
 

 

Rancang Bangun Dan Tata Letak Instrumen Terkendali 

Pembudidayaan Jamur Tiram  

 
 

 

SKRIPSI 
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  

Sarjana Teknologi Pertanian 

 

 

 

         

 

Oleh : 

 

RIANDY JUWORO 

0611020069 
 

JURUSAN KETEKNIKAN PERTANIAN 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2011 
 

 

 

 

 

 



 

 

Rancang Bangun Dan Tata Letak Instrumen Terkendali 

Pembudidayaan Jamur Tiram  

 
 

 

SKRIPSI 
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  

Sarjana Teknologi Pertanian 

 

 

 

         

 

Oleh : 

 

RIANDY JUWORO 

0611020069 
 

JURUSAN KETEKNIKAN PERTANIAN 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2011 
 

 

 

 

 

 



 

 

LEMBAR PERSETUJUAN 

Judul Penelitian : Rancang Bangun dan Tata Letak Instrumen Terkendali 

Pembudidayaan Jamur Tiram   

Nama   : RIANDY JUWORO 

NIM   : 0611020069-102 

Jurusan  : Keteknikan Pertanian 

Fakultas  : Teknologi Pertanian 

Universitas  : Brawijaya Malang 

 

 

 

Mengetahui, 

 

Pembimbing Pertama 

 

 

 

 

 

 Ir. Musthofa Lutfi, MP. 

 NIP. 19691113 119802 1 002                                                                         

Pembimbing Kedua 

 

 

 

 

 

Mochamad Bagus Hermanto, STP, MSc. 

NIP. 19820805 2 005001 1 003 

 

  

Tanggal Persetujuan: Tanggal Persetujuan: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

Judul Penelitian : Rancang Bangun dan Tata Letak Instrumen Terkendali 

Pembudidayaan Jamur Tiram   

Nama   : RIANDY JUWORO 

NIM   : 0611020069-102 

Jurusan  : Keteknikan Pertanian 

Fakultas  : Teknologi Pertanian 

Universitas  : Brawijaya Malang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggal Lulus Skripsi : 

 

 

 

 

 

 

Dosen Penguji II, 

 

 

 

 

Ir. Nur Komar, MS 

NIP. 19540405 198103 1 002 

Dosen Penguji I, 

 

 

 

 

La Choviya Hawa, STP. MP. 

NIP. 19780307 200012 2 001 

Dosen Penguji III, 

 

 

 

 

Mochamad Bagus Hermanto, STP, M.Sc. 

NIP. 19820805 200501 1 003 

 

Dosen Penguji IV, 

 

 

 

 

Ir. Musthofa Lutfi, MP  

NIP. 19691113 199802 1 002 

Ketua Jurusan, 

 

 

 

 

 

Dr. Ir. Ruslan Wirosoedarmo, MS 

       NIP. 19530112 198003 1 003 



 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 05 Juli1988 dengan 

nama lengkap Riandy Juworo. Penulis merupakan anak Pertama 

dari dua bersaudara dari pasangan Budi dan Riri. 

Masa pendidikan penulis dimulai dengan bersekolah di TK Tunas 

Wisma Asri (1992-1994). Dilanjutkan pada sekolah dasar SD 

Mutiara 17 Agustus, Bekasi Utara (1994-2000), kemudian melanjutkan ke sekolah 

menengah tingkat pertama di SMP Mutiara 17 Agustus  Bekasi Utara (2000-

2003), dan melanjutkan sekolah menengah umum di SMUN 1 Tambun Utara 

(2003-2006). Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi 

melalui jalur PSB di Jurusan Keteknikan Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, 

Universitas Brawijaya Malang. Selama menempuh pendidikan di Universitas 

Brawijaya penulis pernah menjadi anggota panitia Ospek (2007)  selain itu pernah 

menjadi bagian anggota Tae Kwondo dan menjadi asisten praktikum di 

Laboratorium Mekanisasi Pertanian sebagai asisten praktikum Daya Dalam 

Bidang Pertanian dan studi Mekanisasi Pertanian  selain itu  Penulis aktif di 

himpunan Techno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

THAN’X TO ALL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bapakku dan Ibuku atas semua dukungan yang telah diberikan 

secara ikhlas, maaf kalo rasa bakti & kepatuhan mas selama ini  

masih banyak yang kurang, mas akan berusaha mebahagiakan 

bapak dan ibu sampai  akhir hayat menjemput… 

 

Adikku tersayang, yang telah memberikan perhatian kepada 

masmu ini, makasih ya de…… 

 

Kak Mansyur (alm) yang telah memberikan perhatianya … 

 

Terima kasih Banyak untuk: Pak Lutfi, Pak Bagus yang telah 

mengajarkan saya autocad dan banyak ilmu, Bu Ovi dan  Pak Nur 

Qomar 

 

Ninuk Surya than’x untuk perhatiaannya selama ini sebagai teman dekat, 

dari kamu aq dapat belajar banyak dalam pengalaman  cara 

bersosialisasi yang benar. 

 

Yud….makasih brow, aq pulang ke Jakarta, akan lebih hebat daripada 

kita bertemu terakhir kali….(the king of the king forever). 

 

Rafi…. Makasih brow, atas kepedulianmu  sebagai kawan yang baik 

terhadap diriku. 

 

Mas Ashari, Matur suwun mas…atas saran dan nasehatmu selama ini, 

nasehatmu takkan kulupakan mas beserta candaanmu yang paraaaaah. 

 

Arif Indra Rukmana…… makasih tol atas  pembelajaran autocad dan 

kesetiakawananmu…….. 

 

Kuswadi,Taufik, Aldo, Yamliha, Oga, Arif, Candra, Pa’ex, Trias, Eka,  

Rahmat, Hayyu, Nasrizal, Ii, Lukman , Arga, Dara,  dan  untuk teman 

yang  tidak disebutkan namanya satu persatu. Than’x brow… 

 

 TEP 06 solid…… 

 

 



 

 

 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

Nama Mahasiswa :    Riandy Juworo 

NIM   :    0611020069 – 102 

Jurusan  :    Keteknikan Pertanian 

Fakultas  :    Teknologi Pertanian 

Judul Skripsi              :  Rancang Bangun dan Tata Letak Instrumen Pada 

Pembudidayaan Jamur Tiram 

 

Menyatakan bahwa,  

Skripsi dengan judul di atas merupakan karya asli penulis tersebut di atas. Apabila 

di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut sesuai 

dengan hukum yang berlaku. 

 

 

Malang, Juli 2011 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

Riandy Juworo 

NIM. 0611020069-102 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

i 
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RINGKASAN 

 

Jamur Tiram adalah salah satu jenis jamur kayu, jenis jamur kayu ini sangat 

banyak dikomsumsi oleh masyarakat. Tubuh buah jamur tiram berbentuk seperti 

kulit kerang (tiram). Jamur tiram termasuk jenis jamur serbaguna. Selain 

dikomsumsi dalam bentuk masakan , jamur tiram juga dapat dikomsumsi dalam 

keadaan mentah/ segar. Konsumen setempat ataupun perusahaan catering  dan 

rumah makan setiap hari membutuhkan jamur tiram sebagai hidangan makananan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mendesain dan merancang bangun rumah 

jamur tiram serta mengatur kondisi suhu, kelembaban dan mengatur tatak letak 

instrumentasi yang dikontrol menggunakan perancangan perangkat keras 

mikrokontroller AT 89S52 sebagai sistem minimum serta perancangan sistem 

yang menggunakan bahasa assembler.   

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Daya dan Mesin Pertanian Jurusan 

Keteknikan Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang mulai bulan Desember2010 

sampai Februari 2011. Desain rancang bangun ini tediri dari beberapa bahan yaitu 

:  kayu sebagai kerangka bangunan, fiber dan paranet sebagai bahan penutup atap 

bangunan, dan plastik UV sebagai bahan penutup dinding. Perancangan alat 

terbagi menjadi tiga sistem utama yaitu: perancangan sistem mekanis yang 

meliputi rancangan fungsional berupa fan, heater, sprayer, dan alat pengontrol. 

Perancangan sistem elektronis yang meliputi perancangan perangkat keras 

mikrokontroler AT89S52 sebagai sistem minimum serta perancangan sistem 

perangkat lunak yang menggunakan bahasa assembler. 

Hasil pengujian menyatakan bahwa nilai suhu dan kelembaban yang berada 

didalam rancang bangun ini berkisar antara suhu 24
0
C– 28

0
C dan nilai 

kelembabannya 80% dalam kurun waktu selama 3 hari serta tidak terpengaruh 

terhadap udara luar yang dapat mengganggu pertumbuhan jamur. apabila nilai 

suhu dan kelembaban yang berada didalam rancang bangun ini melebihi syarat 

siklus pertumbuhan jamur maka alat pengontrol akan difungsikan sebagai 

penyesuaian suhu dan kelembaban dengan pertumbuhan jamur. 

Kata kunci: kayu, Fiber,  Paranet, Plastik UV, Mikrokontroler AT89S52 
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RIANDY JUWORO. 0611023010-102. Room Design And Layout Controlled 

Instruments Oyster Mushroom Cultivation 
Supervisor:  1. Ir. Musthofa Lutfi, MP. 

        2. Mochamad Bagus Hermanto. STP. M.Sc 

 

       SUMMARY 

 

Oyster mushroom, The one type of fungus, type of fungus it is very much 

consumed by the community. Oyster mushroom fruiting body shaped like a shell 

(oyster). Oyster mushrooms, including species of fungi versatile. Besides 

consumed in the form of cuisine, oyster mushrooms can also be consumed in a 

raw state / fresh. Local consumers or corporate catering and home meal every day 

requires a dish eat, oyster mushrooms. 

The purpose of this research is to design and build design house oyster 

mushrooms and set conditions of temperature, humidity and adjust the location of 

instrumentation Tatak controlled using the hardware design of microcontroller AT 

89S52 as a minimum system and designing a system using assembler language. 

The research was conducted at the Laboratory of Resources and 

Agricultural Engineering Department of Agricultural engineering, UB, Malang 

began Desember2010 months until February 2011. Design engineering comprises 

many ingredients which are: wood as a building frame, fiber and paranet as 

roofing materials of buildings, and UV plastic as the material covering the 

walls.The design tool is divided into three main systems: design of mechanical 

systems that include functional design of fan, heater, sprayer, and control 

equipment. The design of electronic systems which include hardware design 

AT89S52 microcontroller as well as the minimum system design software 

systems using assembler language. 

The test results stated that the value of the temperature and humidity are 

within the design range between 24
o
C-28

o
C temperature and humidity values in 

the period 80% for 3 days and are not affected to the outside air which may impair 

the growth of fungi. if the temperature and humidity are within the design exceeds 

the requirements of this fungal growth cycle then the controller will function as an 

adjustment to the temperature and humidity with mold growth. 

 

Key words: Wood, Fiber, paranet, Plastik UV, Microcontroller AT89S52 
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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.1.1. Klasifikasi jamur tiram 

Sebagai salah satu sumber hayati, jamur (mushroom) diketahui hidup liar 

di alam. Selama ini, jamur banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan, selain 

juga ada yang memanfaatkannya untuk obat. 

Penggunaan jamur hanya dengan mengandalkan produksi alami melalui 

perburuan tidak mungkin dapat memenuhi permintaan pasar. Oleh karena itu, 

budidaya jamur merupakan salah satu cara untuk memenuhi permintaan akan 

jamur komsumsi. Spesies jamur pangan yang telah berhasil dibudidayakan 

jumlahnya cukup banyak dan  4 (empat) spesies diantaranya telah dibudidayakan 

oleh Agaricus Sido Makmur Sentosa (ASIMAS) dalam skala industri. Keempat 

jamur tersebut yaitu jamur tiram putih (Pleurotus floridae), jamur tiram cokelat 

(Pleurotus pulmonarius), jamur kuping (Auricularia auricula) dan jamur ling zhi 

(Ganoderma lucidum). 

Untuk mengetahui jamur tertentu merupakan jamur yang dapat dimakan, 

maka seseorang harus benar-benar mengenalinya. Karena, tidak ada ciri umum 

untuk dapat menentukan suatu jamur beracun, seperti warna tudung, adanya 

cincin pada tangkai atau dari baunya. Tapi satu hal yang pasti, jamur yang dijual 

di toko atau di pasar tentu merupakan jamur yang aman untuk dikomsumsi. 

Jamur-jamur tersebut umumnya merupakan hasil budidaya, meskipun beberapa di 

antaranya merupakan hasil perburuan penduduk di alam ini.  

Salah satu budidaya jamur yang cukup di minati yaitu jamur tiram. Jamur 

tiram ini (Pleurotus  floridae) adalah jamur pangan dari kelompok Basidiomycota 

http://www.asimas.co.id/mushrooms_komsumsibudidaya.html
http://www.asimas.co.id/index.html
http://www.asimas.co.id/mushrooms_komsumsijenis.html#tiramputih
http://www.asimas.co.id/mushrooms_komsumsijenis.html#tiramcokelat
http://www.asimas.co.id/mushrooms_komsumsijenis.html#kuping
http://www.asimas.co.id/mushrooms_komsumsijenis.html#lingzhi
http://id.wikipedia.org/wiki/Jamur_pangan
http://id.wikipedia.org/wiki/Basidiomycota
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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 tiram masih satu 

kerabat dengan Pleurotus eryngii dan sering dikenal dengan sebutan King Oyster 

Mushroom.  

1.1.2. Manfaat Jamur Tiram 

Jamur tiram juga memiliki berbagai manfaat yaitu sebagai makanan, 

menurunkan kolesterol, sebagai antibakterial dan antitumor, serta dapat 

menghasilkan enzim hidrolisis dan enzim oksidasi. Selain itu, jamur tiram juga 

dapat berguna dalam membunuh nematoda 

Jamur tiram ini memiliki manfaat kesehatan diantaranya, dapat 

mengurangi kolesterol dan jantung lemah serta beberapa penyakit lainnya. Jamur 

ini juga dipercaya mempunyai khasiat obat untuk berbagai penyakit seperti 

penyakit lever, diabetes, anemia. Selain itu jamur tiram juga dapat bermanfaat 

sebagai antiviral dan antikanker serta menurunkan kadar kolesterol.  

Di samping itu, jamur tiram juga dipercaya mampu membantu penurunan 

berat badan karena berserat tinggi dan membantu pencernaan. Jamur tiram ini 

mengandung senyawa pleuran yang berkhasiat sebagai antitumor, menurunkan 

kolesterol, serta bertindak sebagai antioksidan. Adanya polisakarida, khususnya 

Beta-D-glucans pada jamur tiram mempunyai efek positif sebagai antitumor, 

antikanker, antivirus (termasuk AIDS), melawan kolesterol, antijamur, antibakteri, 

dan dapat meningkatkan sistem imun. Pada jamur tiram, produk ini disebut 

sebagai plovastin yang di pasaran dikenal sebagai suplemen penurun kolesterol 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Homobasidiomycetes&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Tiram
http://id.wikipedia.org/wiki/Pleurotus_eryngii
http://id.wikipedia.org/wiki/Kolesterol
http://id.wikipedia.org/wiki/Enzim
http://id.wikipedia.org/wiki/Kolesterol
http://id.wikipedia.org/wiki/Obat
http://id.wikipedia.org/wiki/Diabetes
http://id.wikipedia.org/wiki/Anemia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Antiviral&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Antikanker&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pleuran&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Polisakarida
http://id.wikipedia.org/wiki/AIDS
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Plovastin&action=edit&redlink=1
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(komponen aktifnya statin yang baik untuk menghambat metabolisme kolesterol 

di dalam tubuh manusia).  

Dilihat dari kandungan gizi yang terdapat dalam jamur tiram maka bahan 

ini termasuk aman untuk dikonsumsi. Adanya serat yaitu lignoselulosa baik untuk 

pencernaan. USDA (United States Drugs and Administration) yang melakukan 

penelitian pada tikus menunjukkan bahwa dengan pemberian menu jamur tiram 

selama 3 minggu akan menurunkan kadar kolesterol dalam serum hingga 40 %   

sedangkan di Jepang saat ini  diteliti potensi jamur tiram sebagai bahan makanan 

yang dapat mencegah timbulnya tumor. 

1.1.3. Pemanfaatan Teknologi Budidaya Pada Jamur Tiram 

Untuk menghasilkan jamur tiram yang berkualitas, diperlukan suatu 

teknologi budidaya pertanian agar masalah-masalah yang dihadapi oleh para 

petani dalam hal kualitas ditanam dapat teratasi. Salah satu teknologi budidaya 

pertanian untuk menghasilkan jamur berkualitas dan tidak menimbulkan 

gangguan pernafasan adalah mengatur suhu, kelembaban pada ruangan budidaya 

jamur . pengontrolan kelembaban suhu ini merupakan suatu teknik  pengontrolan 

budidaya pertanian untuk menghasilkan jamur tiram yang berkualitas tanaman 

dalam suatu lingkungan yang terkendali. Teknik pengontrolan otomatis ini sangat 

dipengaruhi oleh faktor tingkat intensitas cahaya serta suhu/temperatur yang di 

hubungkan dengan mikrokontroler. Faktor intensitas cahaya yang diperlukan 

untuk kultur jaringan jamur tiram berkisar antara 24
0
C – 30

0
C (Dinas Pertanian & 

Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, 2002). 

Para petani teknik budidaya kultur jaringan saat ini masih melakukan 

pengaturan tingkat intensitas cahaya serta suhu/temperatur secara manual, 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Serum&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Tumor


4 

 

 

sehingga setiap saat para petani teknik budidaya kultur jaringan ini harus 

melakukan pengecekan tingkat intensitas cahaya serta suhunya. Hal ini jelas 

sangatlah tidak efektif karena para petani ini harus sering melakukan pengecekan 

agar kondisi lingkungannya terkendali. 

