ALAT PENGATUR SUHU DAN KELEMBABAN RUANGAN BERBASIS
MIKROKONTROLER DENGAN PEMANTAU SMARTPHONE ANDROID
MELALUI KONEKSI WI-FI

Ibnu Zainudin, Artono Dwijo Sutomo, Hery Purwanto
e-mail : ibnuzainudin@student.uns.ac.id

Program Studi Fisika FMIPA Universitas Sebelas Maret

Jamur tiram merupakan salah satu jenis jamur yang banyak dijumpai dan banyak
dibududayakan oleh para petani karena kandungannya. Diantara kandungannya adalah vitamin
C sebanyak 35-58 mg/100 gram serta vitamin B2 sebanyak 4,7-4,9 mg/100 gram pada kondisi
kering serta protein nabati sekitar 10-30%. Untuk mendapatkan hasil maksimal dalam
membudidayakannya perlu memperhatikan beberapa faktor yaitu suhu dan kelembaban. Dalam
perkembangan teknologi di dunia pertanian, terutama budidaya jamur sudah banyak sekali
pembuatan model pengatur suhu dan kelembaban untuk mempermudah pengaturan suhu dan
kelembaban. Seiring perkembangan teknologi wireless pengaturan tidak lagi dilakukan secara
manual melainkan dengan pengendali jarak jauh. Akan tetapi salah satu peenerapannya masih
menggunakan biaya dalam transfer data. Pada alat ini akan menerapkan pengendali secara
wireless dengan mikrokontroler Wemos D1 Mini yang dikomunikasikan dengan smartphone
android tanpa menggunakan biaya transfer data. Alat ini dibuat sedemikian rupa sehingga
mudah digunakan dan dapat terjangkau untuk kalangan petani.
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Penelitian ini dilaksanakan pada
tanggal 14 Maret 2018 sampai 29 Juli 2018
dengan pengujian alat pada sebuah box
berukuran 40 x 40 x 40 cm3. Alat dan bahan
yang digunakan meliputi :
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Wemos D1 mini
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DHT11
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Smartphone android

4.
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Alur Sistem
Alat dan bahan yang telah disebutkan
di atas dirangkai sedemikian sehingga
seperti pada gambar berikut
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Mikrokontroler
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Pompa Air
Lampu Bohlam

Gambar Alur Sistem
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Gambar Smartphone Terhubung
Kemudian mengirimkan nilai suhu
dan kelembaban ke smartphone android dan
komunikasi berjalan dengan lancar.

Gambar Flow Chart Prinsip Kerja

Gambar Aplikasi Android
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DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, A. (2016). Model Pengaturan
suhu dan Kelembaban pada Ruanga
Jamur Tiram Menggunakan Sensor
DHT11

dan

Mikrokontroler

Atmega328. E-Jurnal. Program Studi
Ilmu Komputer FMIPA Universitas
Pakuan
Agus, G.T.K. (2002). Budidaya Jamur

KESIMPULAN
Penelitian

yang

telah

dilakukan

menghasilkan alat pengatur suhu dan
kelembaban
mikrokontroler

ruangan

berbasis

dengan

pemantau

smartphone android melalui koneksi wi-fi
tanpa biaya komuniasi baik pulsa maupun
data internet yang mengubungkan antara
smartphone android dengan server dalam
mengirimkan dan menerima data hasil

Konsumsi. Jakarta: Agromedia Pustaka
Jumran. (2010). Budidata Jamur Kuping.
Malang: Erlangga

