyalakan karena miselium 
jamur sudah 100%, dan hasilnya pada tanggal 
20 juli 2017 salah satu jamur tumbuh tunas 
terlihat pada gambar 4.27. 

 
Gambar 4.27. tunas jamur pertama yang tumbuh. 

 
Selang beberapa hari tumbuh 

tunas pada jamur kedua tepatnya tanggal 
23 Juli 2017 tunas pada baglog 2 tumbuh 
ditunjukkan pada gambar 4.28, dan pada 
baglog yang sudah tumbuh jamurnya 
mulai membesar 

 

 
Gambar 4.38. baglog 2 tumbuh tunas. 

 
Pada pengujian terakhir tepatnya 

tanggal 26 juli. Jamur 1 sudah mulai 
panen. Seperti yang terlihat pada gambar 
4.29, dan jamur 2 sudah mulai besar 
terlihat pada ambar 4.30. 

 
Gambar 4.29. Jamur yang siap untuk dipanen. 

 
Gambar 4.30. Jamur 2 yang sudah mulai besar 

 
2. Pertanian jamur tiram pada daerah kamal 

Pertanian jamur ini milik perseorangan, 

milik bapak Fadoil sekeluarga. Pertanian 

ini membuat jamur dari awal sampai 

proses pemanenan. 

Dari keterangan bapak Fadoil 

membutuhkan waktu 2 bulan untuk jamur 

dari proses pembibitan sampai panen. 

Baglog dengan miselium 100% yang siap 

siram dalam waktu 14-20 hari baru tunas 

jamur dan selang beberapa hari akan 

panen kembali. 
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Gambar 4.32. jamu yang sudah tumbuh pada 

pertanian jamur 
 

3. Analisa keseluruhan 

Dari penelitian yang dilakukan maka 
akan terlihat seperti tabel 4.11. 

Tabel 4.11. hasil tumbuh setiap tempat penelitian 
Nama  Waktu Keterangan 

Penelitian 1 5 hari Tumbuh tunas jamur 
Pertanian 

jamur kamal 
14 hari Tumbuh tunas jamur 

 
Dapat disimpulkan bahwa pada 

penlitian pertama pertumbuhan sangatlah 
cepat dibandingkn dengan petani jamur 
Kamal, sedangkan penelitian kedua 
dalam waktu 7 hari masih belum ada 
hasil maka belum dipastikan apakah 
sebanding dengan tumbuh jamur pada 
petani jamur. 

Dapat disimpulkan dengan 
menggunakan alat penyiraman jamur ini 
dapat lebih cepat  9 hari dibanding 
dengan petani jamur seperti yang 
ditunjukkan pada tabel penelitian 
pertama. 
Jadi prosentase keberhasilan keberhasilan 
alat adalah : 
Penelitian 1 = jamur yang tumbuh / 

jumlah jamur * 100% 
 Penelitian 1  = 3 /3 * 100% 
   = 100 % 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Rancang bangun alat berhasil sesuai dengan 
metode yang diinginkanm, masing-masing sensor 
dapat bekerja dan mengendalikan aktuator atau 
outputnya masing. Alat juga dapat berkomunikasi 
dengan ponsel pintar dan prosentase keberhasilan 
alat sampai menumbuhkan jamur pada penilitian 
pertama adalah 100%. 

Sistem komunikasi berjalan dengan baik, 
dengan bantuan web server dan koneksi internet 
maka alat dapat mengirim parameter ke server 
web yang selanjutnya dari ponsel pintar andorid 
akan mengambil data dari web server tersebut. 
Data dapat diakses dimana saja asalkan ada 
koneksi internet. 
5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, 
maka saran peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Untuk lebih lanjut bisa digunakan pada 
semua jenis jamur ataupun tanaman lain. 

2. Menggukan web server sendiri untuk 
perantara alat dengan ponsel pintar. 

3. Skala alat bisa diperbesar lagi 
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