1.2. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah 

pada penelitian ini ditekankan pada : 

1. Bagaimana cara mendesain ruangan dan tata letak instrumentasi yang 

sesuai dengan pertumbuhan jamur tiram  ? 

2. Bagaimana cara mengurangi intensitas cahaya matahari pada rancang 

bangun pembudidayaan jamur tiram? 

3. Bagaimana  cara untuk mengatur suhu  ruangan pada pembudidayaan 

jamur tiram? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah terciptanya suatu 

rancang bangun , mengatur tata letak instrumen terkendali yang dapat mengontrol 

suhu juga kelembaban  akan disesuaikan oleh tumbuhnya jamur tiram serta 

menjaga sirkulasi udara antara 24
0
C - 28

0
C 

1.4. Manfaat Penelitian 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperbaiki tingkat 

keefektifan dan kefesienan dan memudahkan kerja dari para karyawan. Selain itu 

Pengontrolan kelembaban ini dapat pula tidak terjadinya bau busuk pada ruangan 

pembudidayaan yang mengakibatkan bau menyengat dan mengganggu pernafasan 

para petani jamur tiram. 
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1.5. Batasan Masalah 

Mengacu pada masalah yang dihadapi, maka batasan masalah pada 

penelitian ini adalah : 

1. Media kultur jaringan yang dikontrol tidak menggunakan yang 

sebenarnya, melainkan menggunakan prototype. Diasumsikan bahwa 

bentuk ruangan yang digunakan serta jarak aktuator dan sensor tidak 

mempengaruhi aksi pengontrolan. 

2. Pengendali utama pada media ruangan pembudidayaan ini adalah 

mikrokontroler AT89S52. 

3. Pembahasan mengenai masalah desain ruang hanya dibatasi pada sistem 

pengontrolan suhu dan kelembaban, pemilihan jenis bahan ruang yang 

dipakai pada pembudidayaan jamur tiram.  

4. Pembahasan ruang terkendali pembudidayaan jamur tiram ini hanya 

pada batasan perancangan desain yang sesuai dengan faktor penentu 

pertumbuhan jamur tiram.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Morfologi Jamur Tiram 

Jamur Tiram atau Oyster Mushroom merupakan jamur perombak kayu. 

Ada beberapa spesies yaitu Pleurotus ostreatus(Tiram putih), Pleutorus flabelatus 

(Tiram merah), Pleurotus sajor-caju, P. sapidus, P.cornucopiae, dan P. eryngii. 

Jamur ini dapat tumbuh pada serbuk gergaji, jerami padi,sekam, limbah kapas, 

limbah daun teh,klobot jagung, ampas tebu, limbah kertas, dan bahan 

lignoselulosa lain. Jamur Tiram (Pleurotus sp) termasuk Basidiomycetes 

kelompok whiterot fungi.  

Jamur ini banyak ditanam karena menghasilkan badan buah yang dapat 

dimakan. Badan buah akan muncul setelah pertumbuhan miselium kurang lebih 

30 hari, dengan induksi cahaya dan diberi aerasi serta kelembapan yang cukup. 

Bentuk badan buah sangat tergantung pada tempat tumbuhnya.  Badan buah 

sering tidak bertangkai atau bertangkai pendek apabila tumbuh di sisi samping 

substrat yang letaknya asimetri. Jamur Tiram dapat ditanam pada bahan yang 

mengandung lignoselulosa tanpa dipersiapkan lebih dahulu seperti difermentasi 

atau tanpa dikomposkan terlebih dahulu (Steeman, 1988). 

2.1.1 Pertumbuhan Jamur Tiram 

Siklus hidup jamur tiram hampir sama dengan siklus hidup jenis jamur 

dari keluarga besar Agaricaceae lainya. Tahap-tahap pertumbuhan jamur tiram 

adalah Sebagai berikut: 

a) Spora (basidiospora) yang sudah masak atau dewasa jika berada di tempat 

lembab akan tumbuh dan berkecambah membentuk serat-serat halus 

menyerupai serat kapas, yang disebut miselium / miselia. 
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b) Jika keadaan lingkungan tempat tumbuh miselia tersebut baik, dalam arti 

temperature, kelembapan, kandngan C/N/P-Rasio substrat tempat tumbuh 

memungkinkan, maka kumpulan miselia tersebut akan membentuk 

primordial bakal tubuh buah jamur. 

c) Bakal tubuh buah tersebut akan membesar, dan pada akhirnya membentuk 

tubuh buah atau bentuk jamur yang kemudian dipanen. 

d) Tubuh buah jamur dewasa akan membentuk spora. Spora ini tumbuh di 

bagian ujung basidium, sehingga disebut basidiospora. Jika sudah dewasa 

atau matang, spora akan jatuh dari tubuh buah jamur. 

Apabila jamur tiram ini sudah terlalu tua, apalagi kering, jamur ini akan 

tetap alot atau liat walaupun terus menerus direbus, sehingga disebut supa liat. 

Jenis supa liat yang banyak dicari adalah supa liat yang tumbuh secara alami pada 

kayu lunak, misalnya karet, kapuk, dan kidamar. Selain berukuran besar dan 

berdaging tebal, supa liat jenis ini juga empuk dan memiliki nilai organoleptik 

tinggi (warna, rasa, dan aroma). Dibawah ini adalah gambar jamur tiram. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Jamur Tiram (Pleurotus ostreatus) 

( Wasito S, 1982 : 68) 

 

 

 



8 

 

 

2.2 Faktor yang mempengaruhi pengembangan pembudidayaan jamur tiram 

Faktor lingkungan yang berpengaruh meliputi suhu, sinar matahari, pH, 

CO2, kelembapan, kandungan air, ukuran partikel, viabilitas kultur, dan 

kontaminan. Kandungan air pada media penanaman yang sesuai untuk 

pertumbuhan miselium adalah 60 - 70%.  Ukuran partikel substrat untuk jerami 

adalah 2 - 3 cm. Kelembapan relatif udara minimum 75%. Suhu optimum untuk 

pertumbuhan miselium adalah 250C, dan pH optimumnya 5,5 - 6,5. Faktor 

viabilitas kultur sangat penting diperhatikan.  Jamur yang telah berulang kali 

dipindahkan dari media pertumbuhan miselianya kurang baik.  Kultur  dari spora 

tunggal sebaiknya digunakan untuk mempertahankan viabilitas.dibawah ini table 

pertumbuhan jamur tiram. (Santoso, 2001). 

Table1. Pertumbuhan Jamur Tiram 

Parameter Pertumbuhan Besaran 

Pertumbuhan miselia pada substrat 

tanam 

a. Temperature Inkubasi 

b. RH 

c. Waktu tumbuh 

d. Kandungan CO2 

e. Cahaya  

f. Sirkulasi udara 

 

 

24
0
 C – 29

0
 C 

90% -100% 

10 – 14 hari 

5.000 – 20.000 ppm 

500 – 1.000 lux 

1-2 jam 

Pembentukan inisiasi pertumbuhan 

a. Temperature Inkubasi 

b. RH 

c. Waktu tumbuh 

d. Kandungan CO2 

e. Cahaya  

f. Sirkulasi udara 

 

21
0
 C – 27

0
 C 

90 % - 100% 

3-5 hari 

< 1.000 ppm 

500 – 1.000 lux 

4 – 8 jam 

Pembentukan tumbuh buah 

a    Temperature inisiasi   

pertumbuhan  

b.  RH 

c.  Waktu tumbuh 

d.  Kandungan CO2 

e.  Cahaya  

 

21
0
 C – 27

0
 C 

90% - 95% 

3- 5 hari 

< 1.000 ppm 

500 – 1.000 lux 
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2.3 Kebutuhan Bangunan Dan Rak Pemeliharaan 

Kebutuhan bangunan  dan rak pemeliharaan dalam budidaya jamur tiram 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

2.3.1 Kebutuhan Bangunan 

Budidaya jamur secara  tradisional tidak memerlukan ruang pemeliharaan. 

Namun secara intensif pemeliharaan harus dilakukan di dalam ruangan 

(bangunan) yang sesuai dan memenuhi persyaratan, baik bentuk, ukuran, maupun 

lingkungannya. 

Bangunan dapat dibuat dari bahan bambu, kayu, atau besi . bangunan yang 

sederhana dapat berupa bangunan dengan tiang dan dinding yang terbuat dari 

bambu(lebih baik yang sudah diawetkan), atap dari genting atau plastik 

gelombang berwarna gelap dan lantai dari tanah yang diperkuat. 

Bangunan dapat juga dibuat dari bahan kayu, tetapi harus dipilih kayu 

yang diawetkan, agar tidak mudah menjadi lembab. Jika jamur sudah 

menghasilkan tubuh buah , sejumlah besar spora (bibit jamur) yang dihasilkan 

akan bertebaran didalam ruangan. Jika menempel pada kayu yang lembab, 

misalnya tiang atau bagian bangunan, spora tersebut akan berkecambah dan 

tumbuh. Pertumbuhan jamur ini akan menyebabkan kayu menjadi lapuk sehingga 

tiang atau bagian bangunan akan rusak, bahkan ambruk. Bangunan yang terbuat 

dari besi relatif lebih baik , namun juga lebih mahal (Treibel and sing1998). 

Dinding bangunan harus dibuat sedemikian rupa sehingga sewaktu-waktu 

dapat dibuka untuk memperoleh sirkulasi udara yang baik. Misalnya pada saat 

jamur akan tumbuh menghasilkan tubuh buah ( Leen G, D. 1999) 
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Ukuran bangunan disesuaikan dengan kebutuhan , yaitu jumlah log atau 

substrat tanam yang akan dipelihara. Misalnya untuk memelihara 500 – 1000 buah 

log/ substrat tanam, dibutuhkan bangunan dengan ukuran  6m x 4m x 4m. 

2.3.2 Penyiapan Rak Pemeliharaan 

  Rak atau tempat substrat tanam sebaiknya dibuat dari bambu tua , agar 

tidak cepat rusak jika ditumbuhi jamur. Jumlah tinggi dan rak disesuaikan dengan 

tinggi ruangan pemeliharaan dan jumlah substrat tanam yang akan dipelihara. Rak 

pemeliharaan ditempatkan pada dasar bangunan, dengan alas bata merah atau 

lantai plester atau benda- benda padat lain yang dapat menyerap air. 

2.3.3 Penentuan Tempat Atau Lokasi   

Penentuan tempat atau lokasi untuk budidaya jamur tiram harus 

mempertimbangkan faktor – faktor penentu yang sudah dibakukan, antara lain 

ketinggian lahan , dekat dengan sumber air dan bahan baku , jauh dari sumber 

pencemar, dan sebagainya. Secara umum, lokasi lahan menentukan keberhasilan 

budidaya jamur tiram . Lokasi ideal untuk budidaya jamur tiram adalah lokasi 

dengan ketinggian antara 300 m – 1.200 m dpl., dan yang paling baik adalah 

ketinggian di atas 700 m dpl (Wang 1994). 

2.4 Pemeliharaan    

Bibit jamur yang ditanam pada umumnya masih dalam bentuk serat atau 

miselia yang pertumbuhannya terbatas. Di dalam substrat tanam, miselia ini akan 

tumbuh dan berkembang ke segala arah. Jika perkembangannya sudah cukup dan 

kondisi lingkungan memadai, maka dari miselia tersebut  akan tumbuh bakal 

kuncup dan atau bakal tubuh buah. Pertumbuhan jamur sangat di pengaruhi oleh 

faktor – faktor lingkungan. Oleh karena itu dalam pemeliharaan jamur, masalah – 
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masalah yang berhubungan dengan lingkungan harus benar – benar dikelola 

secara baik. Macam- macam faktor diantaranya yaitu (Laws and Levy,1978): 

2.4.1 Air 

Kandungan air didalam substrat sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan 

dan perkembangan miselia jamur. Kandungan air yang terlalu rendah akan 

menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan jamur terganggu atau terhenti 

sama sekali. Sebaliknya, kandungan air yang terlalu tingg akan menyebabkan 

sebagian besar mpselia akan membusuk dan mati. 

Untuk mendapatkan kandungan air yang cukup di dalam substrat tanam 

dapat dilakukan penyiraman. Selama musim hujan, penyiraman mungkin tidak 

diperlukan (jika penanaman dilakukan dialam terbuka) atau hanya satu kali sehari 

( jika penanaman dilakukan didalam ruangan tertutup). 

Salah satu tanda yang menunjukkan bahwa kandungan air didalam substrat  

tanam terlalu tinggi adalah adanya pertumbuhan jenis jamur liar yang tidak 

diharapkan dalam jumlah yang banyak. Jamur liar ini merupakan jenis jamur 

hama yang akan menghambat pertumbuhan jamur yang ditanam. 

2.4.2 Temperatur   

     Pada umumnya, jamur akan tumbuh dengan baik pada kisaran 

temperatur antara 22 
0
 C – 28 

0
 C, pada waktu siang hari di dalam ruangan, 

temperatur tersebut akan dapat diperoleh, dengan temperatur diatas 28 
0
 C pada 

siang hari, jamur juga dapat tumbuh, walaupun agak terhambat dan terbatas 

hasilnya. Selama pertumbuhan bibit, temperatur diatur antara  28 
0
 C – 30 

0
 C; 

sedangkan selama pertumbuhan tubuh buah jamur sampai panen di atur antara     

26 
0
 C – 28 

0
 C. 
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2.4.3 Kelembaban Udara  

Kelembaban udara adalah jumlah air yang dikandung udara atau dikatakan 

konsentrasi uap air di udara. Ada tiga macam kelembaban udara, yaitu 

kelembaban mutlak/absolut, kelembaban maksimum dan kelembaban nisbi/relatif. 

Kelembaban absolut adalah jumlah uap air dalam 1 meter kubik udara 

pada suhu tertentu. Kelembaban maksimum adalah jumlah uap air yang secara 

maksimum dapat dikandung oleh 1 meter kubik udara pada suhu yang sama. 

Kelembaban nisbi adalah perbandingan jumlah uap air dalam 1 meter kubik udara 

pada suhu tertentu, Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut: 

Kelembaban Nisbi adalah Jumlah uap air dalam 1m
3
 udara pada suhu t◦ x 100 %. 

Alat untuk mengukur tingkat kelembapan pada suatu tempat adalah 

higrometer. Biasanya alat ini ditempatkan di dalam bekas (container) 

penyimpanan barang yang memerlukan tahap kelembapan yang terjaga seperti dry 

box penyimpanan kamera. Kelembaban yang rendah akan mencegah pertumbuhan 

jamur yang menjadi musuh pada peralatan tersebut.  Higrometer juga banyak 

dipakai di ruangan pengukuran dan instrumentasi untuk menjaga kelembapan 

udara yang berpengaruh terhadap keakuratan alat-alat pengukuran. Kini 

Higrometer banyak dipakai untuk pengukur kelembaban ruangan pada budidaya 

jamur, kandang reptil, sarang burung walet maupun untuk pengukuran 

kelembaban pada penetasan telur 

Kelembaban relatf dari suatu campuran udara-air didefinisikan sebagai 

rasio dari tekanan parsial uap air dalam campuran terhadap tekanan uap jenuh air 

pada temperatur tersebut. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Alat
http://id.wikipedia.org/wiki/Kelembapan
http://id.wikipedia.org/wiki/Jamur
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tekanan_parsial&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Uap_air
http://id.wikipedia.org/wiki/Tekanan_uap
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  Selama pertumbuhan bibit dan pertumbuhan tubuh buah, kelembaban 

udara diatur sekitar  90 %. Jika kelembaban kurang, misalnya sekitar 80 % maka 

substrat tanam akan mengering. Agar kelembaban terjamin, lantai ryangan perlu 

disiram pada pagi dan sore hari, dengan menggunakan air bersih selain itu bisa 

dilakukan dengan pengabutan air menggunakan stick sprayer yang dilengkapi 

nozzle. Frekuensi pengabutan kubung tergantung pada cuaca. Pada musim hujan 

yang suhu udara dan kelembabannya normal, pengabutan cukup sekali pada pagi 

hari. Pada musim kemarau yang suhunya panas dan kelembabannya rendah, 

pengabutan dilakukan dua kali sehari, pada pagi dan sore hari. 

2.4.4. Cahaya 

Jamur sangat peka terhadap cahaya, misalnya cahaya matahari secara 

langsung. Karena itu, tempat – tempat yang teduh, misalnya di bawah pohon 

pelindung ataupun didalam ruangan, merupakan tempat yang baik bagi 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman jamur. 

2.4.5 Raising (Pertumbuhan Jamur) 

Raising adalah usaha untuk mengatur  kondisi lingkungan supaya optimal 

bagi miselia jamur untuk membentuk tubuh buah (fruiting body). Secara 

konvesional, raising dapat dilakukan dengan mengatur  temperatur antara 12 
0
 C – 

15 
0
 C dan kelembaban antara  94% - 98%. Cara yang lain adalah dengan 

menggunakan zat pengatur tumbuh atau campuran lainnya. Bahkan ada pula cara 

baru dengan merendam substrat tanam selama 3 – 4 jam dalam air dengan 

temperatur  antara   11 
0
 C – 13 

0
 C. Tetapi cara ini sulit dilakukan bila jumlah 

tanam substrat tanam banyak (Ogata, 1991) 

 



14 

 

 

2.5 Kerangka Bangunan 

2.5.1 Menyiapkan Rumah Jamur (Kumbung) 

Kumbung dapat dibuat dari rangka besi, kayu, atau bambu, dengan 

dinding dan atap terbuat dari plastik. Pada bagian luar kumbung dipasang lagi atap 

dan dinding dari anyaman bambu, nipah, atau kain yang dapat ditutup-buka, untuk 

mengatur cahaya matahari yang masuk. Kumbung dilengkapi jendela untuk 

mengatur sirkulasi udara. Hal ini terkait dengan kebutuhan suhu dan kelembaban 

udara yang ideal. Di dalam kumbung bisa dibuat dua deret rak (bedengan) 

bertingkat, sebagai tempat meletakkan ratusan bahkan ribuan bag log. Kumbung 

berukuran 9 x 6 x 3 m
2
 misalnya, bisa menampung 3.000-an bag log. 

Pembudidayaan jamur tiram dapat berskala rumah, karena pembudidayaan 

ini hanya cukup memerlukan sebuah ruangan untuk ruang penanaman, bisa saja di 

gudang atau kamar yang tidak terpakai. Dapat juga disisi rumah atau halaman, 

syaratnya terlindung dari sinar matahari dan ada ventilasi untuk sirkulasi udara. 

adanya oksigen yang cukup sangat mempengaruhi pertumbuhan jamur. Tetapi 

untuk skala menengah dan profesional, dan untuk menunjang produktivitas dapat 

disiapkan rumah khusus untuk jamur (Wang, 1994). 

2.5.2 Tempat Persiapan 

 Tempat persiapan budidaya jamur tiram bisa didalam ruangan maupun 

diluar ruangan, dimana kita akan melakukan pengadukan bahan, pengomposan, 

pengemasan media kedalam polybag/plastik dan proses sterilisasi.  
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Ada 2 ruangan untuk persiapan budidaya jamur tiram : 

 Ruang Inkubasi 

Umumnya budidaya jamur tiram di indonesia memisahkan antara ruang 

inkubasi dan ruang penanaman. ruang inkubasi adalah tempat menyimpan 

baglog/media tumbuh setelah proses inokulasi. Tetapi dalam proses budidaya ini 

persiapan ruangan khusus untuk inokulasi bias menyatu dengan ruang penanaman, 

hanya saja ketika masa penumbuhan miselia jamur ruangan diberikan 

pencahayaan yang minim. Ketika miselia sudah penuh baru diberi pencahayaan. 

 Ruang Penanaman 

Ruang Penanaman pada pembudidayaan ini berfungsi sebagai ruang 

penumbuhan miselia/inkubasi terdiri atas rak - rak tempat menyusun baglog 

media. Jarak antara rak diatur untuk memudahkan lewat dan pada saat proses 

panen. Baglog disusun mendatar dan tingginya tidak melebihi kepala. 

Pembudidayaan jamur tiram yang berkualitas memiliki ciri segar, kering dan tidak 

pecah, karena itu pembersihan jamur harus dari segi ruangan dan pembersihan 

dari segala kotoran yang menempel pada tubuh buahnya (Ashari 1995). 

2.6 Macam – Macam Jenis Greenhouse Untuk Tanaman: 

2.6.1. Berdasarkan Susunan Bangunannya: 

A. Detached Greenhouse (single greenhouse) 

Salah satu keuntungan greenhouse yang dibangun terpisah adalah 

kemudahan untuk mengatur dan mengontrol suhu ruang secara spesifik seperti 

yang dibutuhkan tanaman. Ventilasi greenhouse tipe ini mudah diatur. Selain itu, 

udara yang berada dalam greenhouse cukup banyak, sehingga berfungsi sebagai 

penahan pertukaran suhu. 
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Ini berarti pada musim dingin, manakala greenhouse harus ditutup, CO2 

tidak menjadi factor pembatas pertumbuhan. Keadaan ini tentu sangat 

menguntungkan untuk greenhouse di daerah subtropics. Selain itu, sinar matahari 

yang diterima lebih mudah disebarkan keseluruh bagian greenhouse, Greenhouse 

tipe inipun lebih mudah dibersihkan tanpa merusak struktur bangunannya. 

Namun, greenhouse tipe ini juga mempunyai kekurangan . Greenhouse 

berukuran besar membutuhkan lebih banyak energy utnuk memanaskan udara 

didalamnya. Sebaliknya tipe greenhouse ini lebih mudah kehilangan panas . 

Sementara itu dari segi biaya, single greenhouse tidak banyak memakan biaya 

dibandingkan model bersambung. Faktor biaya yang paling utama yaitu untuk 

bahan dan lahan yang dibutuhkan. 

B. Connected greenhouse (greenhouse bersambung) 

Connected greenhouse pada dasarnya merupakan singlegreenhouse yang 

digabungkan satu sama lain. Menilik ukurannya, greenhouse model ini 

penggunaanya lebih banyak ditujuakan untuk usaha komersial. Beberapa model 

greenhouse ini di antaranya adalah sawtooth yang kontruksinya terdiri dari model 

lean- to greenhouse yang digabung. Model lain adalah multichamber houses yang 

merupakan gabungan  dari greenhouse model setengah lingkaran ,dan sebagainya. 

Model-model greenhouse tersebut kebanyakan ditemukan dinegara Belanda dan 

Amerika Serikat. Di Indonesia greenhouse-greenhouse tersebut belum banyak 

dikenal. Penyebabnya, greenhouse belum dikenal luas sebagai salah satu sarana 

penunjang pertanian (Wang, 1994). 

Salah satu sebab digunakannya tipe greenhouse ini adalah karena 

pertimbangan efesisensi biaya maupun lahan. Untuk mendapatkan greenhouse 
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dengan luasan tertentu, tipe gabungan lebih sedikit membutuhkan lahan 

dibandingkan tipe single greenhouse . Selain itu, tidak adanya dinding-dinding 

samping menyebabkan bahan yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit. Hal ini tidak 

didapat pada singkat green house. Greenhouse tipe ini lebih sedikit membutuhkan 

panas sebab permukaan dinding yang memancarkan panas saat terjadi pertukaran 

panas lebih sempit. Sistem kerjanya pun lebih efisien akibat adanya jalan pintas di 

antara bangunan-bangunan. 

Beberapa kekurangan yang ada pada greenhouse tipe ini adalah kotoran-

kotoran atau hujan salju (terutama di daerah sub tropis) yang jatuh tidak mudah 

dibersihkan dengan segera . Berbagai jenis kotoran tersebut akan menumpuk dan 

bertambaha banyak. Karenanya, kotoran-kotoran tersebut harus segera 

dibersihkan, pada periode tertentu. Berikut ini adalah gambar greenhouse 

bersambung: 

 

 

 

 

Gambar 2.  Greenhouse Bersambung 

( Groote, 1982 : 68) 

 

2.6.2 Berdasarkan Bahan Atapnya : 

A. Greeenhouse kaca  

Jenis greenhouse kaca ini atap dan dindingnya tersusun dari kaca. 

Greenhouse jenis ini umunya ditemukan diluar negri, karena bahan tersebut 

dianggap sebagai penutup terbaik. Kenyataan ini terlepas dari beberapa kelebihan 

yang dimiliki oleh bahan kaca,seperti lebih tahan terhadapmhujan salju dan 
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bersifat permanen. Namun,hal ini tidak berarti bahwa greenhouse di Indonesia 

tidak ada yang menggunakan bahan in. Harga bahannya memang lebih mahal 

sehingga penggunaanya terbatas greenhouse dengan tujuan tertentu misalnya 

untuk tujuan penelitian. 

Beberapa jenis kaca dapt digunakan sebagai bahan penutup greenhouse. 

Beberapa tipe  kaca yang biasa digunakan diluar negeri antara lain jenis single 

strength, double strength,heavy sheet, polished plate, dan heavy plate. Kaca yang 

umum digunakan untuk penutup green house adalah dari jenis double strength. 

Jenis kaca ini mempuyai beberapa tingktan kualitas yaitu AA,A, dan B. 

Pengguna kaca untuk atap greenhouse mempunyai beberapa kelebihan . 

Salah satu kelebihannya adalah mampu meneruskan cahaya matahari yang 

diterimanya dalam persentase yang cukup tinggi. Dari 100% sinar matahari yang 

diterima kaca, bagian besar diteruskan (90-92%) dan sebagian dipantulkan (8-

10%). Dengan demikian, greenhouse dengan atap dari kaca cenderung cocok 

utnuk jenis tanaman yang membutuhkan persentase cahaya matahari yang cukup 

tinggi. 

Selain dapat mengurangi intensitas cahaya matahari yang masuk, atap kaca 

mempunyai sifat selektif terhadap spectrum cahaya tertentu, sekaligus dapat 

mengurangi permeabilitasnya. Dengan demikian, akan terbentuk iklim mikro yang 

khas didalam greenhouse kaca tersebut. Akibatnya, modifikasi iklim yang 

diinginkan dapat dibuat. 

Kerugiannya kaca beresiko tinggi, sebab mudah pecah. Gangguan alam 

seperti hujan, angin,panas matahari seringkali menjadi penyebab rusaknya atap. 

Faktor nonteknis pun kerap kali menjadi penyebab. Faktor teknis dan nonteknis 
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inilah yang harus diperhatikan dalam perawatan. Selain itu, dri segi ekonomis pun 

harus benar-benar dipertimbangkan terutama untuk usaha yang mengarah ke 

bisnis. 

 

Gambar 3.  Greenhouse Kaca 

( Leen G, 1999)  

 

B. Greenhouse Plastik 

Greenhouse dengan penutup plastic untuk saat ini lebih banyak ditemukan 

di Indonesia. Dilihat dari kondisi iklim dan tujuannya, pemakain bahan penutup 

ini memang cenderung lebih cocok untuk diterapakan. Untuk usaha komersial, 

pemilihan jenis bahan ini dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama, sebab, 

selain cukup ideal sebagai pelindung tanaman dari factor-faktor iklim, 

harganyapun relative murah. 

Ada banyak jenis plastic, tetapi tidak semua dapat digunakan sebagai 

penutup greenhouse. Masing-masing jenis tertentu mempunyai kekuatan dan 

kemampuan sinar matahari yang tidak sama. Salah satu fungsi utama penutup 

greenhouse ( terutama di Indonesia) adalah  untuk melindungi tanaman  terutma 

dari  guyuran hujan, angin, dan pancaran sinar matahari. Untuk itu, harus dipilih 

jenis plastic yang kuat. Selain itu, jenis plastic yang digunakan juga harus mampu 

meneruskan sinar matahari sesuai jenis tanaman yang akan ditanam. 
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Jenis plastic yang biasa digunakan sebagai pembungkus tentu tidak cocok. 

Selain kurang kuat menahan factor iklim , jenis plastic ini tidak bisa menahan 

sinar UV (ultra violet) berlebihan yang dapat merusak tanaman. Dari sekian 

banyak jenis plastic yang dikenal, yang umum digunakan sebagai penutup 

greenhouse antara lain plastic UV, plastic film, polyethylene, polyethylene 

terephthalate, PVC ( polyvinyl chloride), rigid PVC, PVF ( polyvinyil fluoride), 

GRP( fiberglass reinforced plastic) dan sebagainya. Sedangkan yang lebih sering 

digunakan di Indonesia adalah jenis plastic UV dan fiberglass. 

a) Plastik UV (ultra violet) 

Plastic UV sebenarnya adalah plastic yang dilapisi bahan kimia tertentu, 

sehingga dapat menahan sinar ultraviolet yang berlebihan tanpa merusak tanaman. 

Bahan kimia tersebut juga berfungsi sebagai pelindung plastic dari sinar 

ultraviolet dan air hujan. 

Banyaknya sinar matahari yang dapat ditahan oleh jenis plastic ini sekitar 

20%. Sisanya, diteruskan ke tanaman didalam greenhouse. Persentase bahan 

kimia yang diberikan pada plastic (sebagai bahan dasar) tergantung dari 

kebutuhan. Semakin banyak bahan kimia yang ditambahkan , semakin besar pula 

kemampuan plastic uv tersebut untuk menahan sinar. Untuk kebutuhan 

greenhouse, yang umum diperdagangkan di Indonesia adalah jenis plastic UV 6%, 

8%  dan 12%. 

b) Fiberglass (serat gelas) 

Fiberglass atau sering dinamakan serat gelas adalah merupakan salah satu 

produk plastic. Jenis plastic ini terbuat dari akrilik tau polyester. Seperti jenis 

plastic lain , fiberglass bersifat tembus pandang dan tahan terhadap pelapukan 
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bahkan oleh bahan kimiawi sekalipun. Dalam pemakaiannya, fiberglass relative 

lebih tahan dan kuat dibandingkan bahan lain,seperti plastic UV. Karena sifat 

tersebut penggunaan bahan ini sangat luas. Pegangan bajak, pipa- pipa, rambut 

sikat, jendela,panel-panel, penutup mesin, sampai sebagai pelindung greenbouse 

dibuat dari bahan ini. 

Fiberglass yang digunakan sebagai pelindung greenhouse biasanya ada 

dua macam, yaitu berupa lembaran lurus dan lembaran bergelombang seperti 

seng. Lembaran bergelombang umumnya lebih banyak digunakan. Penggunaan 

fiberglaas sebagai penutup greenhouse membutuhkan investasi yang cukup tinggi. 

Sebab dibandingkan plastic UV dan paranet, harga fiberglass lebih mahal. 

Lembaran fiberglass gelombang yang berukuran lebar 1 m dan panjang kira-kira 3 

m harganya RP 8.000,00/lembar. 

Meski daya tahannya lebih baik dibandingkan plastic UV, tetapi fiberglass 

seringkali menjadi kusam akibat lumut dan kotoran. Keadaan ini tentunya tidak 

menguntungkan bagi pertumbuhan di dalamnya, karena penerimaan sinar matahri 

menjadi berkurang.  Lagipula kotoran yang melekat menjadi susah dibersihkan, 

Karena biasanya menyelip di antara celah-celah fiberglass yang sempit. 

c) Polycarbonate 

Polycarbonate memiliki ciri-ciri : lebih tahan, lebih fleksibel, lebih tipis, 

serta lebih murah dibandingkan acrylic. Penggunaan dua lapis polycarbonate 

mampu menghantarkan cahaya sekitar 75-80 % dan mengurangi keh ilangan 

panas sekitar 40% dibandingkan satu lapis. Namun bahan ini sangat mudah 

tergores, mudah memuai, gampang menguning, dan akan membuat lapisan kurang 
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transparan dalam waktu satu tahun (meskipun kini hadir jenis baru yang tidak 

cepat menguning). 

d) Polyethylene film 

Bahan ini sangat murah dibandingkan dengan bahan lainnya namun 

sifatnya hanya sementara (kurang tahan lama), bentuknya kurang menarik, serta 

membutuhkan penanganan maupun perawatan yang lebih intensif . Selain itu, 

bahan ini juga mudah sekali rusak oleh sengatan cahaya matahari, walaupun 

mampu bertahan minimal 1 – 2 tahun dengan perawatan lebih intensif. 

Dikarenakan bahan ini berupa lembaran lebar sehingga tidak membutuhkan 

kerangka yang lebih banyak dan bisa menghantarkan cahaya paling besar. 

e) Polyvinyl cholride film 

Bahan ini mempunyai sifat penghantar emisi yang sangat besar untuk 

cahaya dengan panjang gelombang yang besar, dimana bahan ini mampu 

menciptakan temperatur udara yang cukup tinggi pada malam hari dan bisa 

berfungsi sebagai penghalang sinar ultra violet. Bahan ini lebih mahal 

dibandingkan polyethylene film dan cenderung mudah kotor, yang mana harus 

terus dilakukan pembersihan agar didapatkan penghantaran cahaya yang lebih 

baik. 

Cara pembuatan green house ini tidak jauh berbeda dengan membuat 

bangunan gudang atau kantor. Pertama-tama kita perlu membuat pondasi 

bangunan yang dalam, semakin besar ukuran green house maka semakin dalam 

pondasi yang kita buat. Besi yang dibuat untuk kerangka green house tersebut 

harus anti karat dan terbuat dari bahan pipa yang tebal. Pipa yang satu dengan 

pipa yang lain harus disambung secara kuat dan berulang-ulang. 
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Untuk model atap ada yang berbentuk melengkung dan ada yang 

berbentuk lancip. Tinggi dinding yang baik mencapai 6 sampai 9 meter, 

tergantung crop yang akan diproduksi atau tergantung pada tujuannya. Bahan 

dinding beserta atapnya dapat dari kaca maupun plastik yang tebal yang tidak 

mudah sobek dan cara pemasanganya dimulai dari atapnya dulu, kalau sudah 

selesai baru dinding. Pintu dari green house harus dibuat serapat mungkin 

sehingga tidak memberikan kesempatan bagi udara luar untuk masuk kedalam 

green house. Setelah dinding dan atap terpasang kaca atau plastik, kita dapat 

memasang sistem irigasi dengan menggunakan pipa secara sistematis yang dapat 

kita kendalikan, serta diberi bak pengontrol untuk mengontrol masuk dan 

keluarnya air dari dalam dan keluar dari green house. Untuk bagian dalam green 

house ada 2 jenis, yaitu diplester dengan semen, ini hanya untuk green house yang 

penanamannya menggunakan media pot atau plastik polybag atau percobaan 

hydroponik tetapi ada juga yang dalamnya berupa tanah seperti yang ada dilahan 

persawahan, hal ini bertujuan untuk budidaya sayuran, buah-buahan dan bunga 

yang akan dibuat petakan atau bedengan. Bahkan bedengan ini ada juga yang 

diberi mulsa sama seperti tehnik budidaya tanaman pada umumnya. Tetapi dengan 

green house pengawasan terhadap tanaman baik temperature, kelembaban, 

kebutuhan air, kebutuhan hara bahkan pengendalian hama dan penyakitnya dapat 

dikontrol dengan sebaik-baiknya. 

Untuk jangka panjang pembudidayaan tanaman dengan green house sangat 

menguntungkan khususnya untuk bisnis fresh market hortikultura karena kita 

mampu berproduksi sepanjang masa tidak tergantung pada cuaca atau musim 
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bahkan kualitas produk yang dihasilkan dapat terjamin atau lebih baik dari tehnik 

budidaya dialam bebas. 

C.  Greenhouse Paranet 

Paranet merupakan suatu jenis pelindung yang dapat mengurangi 

intensitas cahaya matahari. Pelindung ini terbuat dari bahan yang mengandung 

polietilen dan dibuat dengan dianyam. Sebenarnya paranet sering disebut 

Ledhouse 

Paranet atau ledhouse sering digunakan sebagai shading (peneduh) 

tanaman. Fungsinya, untuk mengurangi sinar matahari yang diterima. Namun 

paranet juga  dapat digunakan sebagai bahan substitusi atap greenhouse. Paranet 

sebagai atap greenhouse tentunya hanya dapat di terapkan pada jenis greenhouse 

sederhana. Di Indonesia, paranet lebih banyak digunakan sebagai atap bangunan 

ledhouse, yaitu suatu pelindung tanaman. Untuk greenhouse modern seperti 

diluarnegeri, bahan ini belum bisa digunakan. 

Beberapa jenis paranet yang diperdagangkan untuk naungan greenhouse 

antara lain, paranet 55 %, 65%, dan 75%. Angka tersebut menunjukkan persentasi 

intensitas cahaya matahari yang dapat ditahan. Paranet 55% artinya , paranet yang 

mampu menahan intensitas cahaya matahari sebesar 55 %. Hal yang menentukan 

besar kecilnya angka tersebut adalah kerapata anyaman pada masing-masing 

paranet, semakin besar angka, maka semakin rapat anyamannya. Jenis paranet 

yang beredar di Indonesia ada dua macam, yaitu buatan local dan impor. Paranet 

impor yang beredar di Indonesia kebanyakan berasal dari Taiwan. Warna paranet 

local ada beberapa macam antara lain biru, cokelat dan hitam. Sedangkan paranet 

impor biasanya hanya mempunyai satu warna saja yaitu cokelat. 
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Kualitas paranet buatan local sebenarnya sudah cukup bagus tetapi daya 

tahannya masih kalah dibandingkan paranet impor. Penggunaan paranet local 

sebagai atap greenhouse dapat tahan sampai 3 tahun, Tetapi untuk penggunaan 

yang sama paranet impor dapat bertahan sampai lima tahun. 

D. Greenhouse asbes atau seng 

Salah satu keuntungan pemakaian bahan asbes atau seng ini adalah mudah 

mendapatkannya, sebab banyak toko bangunan yang menjual. Kekuatan bahan ini 

pun cukup dapat diandalkan, jika dibandingkan plastic. Dibandingkan kaca , asbes 

atau seng memiliki resiko yang jauh lebih rendah. Terlepas dari beberapa 

keuntungan yang dipunyai, pemakaian asbes atau seng sebagai atap greenhouse 

ternyata juga mendatangkan beberapa kendala. 

Salah satu sifat seng yang khas adalah kemampuan untuk menyinpan 

panas dalam jangka waktu lama . Dengan demikian, ruang dibawahnya menjadi 

panas. Keadaan ini tentunya tidak menguntungkan sebab greenhouse ini tidak 

dapat di pakai untuk melindungi semua jenis tanaman. Hanya tanaman yang tahan 

panas saja yang dapat diletakkan di dalamnya. Misalnya, beberapa jenis anggrek 

tropis yang cukup tahan panas. Untuk mengurangi panas yang berlebihan, 

pemakaian bahan ini sebagai atap greenhouse dapat dikombinasikan dengan atap 

fiberglass atau plastik gelombang. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah 

bahan ini (terutama asbes) cukup berat, sehingga memerlukan rangka yang kuat. 

Dengan demikian, biaya investasinya juga bertambah. Jika dilihat dari fungsinya, 

jenis greenhouse ini dianggap kurang luwes dan efesien, sehingga jarang dibuat. 

Kalau pun ada, bangunan tersebut sebenarnya masih agak janggal untuk disebut 

greenhouse, tetapi lebih tepatnya jika disebut ledhouse. 
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2.6.3. Berdasarkan Bentuknya 

A. Bentuk Rumah 

Bentuk rumah dianggap bentuk gereenhouse yang paling konvesional. 

Bentuk ini cukup mudah dibuat dan tidak memerlukan kontruksi yang terlalu 

rumit. Mungkin itulah pertimbangan pemilihan greenhouse bentuk rumah. Dari 

bentuk ini pun masih dapat dimodifikasi menjadi berbagai bentuk yang 

disesuaikan dengan selera dan kebutuhan. Modifikasi itu antara lain model 

menempel (biasanya dengan atap tunggal) ataupun mandiri (biasanya dengan atap 

kembar) bentuk tunggal ataupun bersambung, dengan kontruksi permanen atau 

sitem knock down. 

Di Indonesia, greenhouse bentuk rumah lebih banyak ditemukan. Untuk 

pemakaian di Negara tropis, bentuk seperti ini memanglebih cocok 

pertimbangannya, di daerah tropis penerimaan sinar matahari relative banyak, 

sehingga bentuk ruang harus memungkinkan sirkulasi udara berlangsung lebih 

lancer. Dengan demikan, udara dalam ruang menjadi tidak terlalu panas. 

Salah satu bentuk mofikasi yang cukup popular di Indonesia  adalah 

bentuk joglo. Bentuk ini seperti bentuk rumah pada umumnya. Hanya saja, pada 

atap dibuat seperti bersusun. Ruang diantara kedua susunana atap tesebut dapat 

berfungsi sebagai alat ventilasi. Sedangkan di luar negeri, Variasi bentuknya lebih 

beragam lagi. Akibatnya, bentuknya dan bahan rangkanya pun beragam pula. 

Misalnya, bentuk atap tunggal yang bergandeng (sawtooth), bentuk rumah 

bersambung (ridge and furrow), twist „n‟ fix ( seperti bentuk rumah biasa hanya 

sisi dinding - dindingnya yang tinggi), dan sebagainya. 
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Model tiang penyangganya pun beragan pula. Kayu merupakan bahan 

rangka yang paling mudah didapatkan. Harganyapun terjangkau. Tetapi, untuk 

keperluan ini harus dipilih kayu dari jenis yang keras. Kekerasan kayu 

berpengaruh pada tahan dan kekuatannya. Beberapajenis kayu yang dapat 

digunakan untuk rangka greenhouse antara lainagatis (damar), bakau cemara , 

ulin, eboni, jati, kamper, keruing, ketapang, mahoni, ketamping, meranti, puspa, 

sonokembang, sonokeling, sungkai dan sawokecik. Untuk bahan penutupnya, baik 

itu atap maupun dinding dapat dipilih menurut kebutuhan. Kayu memang 

dianggap ekonomis sebagai bahan rangka greenhouse skala Indonesia. Namun, 

bahan ini  mempunyai kekurangan misalnya dapat mengalami pelapukan. Untuk 

menutupi kekurangan ini dapat dipilih bahan baja , besi, logam, atau alumunium. 

Dengan bahan ini, bangunan lebih permanen, walaupun harganya lebih mahal.  

Di bawah ini adalah gambar  bentuk rumah yang banyak di gunakan di 

Indonesia : 

 

Gambar 4.  Greenhouse  Berbentuk Rumah 

(Santoso, 2001) 
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B. Bentuk Setengah Lingkaran 

Bentuk Greenhouse setengah lingkaran, popular dengan sebutan bentuk 

hangar. Greenhouse bentuk ini lebih cocok untuk daerah yang beriklim dingin, 

Misalnya didaerah subtropics. Di daerah tersebut,lama penyinaran matahari lebih 

sedikit dibandingkan daerah tropis. Bentuk ini dimaksudkan untuk 

mengoptimumkan manfaat sinar matahari dalam jumlah yang terbatas tersebut. 

Bentuk setengah lingkaran ini memungkinkan greenhouse menyimpan panas dari 

sinar matahari.  

Berikut ini adalah gambar bentuk setengah lingkaran: 

 

Gambar 5.  Greenhouse  Berbentuk Setengah Lingkaran 

(Wang, 1994) 

 

Di Indoensia, sudah ada beberapa kalangan yang menggunakan 

greenhouse bentuk ini  untuk usaha komersialnya. Dengan greenhouse bentuk 

hangar itu, beberapa tanaman seperti tomat, paprika, dan melon ditanam secara 

hidroponik.  Jenis tanaman tersebut memang lebih cocok dibudidayakan di daerah 

dingin, tetapi tetap memerlukan cahaya matahari dalam jumlah yang cukup. 

Harapannya, Hasil yang diperoleh dapat optimum. 

Bentuk greenhouse ini diperoleh dengan cara memodifikasi bentuk 

rangkanya. Bahan rangka yang akan digunakan harus dapat dibentuk lengkungan. 
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Bahan kayu masih dapat digunakan, tetapi kurang efektif, Ditinjau dari proses 

pembuatan maupun kekuatannya. Bahan rangka besi, baja, atau logam lebih cocok 

dipakai untuk keperluan greenhouse bentuk ini, Sebab lebih mudah dibentuk dan 

kekuatannya pun lebih terjamin. Selain itu, dengan bahan ini memperluas 

permukaan untuk menerima sinar matahari. Untuk bahan penutupnya dapat 

memakai plastic UV, paranet, ataupun fiberglass. Meskipun dapat dipakai, dalam 

pembuatnnya bahan kaca lebih susah dilakukan, sebab sifatnya yang kurang 

lentur. 

Seperti bentuk rumah, greenhouse bentuk hangar ini modelnya bervariasi. 

Dapat berupa bangunan sendiri, dapat juga dibuat bersambungan membentuk 

suatu bangunan greenhouse yang besar. Bangunan greenhouse seperti ini banyak 

ditemukan di lokasi pertanian di negeri belanda.  

C. Bentuk lain 

Selain bentu rumah dan setengah lingkaran. Masih ada bentuk lain seperti 

bentuk kubah, segienam, atau setengah lingkaran yang dimodifikasi. Namun, 

bentuk-bentuk demikian lebih banyak dijumpai di luar negeri. 

Greenhouse dengan bentuk yang beraneka macam itu sebenarnya lebih 

menonjolkan sisi artistiknya. Ukuran pun biasanya dibuat kecil. Meski tetap 

memperhatikan fungsinya, Jenis greenhouse tersebut cenderung untuk tujuan 

hobi. Dari fungdinys ini, greenhouse dengan model yang unik dan menarik ini 

lebih ditempatka sebagai hiasan halaman rumah atau pemanis taman. 

 

 

 



30 

 

 

2.6.4. Berdasarkan Ukurannya 

A. Greenhouse mini 

Salah satu greenhouse mini yang sudah ada di Indonesia yaitu yang 

berukuran luas 3m x 4m. Bahan atap dan dinding greenhouse ini dari plastic UV, 

sedangkan rangkanya dari bahan kayu. Yang menarik dari greenhouse ini, system 

perakitannya dibuat model knock down sehingga, jika ada yang berminat, dengan 

mengeluarkan biaya Rp 500.000,00 greenhouse ini pun sudah siap dipasang. 

Dengan ukuran seluas itu, greenhouse ini dapat digunakan oleh hobiis atau 

bagi yang berniat memulai usaha komersial secara kecil-kecilan. Ukuran di atas 

bukan merupakan ukuran standar , agar suatu greenhouse disebut mini. Selain 

greenhouse mini tersebut, ada greenhouse mini milik seorang hobiis kaktus 

didaerah Depok, Jawa Barat yang berukuran 2mx2mx1,8m. 

Pemakaian greenhouse mini biasanya cenderung untuk hobi. Oleh sebab 

itu, greenhouse jenis ini umumnya mempunyai bentuk yang menarik. Tetapi, tak 

jarang pula greenhouse yang berukuran kecil ini dimanfaatkan untuk sarana-

sarana penelitian di sekolah-sekolah menengah. Di bawah ini adalah gambar 

greenhouse mini: 

 

Gambar 6.  Greenhouse Mini 

( Leen G, 1999 ) 
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B. Greenhouse sedang 

Penyebutan greenhouse sedang lebih diindetikkan dengan jenis greenhouse 

untuk usaha komersial. Banyak jenis greenhouse komersial dengan panjang dan 

lebar yang sangat beragam. 

Sebagai satu pegangan, lebar standar untuk greenhouse komersial adalah 

kelipatan 3,2. Jadi ukuran lebar yang dapat dibuat yaitu 3,2m, 6,4m, 9,6m, dan 

seterusnya, Ukuran standar ini diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di 

belanda. Ukuran tersebut dinilai efisien dari segi produktivitas maupun 

kenyamanan kerja. Selain itu dengan ukuran lebar tersebut, penggunaan 

greenhouse bersifat flexible . Maksudnya, ukuran tersebut dapat diterapkan utnuk 

berbagai jenis tanaman, baik itu tanaman bunga, sayur maupun tanaman buah . 

Dengan ukuran lebar seperti itu, Panjang greenhouse dapat dibuat bebas, tetapi 

dengan mempertimbangkan kekuatan rangkanya (Leen G, 1999). 

2.6.5. Berdasarkan Kontruksinya 

Dari  segi kontruksi, hampir dapat dipastikan bahwa Indonesia masih 

kalah jauh dibandingkan Negara-negara lain. Hal ini dapat dimaklumi, sebab 

perkembangannya juga lebih lambat. Selain itu karena perbedaan tujuan 

pemakaian, greenhouse di Indonesia dibuat lebih sederhana. Pengertian kontruksi 

di sini mengacu pada proses pembuatannya, teknis bangunannya, atau juga pada 

kondisi greenhouse yang sudah jadi secara keseluruhan. 

Berdasarkan kontruksinya, greenhouse dibedakan menjadi dua, yaitu 

greenhouse permanen dan greenhouse sederhana. 
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A. Greenhouse permanen 

Kontruksi yang permanen berarti kontruksi yang bersifat tetap, yaitu tidak 

sementara waktu dan berlangsung lama tanpa perubahan yang berarti. Bagi 

greenhouse, kontruksi yang permanen merupakan jontruksi yang ideal. Dengan 

demikian, bangunan greenhouse memiliki ketahanan yang jauh lebih baik serta 

keamanan dan kenyamanan kerja lebih terjamin. 

Meski bersifat tetap, kontruksi greenhouse yang permanen masih 

ditentukan oleh banyak hal. Bahan bangunan yang digunakan, susunan atau 

bentuk bangunannya, kondisi seluruh bangunan, atau juga dari ketahanan dan 

kekuatannya adalah beberapa di antaranya. Jadi, rangka greenhouse yang dirakit 

dengan model knock down atau dilas, tidak dapat digunakan untuk menentukan 

permanen tidaknya bangunan greenhouse . Banyak juga greenhouse yang dirakit 

secara knock down merupakan bangunan yang permanen. 

Sebagai kriteria umum, bahan pelindung kaca dikatakan lebih permanen 

sifatnya dibandingkan bahan penutup yang lain. Ini dilihat  dari sudut daya tahan 

dan kekuatannya. Terlebih untuk pemakaian di luar negeri, penutup kaca 

merupakan bahan yang dianggap paling permanen dan paling efesien. Salah satu 

sebabnya adalah bahan kaca relative lebih tahan hujan salju, Bahan dari besi , baja 

atau logam dikatakan lebih bersifat permanen untuk penggunaannya sebagai 

rangka greenhouse. Untuk menopang atap dengan kekuatan yang sama. Ketiga 

bahan tersebut relative lebih efesien ,bahkan dari ketahananya pun  sangatlah baik 

untuk menentukan ketahanan, kekuatan, kekokohan, dan sifat permanen tidaknya 

suatu greenhouse. 
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Seringkali proses dalam pembuatan bangunannya juga menentukan sifat 

suatu greenhouse. Semakin rumit teknis pengerjaannya, ada yang menganggap 

bangunan tersebut lebih permanen dibandingkan lainnya. Pengerjaan rangka 

dengan memaku antarbagian, tentunya jauh lebih sederhana jika dibandingkan 

dengan pengelasan. Dengan asumsi bahwa pengerjaan pengelasan akan 

menghasilkan bangunan rangka yang lebih kuat dan kokoh, maka dengan begitu 

pengerjaan rangka (dari baja, besi, atau logam) dengan pengelasan akan 

menghasilkan bangunan yang permanen. 

Meskipun tidak mutlak, keadaan lantai greenhouse juga dapat di jadikan 

satu patokan untuk menyebut kepermanenan greenhouse. Secara umum, kondisi 

lantai yang disemen dikatakan lebih permanen dibandingkan dengan lantai tanah. 

Demikian juga dengan keadaan pondasi bangunan greenhouse. Greenhouse yang 

berpondasi beton dikatakan lebih permanen dibandingkan dengan greenhouse 

yang hanya asal berdiri saja.     

B. Greenhouse Sederhana 

Greenhouse sederhana dapat diartikan bahan bangunan, kondisi bangunan, 

atau juga bentuknya. Kayu merupakan bahan rangka yang umum dipakai. Sebagai 

bahan penutupnya adalah plastic atau paranet. Bentuk sederhana yang paling 

mudah dibuat adalah bentuk rumah, baik yang beratap tunggal atau kembar. 

Kondisi lantainya pun tidak harus disemen, dengan alas tanah greenhouse ini tetap 

digunakan. 

Greenhouse ini biasanya dibuat untuk penggunaan dalam waktu yang tidak 

terlalu lama. Misalnya untuk menaungi tanaman hias selama pameran selesai, 

bangunan greenhouse ini pun segera dibongkar. Karena bersifat temporer, maka 
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bangunannya dibuat cukup sederhana. Misalnya dari rangka kayu, berpenutup 

plastic atau paranet, dengan lantai sesuai dengan tempat berlangsungnya pameran. 

Walaupun sederhana, fungsi utamanya sebagai pelindung masih tetap dijalankan. 

2.6.6. Model Greenhouse 

A. Greenhouse Atap Plastik UV system Knock down 

Greenhouse ini dibuat dengan system knock down, sehingga mudah 

dibongkar dan dipasang kembali. Greenhouse model ini akan memudahkan 

peminat yang ingin menggunakan greenhouse, bentuk yang dipakai ini adalah 

bentuk rumah dengan bahan atap dari plastic UV. Demikian juga bahan 

dindingnya. Dinding dibuat separuh bangunan  mengelilingi seluruh bagian 

greenhouse. Maksudnya, untuk memperbanyak ruang  ventilasi. Dengan bentuk 

dinding seperti itu, greenhouse tersebut lebih cocok ditempatkan di daerah yang 

panas, misalnya di Jakarta. 

Greenhouse ini bersifat fleksibel bias ditinjau dari segi penggunaanya. 

Greenhouse ini pun dapat digunakan untuk tujuan hobi atau usaha komersial 

pemula. Bahkan, dengan modifikasi, greenhouse ini pun dapat  dipakai  utnuk 

tujuan penelitian. Untuk itu  semua, perlengkapan dan interior yang dibutuhkan 

harus disesuaikan dengan tujuan pemakainnya. Berikut ini adalah gambar atap 

plastic uv system knockdown : 

 

Gambar 7.  Greenhouse Plastik UV system KnockDown 
 

  ( Leen G, 1999 ) 
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B. Greenhouse plastic UV  bersambung 

Jenis greenhouse diatas, jenis greenhouse ini dibuat dengan system 

permanen. Jadi tidak mudah untuk dibongkar pasang dan dipindah-pindahkan. 

Greenhouse ini mengambil bentuk seperti greenhouse di Indonesia pada 

umumnya, yaitu bentuk joglo. Bentuk joglo memiliki atap yang berventilasi. 

Greenhouse ini sengaja digunakan untuk usaha komersial. Untuk itu, 

ukurannya juga sesuaikan dengan tujuannya. Bahan atap yang dipakai seluruhnya 

dari bahan plastic UV.  Sedangkan  dinding luar menggunakan bahan yang sama 

dengan dinding pemisah, yaitu dari kasa plastic. bahan rangka yang dipilih 

biasanya adalah baja. Alasannya, greenhouse berukuran besar memerlukan rangka 

yang kokoh. Selain itu greenhouse dapat menyerap sinar matahari dengan 

permukaan yang lebih luas. Dengan system permanen, maka antara satu bagian 

rangka dengan bagian lainnya Di rangkai dengan pengelasan. Sedangkan un tuk 

melekatkan plasstik UV dengan rangkanya, maka pada bagian atas atap dijepit 

dengan kayu dan dipaku.         

C. Greenhouse plastic UV  bentuk hangar 

Model greenhouse ini di buat berdasarkan pertimbangan jenis tanaman 

yang ditanam. Bentuk greenhouse ini juga cukup sesuai dengan jenis tanaman 

yang diusahakan, yaitu melon dan tomat. Kedua jenis tanaman tersebut 

membutuhkan suhu relative tinggi untuk pertumbuhannya, yaitu antara 25-30
0
c. 

Dengan pemilihan bentuk seperti itu, greenhouse dapat lebih menyimpan panas. 

Ukuran greenhouse ini dapat dibuat bebas, tetapi harus memperhatikan 

jumlah tanaman yang akan ditanam. Selain pertimbangan tersebut, pemilihan 

ukuran greenhouse harus mempertimbangkan nilai komersialnya. Dengan 
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pertimbangan tersebut, maka pemilihan bahan rangka dari bambu yang 

dilengkungkan dianggap cukup memenuhi persyaratan. Demikian juga 

penutupnya dipilih dari bahan plastic UV yang relative murah, tetapi cukup 

terjamin kekuatannya untuk penanaman tanaman semusim. Beberapa alat 

pelengkap yang dibutuhkan greenhouse ini antara lain rak tempat pot atau polibag 

tanaman, dan alat rambat untuk tanaman sejenis melon.  

2.7. Jenis – Jenis Kayu Yang Digunakan Dalam pembuatan Greenhouse 

2.7.1. Kayu Jati 

Kayu jati sering dianggap sebagai kayu dengan serat dan tekstur paling 

indah. Karakteristiknya yang stabil, kuat dan tahan lama membuat kayu ini 

menjadi pilihan utama sebagai material bahan bangunan. Termasuk kayu dengan 

Kelas Awet I, II dan Kelas Kuat I, II. Kayu jati juga terbukti tahan terhadap jamur, 

rayap dan serangga lainnya karena kandungan minyak di dalam kayu itu sendiri. 

Tidak ada kayu lain yang memberikan kualitas dan penampilan sebanding dengan 

kayu jati.  

Pohon Jati bukanlah jenis pohon yang berada di hutan hujan tropis yang 

ditandai dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun. Sebaliknya, hutan jati 

tumbuh dengan baik di daerah kering dan berkapur di Indonesia, terutama di pulau 

Jawa. Jawa adalah daerah penghasil pohon Jati berkualitas terbaik yang sudah 

mulai ditanam oleh Pemerintah Belanda sejak tahun 1800 an, dan sekarang berada 

di bawah pengelolaan PT Perum Perhutani 

Harga kayu jati banyak dipengaruhi dari asal, ukuran dan kriteria batasan 

kualitas kayu yang ditoleransi, seperti: ada mata sehat, ada mata mati, ada doreng, 

ada putih. Penentuan kualitas kayu jati yang diinginkan seharusnya 
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mempertimbangkan type aplikasi finishing yang dipilih. Selain melindungi kayu 

dari kondisi luar, finishing pada kayu tersebut diharapkan dapat memberikan nilai 

estetika pada kayu tersebut dengan menonjolkan kelebihan dan kekurangan 

kualitas kayu tersebut. Contoh Finishing: Teak Oil, Politur, NC Lacquer, 

Melamin, Poly Urethane (PU) . 

Berikut ini adalah gambar kayu jati yang sering digunakan dalam rancang 

bangun: 

 

    Gambar 8. Kayu Jati 

           ( Wang, 1994) 

 

2.7.2. Kayu Merbau  

Kayu Merbau termasuk salah satu jenis kayu yang cukup keras dan stabil 

sebagai alternatif pembanding dengan kayu jati. Termasuk kayu dengan Kelas 

Awet I, II dan Kelas Kuat I, II. Merbau juga terbukti tahan terhadap serangga. 

Warna kayu merbau coklat kemerahan dan kadang disertai adanya highlight 

kuning. Kayu merbau biasanya difinishing dengan melamin warna gelap / tua. 

Merbau memiliki tekstur serat garis terputus putus. Pohon merbau termasuk 

pohon hutan hujan tropis. Pohon Merbau tumbuh subur di Indonesia, terutama di 

pulau Irian / Papua. Kayu merbau kami berasal dari Irian / Papua.  
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Berikut ini adalah gambar kayu merbau yang sering digunakan dalam 

rancang bangun: 

 

Gambar 9. Kayu Merbau 

           (Wang, 1994) 

 

2.7.3. Kayu Bangkirai 

Kayu Bangkirai termasuk jenis kayu yang cukup awet dan kuat. Termasuk kayu 

dengan Kelas Awet I, II, III dan Kelas Kuat I, II. Sifat kerasnya juga disertai tingkat 

kegetasan yang tinggi sehingga mudah muncul retak rambut dipermukaan. Selain itu, 

pada kayu bangkirai sering dijumpai adanya pinhole. Umumnya retak rambut dan pin 

hole ini dapat ditutupi dengan wood filler. Secara struktural, pin hole ini tidak mengurangi 

kekuatan kayu bangkirai itu sendiri. Karena kuatnya, kayu ini sering digunakan untuk 

material konstruksi berat seperti atap kayu. Kayu bangkirai termasuk jenis kayu yang 

tahan terhadap cuaca sehingga sering menjadi pilihan bahan material untuk di luar 

bangunan / eksterior seperti lis plank, outdoor flooring / decking, dll. Pohon Bangkirai 

banyak ditemukan di hutan hujan tropis di pulau Kalimantan. Berikut ini adalah gambar 

kayu bangkirai yang sering digunakan dalam rancang bangun: 

  

 

 

 

Gambar 10. Kayu Bangkirai 

           ( Wang, 1994) 
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2.8. Bagian - Bagian Alat  Pengontrol Ruangan Budidaya Jamur Tiram: 

2.8.1. Mikrokontroler AT89S52 

AT89S52 adalah mikrokontroler keluaran Atmel dengan 8K byte 

EEPROM (Electrical Erasable and Programmable Read Only Memory), 

AT89S52 merupakan memori dengan teknologi nonvolatile memory, isi memori 

tersebut dapat diisi ulang ataupun dihapus berkali-kali. AT89S52 adalah 

mikrokontroler yang mempunyai kompabilitas instruksi dan konfigurasi pin 

berstandar MCS-51. Blok diagram MCS-51 ditunjukan dalam gambar 2. 

 Mikrokontroler AT89S52 mempunyai 8 kilobyte EEPROM (Electrical 

Erasable and Programmable Read Only Memory), 256 byte RAM, 32 pin I/O (4 

buah port I/O 8 bit), 3 buah timer/counter 16 bit, dan 6 buah sumber interupsi. 

AT89S52 mempunyai 40 pin dimana masing-masing pin mempunyai fungsi 

tersendiri (ATMEL, 2003). Blok diagram pada mikrokontroler AT89S52 

ditunjukan pada gambar 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar11. Blok Diagram MCS-51 

(Atmel Data Sheets : 1982) 

2.8.2.Fan 

Fan berfungsi sebagai sebagai sirkulasi udara yang masuk dan yang 

keluar pada rancang  bangun ini yang dipengaruhi oleh besarnya energy yang 
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dihasilkan oleh radiasi matahariselain itu mendorong udara panas yang berada 

didalam ruangan dan digantikan dengan udara masuk yang berasal dari 

lingkungan luar pada rancang bangun ini. (Ford,1987). 

Panas yang berasal dari luar sangat tidak baik bagi pertumbuhan jamur 

timar apabila berada didalam ruangan yang akan mengakibatkan pertumbuhan 

menjadi tidak baik.  

2.8.3. Sensor Kelembaban SHT-75  

SHT 75 ialah sensor  digital  untuk temperatur sekaligus kelembaban 

pertama di dunia yang diklaim oleh pabrik pembuatnya, Sensirion Corp.  

Mempunyai kisaran pengukuran dari   0-100% RH, dan  akurasi RH absolute  +/- 

3% RH.  Sedangkan akurasi pengukuran temperatur +/- 0.4°C @ 25 °C. Sensor ini 

bekerja dengan interface 2-wire.   

Aplikasi sensor ini pada data logging, pemancar, automotive, perangkat 

instrumentasi dll. Sedangkan SHT75 ialah sensor temperatur dan kelembaban 

khusus untuk memperoleh kualitas pengukuran yang lebih bagus(presisi tinggi) 

dibanding SHT11, jadi lebih mahal. (Wei, J., N. Zhang, 2001). Berikut ini adalah 

rangkaian sensor kelembaban SHT 75: 

 

Gambar 12. Sensor kelembaban dan Temperatur SHT-75 

(Atmel Data Sheets : 1982) 
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2.8.4. Driver Motor 

Motor listrik merupakan perangkat elektromagnetis yang mengubah energi 

listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk, misalnya 

memutar impeller pompa, fan atau blower, menggerakan kompresor, mengangkat 

bahan,dll. Motor listrik digunakan juga di rumah (mixer, bor listrik, fan angin) dan 

di industri. Motor listrik kadangkala disebut “kuda kerja” nya industri sebab 

diperkirakan bahwa Motor - motor menggunakan sekitar 70% beban listrik total di 

industri. 

  Motor DC memerlukan suplai tegangan yang searah pada kumparan 

medan untuk diubah menjadi energi mekanik. Kumparan medan pada Motor dc 

disebut stator (bagian yang tidak berputar) dan kumparan jangkar disebut rotor 

(bagian yang berputar). Jika terjadi putaran pada kumparan jangkar dalam pada 

medan magnet, maka akan timbul tegangan (GGL) yang berubah-ubah arah pada 

setiap setengah putaran, sehingga merupakan tegangan bolak-balik. Prinsip kerja 

dari arus searah adalah membalik phasa tegangan dari gelombang yang 

mempunyai nilai positif dengan menggunakan komutator, dengan demikian arus 

yang berbalik arah dengan kumparan jangkar yang berputar dalam medan magnet. 

Bentuk motor paling sederhana memiliki kumparan satu lilitan yang bisa berputar 

bebas di antara kutub-kutub magnet permanen (Grotte, 1997). 

2.9. Proses-Proses pada Greenhouse. 

Perpindahan panas didefinisikan sebagai berpindahnya energi dari satu 

daerah kedaerah lainnya sebagai akibat dari perbedaan suhu antara – antara daerah 

lainya. secara umum proses – proses dalam greenhouse ini terdiri dari Radiasi, 

energi yang diserap dan waktu matahari. 



42 

 

 

2.9.1. Radiasi 

Semua benda memancarkan panas radiasi secara terus – menerus, 

intensitas pancaran tergantung pada suhu dan sifat permukaan. Energi hradiasi 

bergerak dengan kecepatan cahaya (3 x 10
8
 ) dan gejala-gejalanya menyerupai 

radiasi cahaya. Tetapi berdasarkan teori elektromagnetik, radisai cahaya termal 

hanya berbeda dalam panjang gelombangnya masing-masing.  

Laju radiasi panas adalah sebanding dengan suhu absolut berpangkat 

empat benda dan berbanding lurus dengan luas permukaan benda yang 

memancarkan radiasi.  

Secara matematis besarnya radiasi dirumuskan sebagai berikut: 

Q = σ A T1
4
....................................................................(2-1) 

2.9.2. Energi yang diserap  

Jumlah energi yang diserap, besarnya sama dengan perkalian antara energi 

radiasi matahari total ER, luas penyerap A, dan Efesiensi Optik Penutup 

transparan  a  yang dinyatakan dalam persamaan: 

Q =   a  . ER. A…………………………………………..(2-2) 

2.9.3. Waktu Matahari 

Waktu Matahari berdasarka pergerakan sudut matahari melintasi angkasa, 

dengan SOLAR NOON matahari melintasi garis bujur sipengamat. Waktu matahri 

adalah waktu yang dinyatakan dalam hubungan semua sudut matahari, waktu 

tersebut tidak bersamaan dengan waktu nyang ditunjukkan oleh jam dinding. 

Umumnya standart waktu setempat perlu diubahkan ke waktu matahri dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 
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SOLAR TIME = STANDART TIME + 4 ( Lst - Lloc ) + E…(2-3) 

E = 9.87 sin 2B – 7.53 cos B – 1.5 sin B …………………..(2-4) 

Dimana: 

Lst = 105
0
 BT yaitu melalui kota Palembang 

Lloc = 112
0
 37‟ BT yaitu melalui kota mala 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1.  Waktu dan Tempat Penelitian 

Bab ini menguraikan mengenai metodologi yang dilakukan pada 

perencanaan dan pembuatan pada greenhouse yang bersifat permanen. Penelitian 

ini dibuat secara miniatur dengan perbandingan skala yang sebenarnya. Tidak ada 

perubahan yang berbeda pada ukuran yang sebenarnya dengan nilai skala yang 

akan diterapkan hanya pada luas ruangan. 

Adapun metodologi yang dilakukan pada penyelesaian tugas akhir ini 

meliputi pengumpulan data berupa studi literatur, perencanaan desain yang 

meliputi ukuran,  pemilihan jenis bahan yang akan dipakai dan perancangan 

desain yang sudah direncanakan, pengujian sistem dan analisis hasil pengujian 

yang dilakukan, serta pengambilan kesimpulan dan saran. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2010 sampai januari 2011. 

Penelitian dilakukan didaerah Batu, Malang, Jawa timur dan diletakkan di 

Labolatorium Daya dan Mesin Pertanian, Jurusan Keteknikan Pertanian, 

Universitas Brawijaya, Malang. 

3.2 . Alat dan Bahan 

3.2.1.  Alat-alat yang dibutuhkan 

1. Serutan kayu berfungsi sebagai : Menyerut permukaan kayu pada bagian yang   

kasar  

2. Pensil berfungsi sebagai : Menentukan patokan ukuran yang akan di 

tentukan  
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3. Meteran berfungsi sebagai : Mengetahui ukuran panjang, lebar, tinggi  

pada bahan yang akan ditentukan. 

4. Gergaji berfungsi sebagai : Memotong ukuran jenis bahan yang sudah 

ditentukan. 

5. Martil berfungsi sebagai : Penyambung antara panjang, lebar dan tinggi 

bahan 

6. WaterPas berfungsi sebagai : Alat ukur digital sehingga dapat 

menghasilkan ketelitian dan keakurasian pada 

ukuran panjang, lebar, tinggi dan sudut. 

7. Pahat berfungsi sebagai : Memahat bagian bahan yang ditentukan 

dalam penyambungan jenis bahan.  

8. Obeng berfungsi sebagai :  Digunakan dalan variansi system 

knockdown. 

3.2.2. Bahan yang akan digunakan 

1. Kayu berfungsi sebagai : Bahan kerangka ruangan 

2. Fiber berfungsi sebagai  : Penutup atap kerangka greenhouse 

3. Paranet berfungsi sebagai  : Mengurangi intensitas cahaya matahari yang akan                 

di double dengan bahan fiber. 

4. Plastik UV  : Mengurangi intensitas cahaya matahari pada 

bagian didnding  

3.3. Perencanaan  Desain Ruangan 

Hal-hal yang dilakukan dalam tahap perencanaan desain model ruangan 

terkendali pada budidaya jamur tiram meliputi perancangan tata letak baglog 

beserta ukurannya, perencanaan untuk menentukan  luas ruangan yang akan 
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digunakan, kemudian penentuan tata letak spesifikasi alat yang akan dirancang, 

serta pengaturan kondisi kelembaban dan sirkulasi udara pada ruangan yang akan 

dirancang. Hal ini dilakukan agar keseluruhan sistem yang dirancang dapat 

berfungsi dengan baik (Ogata, 1991). 

3.3.1.  Kontruksi Bangunan 

Dalam rancang bangun digunakan dengan nilai skala 1:6 terhadap ukuran 

sebenarnya 9x6x3. Perancangan bangunan pembudidayaan jamur tiram ini dengan 

menggunakan bahan besi sangat baik untuk yang bersifat permanen dan 

berlangsung lama tanpa perubahan yang berarti, tetapi bahan besi sangat mudah 

korosi dalam pemakainyang akan mempengaruhi pertumbuhan jamur tiram. 

Sedangkan  penggunaan bahan kayu dapat dipakai pada skala menengah 

tetapi pengggunaan bahan kayu ini juga bisa bersifat permanen tergantung dari 

pemilihan jenis kayunya, karena pemakain bahan jenis kayu biasanya dibuat untuk 

waktu yang tidak terlalu lama hanya bersifat temporary. Pembuatan lantai pada 

ruangan sebaiknya menggunakan dengan tanah yang diperkuat.Pemilihan jenis 

bahan yang akan dipakai disesuakan dengan syarat tumbuhnya jamur.  

3.3.2. Perancangan Sistem Pada Ruangan Pembudidayaan 

Tahap perancangan sistem dibagi menjadi dua tahapan yaitu tahap 

perencanaan serta tahap pembangunan ruangan pembudidayaan jamur tiram. 

3.3.3. Alat Pengontrol Yang Digunakan Pada Desain Ruangan Jamur Tiram 

Alat pengontrol yang akan digunakan dan diletakkan pada desain ruangan 

pembudidayaan Jamur Tiram : 

 Mikrokontroler AT 89S52 sebagai piranti kontrol utama 

 Motor listrik sebagai pendeteksi terhadap suhu dan kelembaban 
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 Fan sebagai pendingin pada ruangan 

3.3.4. Diagram Desain Ruangan Pembudidayaan Jamur Tiram Pada Skala 

Kecil - Menengah 

 

Gambar 13. Skema Desain Ruangan Pembudidayaan Jamur Tiram 

3.4.  Rancangan Fungsional 

Pendekatan perancangan fungsional digunakan untuk melaksanakan fungsi 

sesuai dengan tugasnya yang meliputi: bahan kayu, atap fiber dan paranet,penutup 

dinding dari plastik (Wang, 1994). 

3.4.1. Kayu 

Beberapa sifat yang umum terdapat pada semua jenis kayu yaitu : 

1. Kayu tersusun dari sel-sel yang memiliki tipe bermacam-macam dan 

susunan dinding selnya terdiri dari senyawa kimia berupa selulosa dan 

hemi selulosa (karbohidrat) serta lignin (non karbohidrat). 

2. Semua kayu bersifat anisotropik, yaitu memperlihatkan sifat-sifat yang 

berlainan jika diuji menurut tiga arah utamanya (longitudinal, radial dan 

tangensial). 
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3. Kayu merupakan bahan yang bersifat higroskopis, yaitu dapat menyerap 

atau melepaskan kadar air (kelembaban) sebagai akibat perubahan 

kelembaban dan suhu udara disekelilingnya. 

3.4.2. Fiber  

Kaca serat ( fiberglass) atau sering diterjemahkan menjadi serat 

gelas adalah kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis dengan garis tengah sekitar 

0,005 mm - 0,01 mm. Serat ini dapat dipintal menjadi benang atau ditenun 

menjadi kain, yang kemudian diresapi dengan  resin sehingga menjadi bahan yang 

kuat dan tahan korosi untuk digunakan sebagai badan mobil dan bangunan kapal. 

Dia juga digunakan sebagai agen penguat untuk banyak produk plastik; material 

komposit yang dihasilkan dikenal sebagai plastik diperkuat-gelas (glass-

reinforced plastic, GRP) atau epoxy diperkuat. Glassfiber (GRE) disebut 

"fiberglass" dalam penggunaan umumnya. Ciri- ciri fisik serat gelas:  

1) Serat gelas yang telah dicuci dengan bersih dari sari minyak, kelihatan licin 

dan halus di bawah mikroskop susunan permukaanya tidak kelihatan. 

2) Dalam keadaan panas, gelas tidak terbakar hanya menjadi lembek dan 

meleleh dan tidak mengeluarkan gas yang menggangu. 

3) Serat gelas tahan panas sampai 538
0 

C tanpa rusak. 

4) Kekuatan serat gelas bertambah jika diameter makin kecil. 

5) Daya serap gelas terhadap air sangat rendah, ini menguntungkan untuk 

pemakaian pada teknik listrik 

6) Serat gelas bersifat sangat elastic. 

7) Ketahanan listrik dari serat gelas sangat tinggi. 

8) Serat gelas mempunyai sifat rapuh 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kaca
http://id.wikipedia.org/wiki/Serat
http://id.wikipedia.org/wiki/Garis_tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Serat
http://id.wikipedia.org/wiki/Benang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kain
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Resin&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Korosi
http://id.wikipedia.org/wiki/Mobil
http://id.wikipedia.org/wiki/Kapal
http://id.wikipedia.org/wiki/Plastik
http://id.wikipedia.org/wiki/Material_komposit
http://id.wikipedia.org/wiki/Material_komposit
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Plastik_diperkuat-gelas&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Epoxy
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9) Pada umumnya serat gelas tahan terhadap semua asam kecuali asam fluoride  

dan cukup tahan terhadap alkali. 

Bahan ini kemudian juga digunakan sebagai agen penguat untuk banyak 

produk plastik dan epoxy. Fiber Reinforced Polymer (FRP) atau yang secara 

umum dikenal dengan  

3.4.3. Paranet 

Paranet berfungsi menahan intensitas cahaya matahari secara langsung, 

biasanya paranet digunakan yang berfungsi sebagai pelindung atap, paranet ini 

mempunyai bentuk seperti jarring, paranet yang biasa digunakan di Indonesia 

adalah paranet local, paranet local mempunyai beberapa warna dan mempunyai 

persentase yang berbeda- beda untuk menahan intensitas cahaya matahari , ada 

yang 55% -75%. Sedangkan paranet local mempunyai persentase intensitas 

cahaya matahari yang sama dengan paranet local, yang berbeda hanyalah variasi 

warnanya Paranet sering digunakan untuk pemeliharaan kolam ikan, 

pembudidayaan tanaman anggur dan sebagainya. 
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3.4.4. Rancangan Struktural Ruangan dan Baglog Pada Pembudidayaan 

Jamur Tiram 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Ukuran Panjang dan Tingi Atap Kerangka Ruangan 

Jamur Tiram 

Gambar 14. Ukuran Luas Kerangka Ruangan Jamur Tiram 
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Gambar 16.  Desain Kerangka Ruangan dan Alat Pengontrol 

Bagian-bagian pada rancang bangun pembudidayaan jamur tiram: 

1.Fan 

2. Motor listrik 

3.Alat Pengontrol 

 Fan, motor listrik dan alat pengontrol merupakan  struktur dari 

pengkondisian udara yang berada pada rancang bangun ini. 

3.4.5. Dasar Tata Letak Alat Pengontrol Pada Rancang Bangun 

Penempatan fan  diletakkan pada bagian sisi depan dan sisi belakang 

dikarenakan agar aliran udara dari fan bisa mengenai seluruh permukaan rancang 

bangun ini dan juga disesuaikan dengan tata letak baglog jamur tiram, kemudian 

tata letak dua motor listrik, pertama berada di bagian sisi alat pengontrol agar bisa 

mendeteksi  suhu dan kelembaban yang beradaa pada bagian tampak belakang  

pada gambar 24.  Bagian kedua pada  motor listrik, dapat mendeteksi baglog 

jamur pada  bagian tampak depan, dipakai 2 alat motor listrik ini dikarenakan agar 

data yang didapat lebih optimal, karena akan dihubungkan pada sensor suhu dan 

kelembaban yang berada pada alat pengontrol, kemudian pada sprayernya 
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diletakkan dibagian atas baglog jamur  agar system pengkabutannya dapat 

mengenai seluruh bagian baglog jamur dan sistem pengendali urama atau alat 

pengontrol diletakkan sejajar motor listrik dikarenakan keergonomisannya tepat 

pada rancang bangun ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17.  Ukuran  Panjang dan Lebar dan Diameter BagLog 

                              Jamur tiram 
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3.4.6.  Pelaksanaan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18. Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian 
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3.5. Prinsip Kerja 

Nilai suhu dan kelembaban yang berada dalam ruangan harus dibawah  

suhu 27 
0
C dan untuk kelembabannya dibawah pada 70

0
C. apabila  suhu didalam 

ruangan lebih dari 27 
0
C dan kelembabanya lebih dari 80

0
C maka pertumbuhan 

jamur tiram akan terhambat. Apabila nilai suhu dan kelembaban melebihi syarat 

pertumbuhan jamur, maka alat pengontrol  mendeteksi dan akan menyesuaikan 

nilai dari suhu dan kelembaban yang sesuai dengan pertumbuhan jamur. 

 

3.6. Pengujian Lapang 

Tahap pengujian dan analisis hasil pengujian dilakukan pada desain 

ruangan yang telah dibuat. Adapun metode pengujian  dilakukan dengan beberapa 

tahap, yaitu : 

1. Pengujian pada suhu dan kelembaban pada ruangan jamur tiram. 

2. Pengujian alat pengontrol pada rancang bangun pembudidayaan jamur 

tiram. 

3. Analisis hasil pengujian sistem secara keseluruhan. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Greenhouse 

Greenhouse yang dirancang dan dikonstruksikan dalam penelitian ini 

mempunyai beberapa bagian utama yang mendukung operasional kerjanya, antara 

lain bahan fiber, bahan paranet, dan plastik UV, kemudian  alat pendukung 

operasional greenhouse anatara lain: motor listrik, fan, nozzle, dan alat 

pengontrol. Hasil desain ruangan dan alat pengontrol secara lengkap beserta 

spesifikasinya dapat diuraikan sebagai berikut : 

4.1.1. Ukuran Greenhouse dan Jenis Kayu Yang Digunakan 

Kayu yang digunakan dalam rancangan ini mempunyai ketebalan 

berukuran 4 x 4, sedangkan  ukuran tinggi kayu dalam rancangan ini disesuaikan 

dengan panjang dan lebar pada ruangan terhadap ukuran baglog jamur tiram. 

Sedangkan  lebar untuk ruangan ini diperkecil dengan perbandingan skala yang 

akan digunakan dan panjang untuk ruangan juga disesuaikan dengan 

perbandingan skala, ukuran-ukuran ini disesuaikan pada  ukuran skala 1:6. Kayu 

yang dipakai dalam perancangan ruangan ini adalah jenis kayu halus sudah di 

awetkan karena agar tidak menimbulkan pertumbuhan jamur lain yang ada pada 

kayu. 

Kayu yang digunakan dalam perancangan ini merupakan jenis kayu 

bingkirai, kayu bingkirai ini merupakan jenis kayu yang kuat. Karena kuatnya, 

kayu ini sering digunakan untuk material konstruksi berat seperti atap kayu 

(Wang,1994). Kayu bangkirai termasuk jenis kayu yang tahan terhadap cuaca 

sehingga sering menjadi pilihan bahan material harus disesuaikan dengan ukuran 
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skala greenhouse yang akan digunakan, sehingga dalam perancangan maupun 

pembuatan greenhouse terdapat pondasi maupun tiang yang kuat. Berikut ini 

adalah ukuran perbandingan skala greenhouse yang sering digunakan dalam 

perancangan maupun pembuatannya: 

Tabel 2.Perbandingan Skala  Greenhouse Terhadap Ukuran Sebenarnya 

 

Perancangan pembangunan ruangan jamur tiram ini berskala menengah  

dapat dibuat dengan simulasi yang berukuran kecil dengan menggunakan 

pengecilan skala, yang berskala 1: 6, sehingga adanya perubahan ukuran- ukuran 

jenis ruangan, adanya perhitungan skala dalam perancangan bangunan ini  

dipengaruhi oleh beberapa faktor : 

- Pemakaian skala ini dapat mewakili nilai suhu dan kelembaban  

bila direalisasikan pada ukuran skala menengah 

- Adanya keefesienan didalam perancangan bangunan  

- Pengecilan skala ini tidak memerlukan biaya pembangunan yang 

besar. 

untuk ukuran bahan bangunan yang sebenarnya yaitu pada skala menengah 

1:3, tidak berbeda jauh pada skala 1:5, perubahannya hanya dilakukan pada 

penambahan kaso, penambahan ukuran kayu, selain itu penambahan bahan 

paranet di sesuaikan dengan ukuran 1:3, kemudian penambahan plastik UV juga 

disesuaikan dengan ukuran  dan juga bahan fibernya, ukuran - ukuran paku juga 

Volume Ukuran Sebenarnya 1:3 1:5 1:6 1:7 1:8 

Panjang 900 300 180 150 128.57 112.5 

Lebar 600    200 120 100 85.71 75 

Tinggi 300 140 100 80 42.85 37.5 
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disesuaikan dengan ketebalan kayu yang akan dirancang. Dalam penambahan 

fiber, paranet, plastik UV, untuk ukurannya ditambahkan meliebihi ukuran yang 

sudah ditetapkan agar dapat terpasang rapi pada bagian kerangka ruangan.  

4.2 Spesifikasi Bahan Bangunan dengan skala 1:6 dan skala 1:3 

4.2.1 Spesifikasi bahan bangunan pada skala 1:6 

Tabel 3. Bagian Dan Bahan Bangunan Greenhouse Pada Skala 1:6 

 

Jenis bahap atap pada ruangan skala berbanding 1:6 menggunakan bahan 

fiber serta jenis paranet berwarna hitam  dan intensitas cahaya mataharinya 

sebesar 70%. Untuk kerangka bangunannya menggunakan kayu dengan tebal 

ukuran 4x6, ukuran – ukuran kayu sudah ada ketentuannya dalam bangunan , dan 

untuk penutup dinding ruangannya menggunakan bahan plastik yang mempunyai 

ketebalan 0,8mm. Pada ruangan akan diletakkan fan sebanyak empat buah yang 

akan saling berhadapan, dan sistem pengkabutan pada rancangan ini menggun 

Bagian bangunan Bahan bangunan 

1. Jenis Bahan Atap Berbahan fiber serta paranet hitam 70% 

2. Kerangka Bangunan Kayu dengan tebal  berukuran 4x6. Panjang 

1,5  m, lebar 1,2m, dan tinggi 60cm. 

3. Penutup Dinding Ruangan Berbahan Plastik 

4. Ventilasi Ruangan Menggunakan fan sebanyak 4 buah 

5. Alat Pengkabutan Menggunakan nozzle 

6. Sistem Bangunan Rancang bangun ini dipakai dengan cara 

dipaku 
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akan system nozzle. System bangunan rancangan ini bisa menggunakan system 

knockdown maupun dipaku. 

4.2.2 Spesifikasi Bahan Bangunan Pada skala 1:3 

Tabel 4. Bagian Dan Bahan Bangunan Greenhouse Pada Skala 1:3 

 

Jenis bahap atap pada ruangan skala berbanding 1:3 menggunakan bahan 

fiber serta jenis paranet berwarna hitam  dan intensitas cahaya mataharinya 

sebesar 70%. Untuk kerangka bangunannya menggunakan kayu dengan tebal 

ukuran 5x4,ukurannya lebih panjanng daripada ukuran skala 1:3, dan  ukuran – 

ukuran kayu sudah ditentukan  dalam bangunan sama seperti pada skala 1:3 , dan 

untuk penutup dinding ruangannya menggunakan bahan plastik yang mempunyai 

ketebalan 2,5mm. Pada ruangan akan diletakkan fane sebanyak empat buah yang 

akan saling berhadapan, dan sistem pengkabutan pada rancangan ini menggun 

akan system nozzle. System bangunan rancangan ini menggunakan system 

knockdown, dalam penggunaan system knockdown ini bisa dibongkar pasang dan 

Bagian Bangunan Bahan Bangunan 

1. Jenis Atap Berbahan fiber serta paranet hitam 70% 

2. Kerangka Bangunan  Kayu dengan tebal  berukuran 4x6. Panjang 3  

m, lebar 2m, dan tinggi 2m. 

3. Penutup Dinding Ruangan Berbahan Plastik 

4. Ventilasi Menggunakan fane sebanyak 4 buah 

5. Sistem Bangunan Rancang Bangun ini dipakai dengan system 

knock down. 



59 

 

 

disesuaikan dengan panjang, lebar dan tinggi yang dirancang dan didesain 

sebelumnya. 

4.3.  Spesifikasi Rancang Bangun 

4.3.1.  Jenis GreenHouse 

Jenis greenhouse yang digunakan dalam rancang bangun ini merupakan 

jenis greenhouse  sedang karena diindetikkan dengan jenis greenhouse untuk 

usaha komersial. Banyak jenis greenhouse komersial dengan panjang dan lebar 

yang sangat beragam. Sebagai satu pegangan, lebar standar untuk greenhouse 

komersial adalah kelipatan 3,2. Jadi ukuran lebar yang dapat dibuat yaitu 3,2m, 

6,4m, 9,6m, dan seterusnya, Ukuran standar ini diperoleh dari hasil penelitian 

yang dilakukan di belanda. Ukuran tersebut dinilai efisien dari segi produktivitas 

maupun kenyamanan kerja. Selain itu dengan ukuran lebar tersebut, penggunaan 

greenhouse bersifat flexible . Maksudnya, ukuran tersebut dapat diterapkan utnuk 

berbagai jenis tanaman, baik itu tanaman bunga, sayur maupun tanaman buah . 

Dengan ukuran lebar seperti itu, Panjang greenhouse dapat dibuat bebas, tetapi 

dengan mempertimbangkan kekuatan rangkanya (Leen G, 1999). 

4.3.2. Model Atap 

Model atap yang digunakan dalam perancangan model ruangan ini adalah 

tipe segitiga. Model atap segitiga adalah model yang sangat simple, dalam 

pembuatannya tidak memerkan konruksi yang cukup rumit. Model atap ini akan 

mempengaruhi  sirkulasi udara yang berada di dalam ruangan semakin banyak, 

yang sangat cocok dengan syarat pertumbuhan jamur, yang pertumbuhannya 

memerlukan sirkulsai udara yang sangat banyak, selain itu rumah jamur tiram ini 

berbentuk greenhouse single sehingga berfungsi sebagai memperlambat 

pergantian aliran suhu, berbeda dengan menggunakan tipe greenhouse 
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bersambung, tipe greenhouse bersambung mempunnyai fungsi sebagai penyimpan 

panas berlebih yang tidak cocok dengan syarat pertumbahan jamur yang tidak 

memerlukan suhu yang  begitu tinggi dan dalam segi perawatan pada bentuk 

greenhouse bersambung ini sangat rumit untuk kebersihan karena bentuk ini 

mempunyai banyak sekat-sekatyang ada pada kontruksi bagian dinding sedangkan 

bentuk single ini dalam segi perawatan sangatlah mudah. Kotoran-kotoran yang 

ada pada ruangan harus dibersihkan pada periode tertentu. Kontruksi bentuk 

single dan atap segitiga ini tidak memerlukan biaya yang sangat mahal karena 

disesuakan dengan kondisi para petani jamur (Leen G, 1999). 

4.3.3. Bahan Penutup Atap  dan Dinding Pada Ruangan 

A.  Bahan Paranet 

Penutup atap yang digunakan greenhouse ini menggunakan paranet yang 

disesuaikan dengan syarat-syarat pertumbuhan jamur, intensitas cahaya yang 

diperlukan oleh pertumbuhan jamur rendah berkisar antara 600-1000 lux. 

Pembuatan greenhouse jamur ini disesuakan dengan intensitas lingkungannnya, 

dengan menggunakan bahan penutup atap berjenis paranet dapat mengurangi 

intensitas cahaya sekitar 55%, 60%, 65% dan 70%. Bahan jenis paranet ini 

mempunyai beragam warna yaitu warna biru,warna cokelat, dan warna hitam. 

Jenis penutup atap berbahan paranet ini banyak dijumpai di negara luar, 

diindonesia  jenis bahan paranet yang beredar ada dua macam, paranet local dan 

paranet impor, pemakaian jenis paranet local hanya bisa bertahan dalam jangka 

waktu 3 tahun, sedangkan untuk pemakaian paranet jenis impor bisa bertahan 

dalam jangka waktu 5 tahun.  
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Bahan paranet akan dirangkap dengan menggunakan bahan fiber karena 

bahan paranet sendiripun, masih bisa dimasuki curah hujan karena itu digunakan 

bahan fiber untuk menutupi curah hujan yang akan masuk pada bahan paranet.   

B.  Bahan Fiber 

Perancangan bahan bangunan ini digunakan bahan fiber untuk atap 

dikarenakan nilai tranmisivitas pada fiber sebesar 0.65, mencukupi untuk 

mengurangi intensitas cahaya matahari pada perancangan greenhouse dan 

pengurangan intensitas cahaya matahati ini juga disesuaikan dengan nilai bahan 

penutup atap  paranet yang mempunyai nilai tranmisivitas matahari sebesar 70%, 

selain itu bahan fiber merupakan bahan yang kuat, tahan korosi.   

Daya tahan fiberglass terhadap Panas sangat rendah, fiber glass bersifat 

sangat elastic. Ketahanan listrik dari serat gelas sangat tinggi. Tetapi Fiber glass 

mempunyai sifat rapuh fiberglass merupakan material komposit yang dapat 

dipergunakan sebagai bahan penguat bermacam produk lainnya. Diantaranya bak 

mandi fiberglass dan tanki fiberglass, karena terbukti memiliki kekuatan sangat 

tinggi, tahan korosi /karat, serta bobot yang sangat ringan sehingga memudahkan 

pemasangannya. 

C.  Bahan Plastik UV 

Bahan yang digunakan pada bagian dinding dalam rancangan ini adalah   

plastik UV karena dapat mengurangi sinar panas cahaya matahari sebesar 0.1, 

plastik UV sering digunakan pada pembuatan greenhouse. Pemakaian plastik UV 

ini juga disesuaikan dengan bahan penutup atap agar  panas yang masuk pada 

rancang bangun ini sesuai dengan syarat pertumbuhan jamur,  plastik UV sangat 

mudah ditemukan dan harganya relative murah 
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4.4  Hasil Pengujian Suhu dan Kelembaban Pada Rancang Bangun.  

Tabel 5.  Tabel Grafik  Hasil Pengujian Bola Kering dan Bola Basah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1. Hasil Pengujian  Suhu dan Kelembaban.  

Tujuan pembuatan dan perancangan ini agar seluruh ruangan yang 

didesain terisolasi terhadap udara luar, dikarenakan apabila suhu udara luar 

terbawa masuk pada ruangan ini maka suhu yang berada didalam ruangan  

tercampur dengan suhu yang bersal dari luar, apabila hal ini terjadi maka  suhu  

maupun kelembaban yang berada dalam ruangan tidak akan teratur sehingga 

menyebabkan terjadi baunya busuk, dan akibatnya pertumbuhan jamur tidak 

sesuai yang diinginkan. Untuk menghidari hal ini desain ruangan harus terjaga 

dari suhu udara luar yang di sesuaikan syarat pertumbuhan  pada suhu diatas 23
0
C 

dan kelembabannya berada diatas  50
0
C . 

Pada pengujian rancang bangun ini bahwa ruangan yang didesain harus 

mempunyai nilai suhu 27
0
C, untuk kelembabannya 60 – 70% dan bisa dilihat pada 

Tabel 5.  
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4.5 Hasil Uji Perancangan Alat Pengontrol  Suhu dan Kelembaban 

4.5.1 Hasil Perancangan Alat Pengontrol 

 Rangkaian mekanik yang dihasilkan berupa prototype yang berupa motor 

listrik ,heater, Fan, module pengontrol, penampang alumunium, dan Nozzle. 

A. Motor Listrik 

Motor Listrik yang digunakan dalam rancangan ini  berfungsi sebagai 

pendeteksi terhadap suhu dan kelembabannya pada bagaian tiap sudut ruangan, 

tipe jenis motor listrik yang dipakai adalah tipe DC dan mempunyai daya 12 volt. 

B. Fan 

Fan yang digunakan dalam rancang bangun ini berfungsi sebagai 

menaiikkan kelembaban atau mengurangi panas  sehingga fan yang digunakan 

sebanyak empat buah sebagai proses pemasukan dan pembuangan terhadap panas, 

ukuran fan yang dipakaiberukuran 10 cm. Yang disesuaikan dengan rancang 

bangun pembudidayaan jamur tiram ini. 

C.  Module Pengontrol 

Module pengontrol ini berfungsi sebagai alat peraga yang mempunyai 

beberapa alat pendukung sebagai berikut: 

1. Rangkaian minimum siystem mikrokontroler AT89S52. 

2. Rangkaian tombol masukan nilai pengaturan. 

3. Rangkaian LCD 16x2. 

4. Rangkaian penjejak sensor  jarak. 

5. Rangkaian driver motor dan heater. 

6. Rangkaian Pemetaan Listrik. 
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4.5.2 Hasil Perancangan Mekanika Terhadap Alat Pengontrol 

Rangkaian mekanik yang hasilkan berupa prototype yang terbuat dari 

bahan kayu sebagai rangka ruangan, fiber sebagai atap, paranet sebagai pengatur 

intensitas cahaya, batang alumunium berongga sebagai jalur roller, motor sebagai 

penggerak modul kontrol.  

 

 

 
 

Gambar 19. Ruang Budidaya Jamur 

 

Batang alumunium yang digunakan mempunyai penampang 20mm x 

13mm dengan ketebalan bahan 1 mm. Batang dibagi menjadi dua bagian  ukuran.  

Bagian pertama  1,5 m. 

mengikuti ukuran panjang dari ruangan. Bagian kedua 1 m mengikuti 

ukuran lebar ruangan. Rongga dalam batang ini digunakan sebagai jalur roller. 

Pada batang ini dipasang jalur sensor penjejak jarak berbentuk lembaran 
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memanjang dan diberi noktah-noktah. Pemberian  ini berbentuk lubang pada 

lembaran dan difungsikan sebagai media pembacaan sensor yang selanjutunya 

akan di tampilkan di module peraga, dan module pengontrol juga akan diletakkan 

pada penampang alumunium.   Jarak anatar noktah adalah 100mm. Secara fisik 

batang alumunium ini mempunyai ketebalan 25 mm. 

Berikut ini gambar penampang alumunium beserta ukurannya yang 

dipakai pada rancang bangun pembudidayaan jamur tiram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Penampang AluMunim dan Perlengkapanya 

Modul kontrol secara fisik terdiri dari seperangkat roda, motor servo 

sebagai pemutar arah, fan peniup udara, minimum sistem sebagai kontrol utama, 

LCD penampil data, tombol pengaturan dan baterai, selain itu pendeteksian 

terhadap ruangan dapat diketahui besarannya pada tiap-tiap sudut ruangan yang 

berbeda 
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4.5.3 Analisa Tata Letak Alat Pengontrol Pada Rancang Bangun 

Alat pengontrol ini berfungsi sebagai pengatur suhu dan kelembaban  yang 

kemudian dibagi menjadi beberapa bagian seperti: 

a. Motor listrik, yang diletakkan dekat fan agar dapat mendeteksi suhu 

dan kelembaban yang berada tepat di bagian belakang fan . motor ini 

juga di letakkan dekat dengan modular pengontrol. Di dalam rancang 

bangun ini diberi dua motor yang satunya lagi di letakkan berhadapan 

dengan motor listrik yang dekat pada modular pengontrol, kemudian 

motor listrik yang kedua mempunyai gerakan yang lebih leluasa. 

b. Modular pengontrol, berfungsi sebagai pengatur nilai suhu dan 

kelembaban yang sesuai dengan syarat tumbuhnya jamur setelah itu 

pengontrol ini akan dihubungkan pada motor listrik, fan kemudian 

sprayer. Modular pengontrol ini di letakkan dalam arah sumbu Y yang 

sejajar dengan motor listrik. 

c. Fan atau kipas, fan ini berfungsi sebagai tempat keluar masuknya 

udara. Terdapat 4 buah fan pada bangunan ini, 2 diantaranya 

diletakkan di atas pintu depan, dan sisanya di letakkan di dinding 

bagian belakang.  

d. Sprayer, berfungsi sebagai pembuat kabut yang nantinya akan 

menambah kelembaban di dalam ruangan dan diletakkan sejajar 

dengan motor listrik kedua. 

e. Heater, berfungsi sebagai pemanas yang berfungsi untuk menaikkan 

suhu didalam ruangan dan diletakkan pada bagian depan fan yang 

searah dengan masuknya udara melalui fan  
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4.6 Bentuk Greenhouse Skala 1:6 Dengan Alat Pengontrol Suhu dan      

Kelembaban 

 

Gambar 21.  Bentuk Greenhouse Tampak Samping   Kanan 

 

Gambar 22.  Bentuk Greenhouse Tampak Samping  Kiri. 
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4.7. Hasil Uji  Energi dan Perubahan Suhu 

4.7.1. Keseimbangan Energi 

Kondisi termal yang terjadi di dalam bangunan akan ditentukan oleh 

kinerja termal dari bangunan dan kondisi iklim di mana bangunan berada. Jika 

dikehendaki suhu udara di dalam ruangan relatif konstan pada sekitar suhu yang 

diinginkan, dengan menggunakan sistem tata udara atau yang disebut 

pengendalian aktif (mekanikal). Sedangkan suhu udara yang dapat dicapai dengan 

pengendalian pasif hanyalah mengurangi waktu terjadinya serta besar suhu yang 

panas. Usaha pengendalian pasif memang tidak dapat diharapkan akan 

menghasilkan kondisi termal sesuai yang diinginkan sepanjang hari, karena 

elemen bangunan dan lingkungan sekitarnya berpengaruh pada kemampuan 

pengendalian termal yang terbatas. 

               

Gambar 23.  Ilustrasi Keseimbangan Energi 

Energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Intensitas cahaya 

matahari yang masuk pada rancang bangun ini merupakan jenis gelombang 

panjang dan setelah masuk ruangan merupakan jenis gelombang pendek.  
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Energi yang masuk pada bagian atap bangunan dari energi radiasi matahari 

langsung dengan menggunakan persamaan: 

Qr =  a . R . A  

Dimana: 

- Q  : energy yang masuk (kJ) 

-  a  : tranmisivitas bahan 

- R : energi radiasi matahari (Watt/m
2
) 

- A  : luas bidang bahan (m
2
) 

4.7.2. Nilai Energi dan Suhu Pada Bagian Atap 

Hasil nilai energy matahari yang diteruskan pada rancang bangun ini 

terdapat dua jenis perpindahan panas yaitu jenis radiasi matahari dan jenis 

konduksi, perpindahan jenis panas radiasi matahari terdapat pada bagian atap 

rancang bangun, yang terkena langsung dengan sinar matahari sedangkan untuk 

perpindahan jenis konduksi terdapat pada bagian dinding dan pada bagian bawah 

pada rancang bangun ini. 

Jenis perpindahan radiasi pada bagian atap menghasilkan suatu energy 

yang berasal dari sinar matahari. Nilai energy pada bagain atap yang telah 

diteruskan dari sinar matahari mempunyai nilai sebesar 990.844 kJ, untuk nilai 

suhu dalam pada ruangan ini sebesar 25.35
0
C, penelitian untuk perhitungan ini  

dilakukan selama 3 hari dengan hasil data perhitungan sebagai berikut:   
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Nilai  energy yang diteruskan pada hari kedua dan ketiga mempunyai nilai 

yang tidak berbeda jauh dengan hari I sebesar 984.000 kJ dan 987.059kJ. Nilai 

suhu  ruangan pada hari II dan hari III sebesar 24.97
0
C dan 24.31

0
C. perbedaan 

nilai suhu lingkungan dengan nilai suhu ruangan sebesar 0.1
0
C dan 0.2

0
C. 

penurunan suhu yang berada didalam ruangan ini di pengaruhi oleh bahan fiber 

dan bahan paranet yang berfungsi mengurangi intensitas cahaya matahari dengan 

nilai tranmisivitas sebesar  0.043 pada bahan fiber dan 0.75 pada bahan paranet. 

4.7.3. Nilai Energi dan Suhu Pada Bagian Dinding dan Bagian Bawah 

Perpindahan panas pada bagian dinding dan bagian bawah merupakan 

jenis perpindahan konduksi. peristiwa konduksi menyangkut pertukaran energy 

pada tingkat molekuler. Perpindahan kalor secara konduksi  di sepanjang sebuah 

batangan padat, sebanding dengan beda suhu dan luas penampang sertaberbanding 

terbalik dengan panjangnya. 

Pada bagian atap nilai energy yang masuk pada bagian dinding kanan dan 

kiri, hari I sebesar 990.844kJ dengan nilai suhu ruang sebesar 25.35
0
C yang 

berasal dari energy matahariyang diteruskan melewati Plastik UV dengan nilai 

tranmisivitas 0.1, nilai energy dan suhu yang berada didalam rancang bangun ini 

dapat dilihat pada data sebagai berikut: 

 

Nilai energy pada hari ke II dan Hari III sebesar 3930,94 kJ dan 3943,17 

kJ dengan suhu 26.36
0
C dan 24.86 

0
C, nilai perpindahan jenis konduksi ini  serta 

bahan plastik UV yang dipakai sangat mempengaruhi perbedaan antara suhu 
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lingkungan dengan suhu yang berada didalam ruangan, nilai suhu jenis konduksi 

ini tidak terkena matahari secara langsung tetapi adanya perpindahan panas 

terhadap benda padat. 

Nilai energy yang masuk pada bagian dinding depan dan belakang, hari I 

sebesar 3204.33kJ dengan nilai suhu ruang sebesar 24.86
0
C yang berasal dari 

energy matahari dengan nilai tranmisivitas 0.1. 

 Nilai energy dan suhu yang berada didalam rancang bangun ini dapat 

dilihat pada data sebagai berikut: 

 

Nilai energy pada hari ke II dan Hari III sebesar 3182.19 kJ dan 3192.09 

kJ dengan suhu 26.37
0
C dan 24.86 

0
C, perpindahan jenis konduksi ini  dan bahan 

plastik UV yang sama mempengaruhi perbedaan antara suhu lingkungan dengan 

suhu yang berada didalam ruangan dengan nilai suhu yang masuk pada bagian 

dinding kanan dan kiri 

Nilai energy pada bagaian bawah merupakan jenis konduksi, nilai energy 

yang masuk pada hari I sebesar 2827.35 kJ dan nilai suhu yang diterima sebesar 

25.97 
0
C nilai energy dan suhu yang berada didalam rancang bangun ini dapat 

dilihat pada data sebagai berikut: 
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Nilai energy pada hari ke II dan Hari III sebesar 2807.820 kJ dan 2816.55 kJ 

dengan suhu 27.47 
0
C dan 25.97 

0
C. nilai energy dan perbedaan suhu pada bagian 

bawah dalam ruangan dipengaruhi oleh jenis tanah yang menyerap energy sinar 

matahari. 

4.8 Analisa  Biaya  

4.8.1  Analisa Biaya Pada Skala 1:6 

Anggaran biaya ini terbagi menjadi 3 bagian yaitu biaya langsung (Direct 

Cost), biaya tak langsung (Indirect Cost) dan biaya tahunan (Annual Cost). 

Biaya tak langsung ini terdiri dari biaya contingencies, biaya teknik dan bunga, 

secara keseluruhan biaya langsung  dan biaya tak langsung merupakan biaya 

modal, sedangkan biaya tahunan terdiri dari  biaya depresiasi, bunga, biaya 

operasi dan pemeliharaan, (Lampiran IV). 

Biaya langsung sebesar Rp 1.314.000,00 dan biaya tak langsung sebesar 

Rp 1.563.320,00 yang terdiri dari biaya contingencies Rp 197.100,00 biaya teknik 

Rp 105.120 dan termasuk biaya tak langsung, nilai bunganya sebesar Rp84.600 

dan jumlah keseluruhannya (biaya modal) sebesar Rp 1.647.920,00. Pada biaya 

tahunan nilai biaya depresiasi sebesar Rp 259.400 dan nilai bunga Rp 164.798,00 

untuk biaya operasionalnya sebesar Rp 16.500,00 Jumlah total keseluruhan pada 

biaya tahunan sebesar  Rp 440.698,00. 
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 V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

a. Bangunan tempat pertumbuhan jamur tiram, pada atap berbentuk segitiga. 

Dalam perancangannya sangat mudah dan terjangkau. Bahan yang 

digunakan adalah fiber, paranet yang berfungsi mengurangi intensitas 

cahaya matahari. Bagian dinding ruangan, bahan  yang digunakan plastik 

UV yang juga berfungsi mengurangi intensitas sinar cahaya matahari. 

b. Alat dan tata letak instrumen pada ruangan ini terdiri dari empat buah kipas 

yang dipasang dua dibagian dinding depan, dan dua dibagian dinding 

belakang, yang berfungsi sebagai sirkulasi udara didalam ruangan. Motor 

listrik terdiri dari dua buah, motor listrik pertama diletakkan pada bagian 

dinding depan dekat dengan kipas dan motor listrik kedua diletakkan pada 

bagian atas dinding kanan, fungsi motor listrik digunakan untuk mendeteksi 

suhu  dan kelembaban yang ada didalam ruangan yang diatur oleh alat 

pengontrol. 

c. Menjaga kondisi ruangan pada suhu > 29
0
C dan kelembaban > 90% 

sehingga jamur tiram bertumbuh dengan dan bisa dimanfaatkan sebagai 

pangan ataupun sebagai bahan obat-obatan yang bisa digunakan oleh 

masyarakat.  

5.2 Saran 

a. Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya dengan 

system pengontrolan yang berbeda. 
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b. Perlu adanya penelitian dan perhitungan  yang lebih akurat pada suatu 

ruangan agar hasil kelembaban dan udaranya menjadi lebih baik. 

c.  Perlu penggunaan jenis bahan penutup yang lain pada bagian dinding agar  

dapat mengurangi panas yang berasal dari luar rancang bangun ini. 
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LAMPIRAN II. Nilai Suhu Dan Kelembaban  
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 Tabel Suhu Dan Kelembaban Rancang Bangun Terhadap 

Lingkungan 

 

Tabel Hasil Pengujian Bola Kering dan Bola Basah 

Uji Hasil Bola Kering dan Bola Basah Pada Rancang Bangun Jamur Tiram 

Mulai 

Pengujian 

Bola 

Basah 

Bola 

Kering 

Mulai 

Pengujian 

Bola 

Basah 

Bola 

Kering 

08.00 24
0
C 27.5

0
C 11.30 23.5

0
C 28.5

0
C 

08.30 23
0
C 26

0
C 12.00 24

0
C 26

0
C 

09.00 23
0
C 26

0
C 12.30 24

0
C 26

0
C 

09.30 25
0
C 27

0
C 13.00 25

0
C 27

0
C 

10.00 24.5
0
C 28

0
C 13.30 27

0
C 28

0
C 

10.30 25
0
C 28

0
C 14.00 24.3

0
C 27

0
C 

11.00 26
0
C 27.5

0
C 14.30 24.5

0
C 27.5

0
C 

 

 

 

 

 

Bola Basah (
0
C) Bola kering (

0
C)

08.00 23 27.5 68 26

08.30 23 27.5 68 26.5

09.00 23 28 70 29

09.30 23.5 27.5 73 28

10.00 23.5 27.5 72 27

10.30 24 28 78 29.5

11.00 23.5 26 71 30

11.30 23.5 27.5 64 28.5

12.00 24 28 70 26

12.30 24 28 67 27

13.00 27 28.5 63 27.5

13.30 28 28.5 57 28

14.00 26.5 27.5 56 29

14.30 25 27 56 30

15.00 25.5 27.5 56 27

15.30 26 27 56 27.5

No RH Termometer (
0
C)

Sling
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I1 (Y) I2(Y) I3 (Y)

watt/m
2

watt/m
2

watt/m
2

08.00 840 860 889

08.30 865 586 820

09.00 888 525 700

09.30 986 531 647

10.00 964 510 687

10.30 685 510 736

11.00 786 715 784

11.30 675 841 790

12.00 577 866 700

12.30 630 886 739

13.00 866 987 750

13.30 586 920 630

14.00 524 650 698

14.30 532 705 650

15.00 509 670 560

15.30 511 576 600

rata-rata 714 632 640

Er (Wh/m
2
) 5235,833333 5199,666667 5215,833333

Er (Kj/m2) 18849 18718,8 18777

Jam

Grafik Bola Kering dan Bola Basah Pada Rancang Bangun Jamur Tiram 

Sumber: ( Fellow, 1988) 

 

 

Nilai Intensitas Cahaya Matahari  dan Perhitungan Energi Radiasi Matahari  

 

Total(Ea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

I1 (Y) I2(Y) I3 (Y)

watt/m
2

watt/m
2

watt/m
2

08.00 840 860 889

08.30 865 586 820

09.00 888 525 700

09.30 986 531 647

10.00 964 510 687

10.30 685 510 736

11.00 786 715 784

11.30 675 841 790

12.00 577 866 700

12.30 630 886 739

13.00 866 987 750

13.30 586 920 630

14.00 524 650 698

14.30 532 705 650

15.00 509 670 560

15.30 511 576 600

rata-rata 714 632 640

Er (Wh/m
2
) 5235.83 5199.66 5215.83

Er(kJ/m
2
) 18849 18751.88 18777

Jam

LAMPIRAN III . Data Energi Radiasi Matahari 

Data Energi Radiasi Matahari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi dari radiasi matahari (ER)  selama 7,5 jam (08.00) – (15.30) dapat dihitung 

dengan menggunakan metode simpson yaitu suatu metode dengan menghitung 

luasan kurva dibawahnya. 

Lkurva = h/3 (y0 + 4 (y1 + y3 + …….+yn-1) + 2 (y2 + y4 +…..+y n-2) + yn) 

 Dari data di peroleh h = 1 

Besarnya ER total pada hari 1 sampai hari 3 adalah  

Energi radiasi matahari total hari ke satu ER(1)    

ER(1)  = 0,5/3 ( 840+4(986+685+675+630+586+532+511)+2 

(888+964+786+577+866+524+509)+511 
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= 5235.833 Wh/m
2
 = 18849000 Ws/m

2
 = 18849 Kj/m

2
 

Energi radiasi matahari total hari ke dua ER(2) dan Energi radiasi matahari total 

hari ke tiga ER(3) bisa dilihat tabel berikut : 

Uraian ER 1 ER 2 ER 3

Energi radiasi (Wh/m
2
) 5235.83 5199.66 5215.83

Energi radiasi (Ws/m
2
) 18849000 18718800 18777000

Energi radiasi (kJ/m
2
) 18849 18718.8 18777
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LAMPIRAN IV. Perhitungan pindah Panas pada Rancang Bangun 

Sirkulasi Perpindahan Panas Pada Rancang Bangun Pembudidayaan Jamur 

Tiram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perhitungan  

Diketahui  : 

I : 840 W/m
2
 

Luas Miring Sisi Atap : 1.63m
2 

Cp (kalor Jenis) udara : 1.01 kj/kg.k 

Volume  Ruang  :1.42 m
3 

V udara : 5 m/s 

Ditanyakan :  -  Tentukan energy yang diteruskan pada bahan fiber dan paranet? 

- Tentukan nilai suhu didalam ruangan setelah melewati bahan 

fiber dan paranet ? 

Jawab : 

 Energi yang diterima pada volume  ruang ? 

Untuk menghitung besarnya energy panas yang diteruskan bahan  atap  fiber  dan 

paranet per satuan luas (Q/A) di hitung dengan persamaan: 

Qr(1a)  =  a . R(1) . A  ( Takakura, 1989) 

 =  0.043 x 18849 Kj/m
2
 x 1.63 m

2 
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 =  1321.1264 kJ
 

Qr(1b)  =  a . Qr bahan fiber    (Takakura, 1989)      

 =  0.75 x 645.2012 kJ
 

 =  990.844 kJ 

 Nilai suhu yang ada didalam ruangan ? 

Massa udara 

M = 1.2  kg / m
3

= 3.6 kg /s 

Q =  

990,844 kJ =  

ΔT =  

 

 

ΔT = 272.50
0
K = -0.640

0
C 

 

ΔT = T sebelum – T sesudah , T sesudah = T sebelum + ΔT 

 

T sesudah = 26
0
C + (-0,640

0
C) 

 

T sesudah = 25.35 
0
C 

 

Nilai Qr 2 dan Nilai Qr 3 bisa dilihat tabel  berikut: 

Tabel nilai Qr Fiber :   

Er A Qr fiber

kJ/m
2

m
2

kJ

1 0.043 18849 1.63 1321.12

2 0.043 18718.8 1.63 1312.00

3 0.043 18777 1.63 1316.07

Hari τa
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Tabel Nilai Q Paranet dan Table Nilai  Suhu Dalam : 

 

Perhitungan  

 

Diketahui : 

  

 a : 0.1 

 

A pada dinding kanan dan dinding kiri  : 2.1 m
2 
 

 

A pada dinding depan dan dinding belakang  : 1.7 m
2 
 

 

ER 1 : 18849 kJ/m
2
 

 

K (konduktivitas) : 0.0033 W/m.K 

 

L : 0.02 m 

  

Di tanyakan: - Menentukan  Tdalam didalam ruangan setelah melewati plastic UV 

bagian dinding kanan dan kiri ? 

- Menentukan  Tdalam didalam ruangan setelah melewati plastic UV bagian dinding 

depan dan belakang ? 

- Menentukan Tdalam didalam ruangan pada bagian bawah ruangan? 

Jawab :  - Qr pada dinding kanan dan dinding kiri 

Qr(1) =  a . R(1) . A                                         

 =  0.1 x 18849 kJ/m
2
 x 2.1 m

2 

 =  3958.29 kJ 

-  Perpindahan panas pada dinding kanan dan dinding kiri, merupakan     

perpindahan panas konduksi. 

 

3958,29 kJ = - 0.0033 x 2.1  

Qr fiber Q Paranet m Cp Δt Δt T 8 T16

kJ kJ Kg/s kJ/Kg.K K
0

C
0

C
0

C
0

1 0.75 1321.12 990.844 3.6 1.01 272.509 (-0.64) 26 25.35

2 0.75 1312.00 984.000 3.6 1.01 270.627 (-2.52) 27.5 24.97

3 0.75 1316.07 987.059 3.6 1.01 271.468 (-1.68) 26 24.31

Hari τa
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 =  

 

 =      

 
  = -1.14 

 

 ,T dalam = T luar +  

 
T dalam = 29.15

0
K + (-1.14), T dalam =298,01

0
K = 24,86

0
C 

 

-  Qr pada dinding depan dan dinding belakang 

Qr(1) =  a . R(1) . A                                         

 =  0.1 x 18849 kJ/m
2
 x 1.7 m

2 

 =  3204.33 kJ 

- Perpindahan panas pada dinding depan dan dinding belakang, merupakan 

perpindahan panas konduksi. 

 

3204.33 KJ = - 0.0033 x 1.7   

 =  

 

 =      

 
 =  - 1.14 K 

 

, T dalam = T luar +  

 
T dalam = 299.15 

0
K + (-1,14), T dalam =298.01

0
K= 24.86 

0
C 

 

-  Qr pada bagian bawah (tanah) 

Qr(1) =  a . R(1) . A                                         

=  0.1 x 18849 kJ/m
2
 x 1.5 m

2 

=  2827.35 kJ 

- Perpindahan panas pada bagian bawah rancang bangun ini, merupakan 

perpindahan panas konduksi. 
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2827.35 kJ = - 0.1343 x 1.5   

 =  

 

 =      

 
  =  -1.14 

0
K 

 
 

 

 T dalam = T luar +  

 
T dalam = 299.15 

0
K + (-1.14), T dalam =299.12 

0
K = 25.97 

0
C 

 

 

Tabel nilai Qr pada dinding kanan dan dinding kiri 
 

Er A QR Plastik UV

kJ/m2 m2 kJ

1 0.1 18849 2.1 3958.29

2 0.1 18718.8 2.1 3930.94

3 0.1 18777 2.1 3943.17

Hari τa

 
 

Tabel nilai Qr dinding depan dan dinding belakang 
 

Er A QR Plastik UV

kJ/m
2

m
2

kJ

1 0.1 18849 1.7 3204.33

2 0.1 18718.8 1.7 3182.19

3 0.1 18777 1.7 3192.09

Hari τa

 
 

 

Tabel nilai Qr bagian bawah ( tanah) 

 

Er A QR Plastik UV

kJ/m
2

m
2

kJ

1 0.1 18849 1.5 2827.35

2 0.1 18718.8 1.5 2807.82

3 0.1 18777 1.5 2816.55

τaHari
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Tabel nilai suhu dalam pada  dinding kanan dan dinding kiri  
 

Q k A L

kJ  W/m.K m
2 0

C
0
K

0
K

0
C m

1 3958.29 0.0033 2.1 26 299.15 298.01 24.85 (-1.14) 0.002

2 3930.94 0.0033 2.1 27.5 300.65 299.51 26.36 (-1.13) 0.002

3 3943.17 0.0033 2.1 26 299.15 298.01 24.86 (-1.14) 0.002

Hari Δt
TdalamTluar

 
 

Tabel nilai suhu dalam pada  dinding depan dan dinding belakang 

 

Tabel nilai suhu dalam pada  bagian bawah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q k A L

KJ  W/m.K m
3 0

C
0
K

0
K

0
C m

1 2827.35 0.1343 1.5 26 299.15 299.15 25.97 (-0.03) 0.002

2 2807.82 0.1343 1.5 27.5 300.65 300.65 27.47 (-0.03) 0.002

3 2816.55 0.1343 1.5 26 299.15 299.15 25.97 (-0.03) 0.002

Hari
Tluar Tdalam

Δt

Q k A L

KJ  W/m.K m
2 0

C
0
K

0
K

0
C m

1 3204.33 0.0033 1.7 26 299.15 298.01 24.86 (-1.14) 0.002

2 3182.19 0.0033 1.7 27.5 300.65 299.52 26.37 (-1.14) 0.002

3 3192.09 0.0033 1.7 26 299.15 298.01 24.86 (-1.14) 0.002

Hari
Tluar Tdalam

Δt
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LAMPIRAN V. Anggaran Biaya 

 

Anggaran Biaya Greenhouse Pada Skala 1:6 

    

Pada Pembudidayaan jamur tiram 

 

Anggaran Biaya Greenhouse Pada Skala 1:3 

 

Pada Pembudidayaan jamur tiram 
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A. Biaya Langsung (Direct Cost) 

 

 

 

 

 

 

B. Biaya Tak Langsung(Indirect Cost) 

No Nama Biaya Harga Satuan 
Total Harga 

(Rp) 

1. Biaya contigencies* 15% 197.100 

2. Biaya teknik* 8% 105.120 

3. Bunga 12% 84.600 

 

C. Biaya Tahunan(Anual cost) 

No Nama Biaya Harga Satuan 
Total Harga 

(Rp) 

1. Depresiasi* (A/F, 12, 5) 259400 

2. Bunga 12% 198.000 

3. Operasi&Pemeliharaan 1% 16500 

 

 

Depresiasi 

        Bunga 

        Operasi &  Perawatan 

         0    1     2     3     4     5     6     7 

          Gambar.37 Diagram Biaya Otomatic Control 

Biaya Modal: 

Waktu ide hingga 

pelaksanaan fisik selesai 
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Biaya langsung        (A)           = Rp. 1.314.000,- 

Biaya tak langsung : 

Contigencies       = 15% x Biaya Langsung (B)           = Rp.    197.100,- 

Biaya Teknik      = 8% x Biaya Langsung   (C)            = Rp.      105.120,- 

    Total(A+B+C)            = Rp.1.563.320,- 

 Bunga   = (1.563.320/5) x (F/A ,12, 5)-5) = Rp.      84.600,- 

                           Biaya Modal     = Rp. 1.647.920,- 

Biaya tahunan : 

 Depresiasi (1.647.920)x(A/F, 12, 7)             = Rp.    259.400,- 

 Bunga  (12%x 1.647.920)               = Rp.    164.798,- 

 Operasional&Pemeliharaan        = Rp.      16.500,- 

     Biaya tahunan             = Rp.     440.698,- 
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LAMPIRAN VI. Foto Rancang Bangun 

 Tampak Bagian Depan                                               Tampak Bagian Kanan 

 

 

Tampak Bagian Kiri                                             Alat Pengontrol 

 

 Baglog Jamur Tiram                                               Panen Jamur Tiram 

 


