
DESAIN KONTROL OTOMATIS SUHU DAN KELEMBABAN 

PADA RUANGAN JAMUR TIRAM (Pleurotusostreatus) 

MENGGUNAKAN MK AT-89S52 

 

 

 

 

Skripsi 

 

 

Oleh: 

YHUDHA AL MAARIF 

0611020086-102 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN KETEKNIKAN PERTANIAN 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2011 



DESAIN KONTROL OTOMATIS SUHU DAN KELEMBABAN 

PADA RUANGAN JAMUR TIRAM (Pleurotusostreatus) 

MENGGUNAKAN MK AT-89S52 

 

 

 

 

Oleh: 

YHUDHA AL MAARIF 

NIM: 0611020086-102 

 

 

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar 

Sarjana Teknologi Pertanian  

 

 

 

 

 

 

JURUSAN KETEKNIKAN PERTANIAN 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2011 

 



LEMBAR PERSETUJUAN 

Judul Penelitian : Desain Kontrol Otomatis Suhudan Kelembaban Pada 

Ruangan Jamur Tiram (PleurotusOstreatus) 

Menggunakan MK AT-89S52 

Nama : YHUDHA AL MAARIF 

NIM   : 0611020086-102 

Jurusan  : Keteknikan Pertanian 

Fakultas  : Teknologi Pertanian 

Universitas  : Brawijaya Malang 

 

 

Mengetahui, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosen Pembimbing II 

 

 

 

 

 

La Choviya Hawa, STP. MP 

NIP.  19780307 200012 2 001 

Dosen Pembimbing I 

 

 

 

 

 

Ir. Nur Komar, MS 

NIP. 19540405 198103 1 002 

Tanggal Persetujuan : Tanggal Persetujuan : 



LEMBAR PENGESAHAN 

JudulPenelitian : DesainKontrolOtomatisSuhudanKelembabanPada 

   RuanganJamurTiram  (PleurotusOstreatus)  

   Menggunakan MK AT-89S52 

Nama   : YHUDHA AL MAARIF 

NIM   : 0611020086-102 

Jurusan  : KeteknikanPertanian 

Fakultas  : TeknologiPertanian 

Universitas  : Brawijaya Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggal Lulus Skripsi : 

Dosen Penguji IV, 

 

 

 

 

Ir. Nur Komar, MS 

NIP. 19540405 198103 1 002 

Dosen Penguji III, 

 

 

 

 

La Choviya Hawa, STP. MP. 

NIP.19780307 200012 2 001 

Dosen Penguji II, 

 

 

 

 

Mochamad Bagus Hermanto, STP, M.Sc. 

NIP. 19820805 200501 1 003 

 

Dosen Penguji I, 

 

 

 

 

Ir. MusthofaLutfi, MP 

NIP. 19691113 199802 1 002 

Ketua Jurusan, 

 

 

 

 

 

Dr. Ir. Ruslan Wirosoedarmo, MS 

NIP. 19530112 198003 1 003 



RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis dilahirkan di Kediri pada tanggal  

1-Juli 1986 dengan nama Yudha Al Maarif. 

Penulis merupakan putra ke-2 dari tiga 

bersaudara dari pasangan Chudhori dan Wiji 

Astutik. Masa pendidikan penulis berawal 

dari TK Kusuma Mulya Tulungrejo, 

Pare(1992-1993). Dilanjutkan pada sekolah 

dasar SDN Tulungrejo 1 Pare(1993-1999), 

Kemudian melanjutkanekolah menengah 

tingkat pertama SLTP Negeri 2 Pare, Kediri (1999-2002). Sekolah tingkat 

menengah atas di SMAN 2 Pare, Kediri (2002-2005). Kemudian 

melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi Universitas Brawijaya tahun 

ajaran 2004/2005 melalui SPMB jurusan Keteknikan Pertanian Fakultas 

Teknologi Pertanian. Dan mengikuti SPMB tahun ajaran 2005/2006 pada 

jurusan yang sama. Selama menempuh pendidikan di Universitas 

Brawijaya Penulis tercatat aktif dalam organisasi kemahasiswaan Lembaga 

Pers Mahasiswa TECHNOsebagai staff penerbitan tahun 2006-2008. 

Dalam kurun waktu yang sama menjadi staff Humas Badan Eksekutif 

Mahasiwa 2007-2008 dan menjadi Mentri Departemen Advokasi dan 

Kesejahteraan Mahasiawa 2008-2009. Dan pada tahun berikutnya menjadi 

Ketua Komisi Aspirasi dan Kesejahteraan Mahasiswa pada Dewan 

Perwakilan Mahasiswa 2008/2009. Ikut serta merintis pendirian Team 

Robotika Keteknikan Pertanian ACRO dan sebagai Ketua Team Robotika 

ACRO di KRI/KRCI 2009/2010. Asistensi Praktikum Penerapan 

Komputer 2007-2008 den menjadi koordinator tahun ajaran 2008/2009 

semester genap dan ganjil. Dan asissten Praktikum Pengeringan. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanks  
Mas Agung TEP2002. Mbak Wulan Ruhun TEP2004. Mas Obert Nubhakti TEP2004. Shella 
Anggarita TEP2008. Terimakasih atas pembelajarannya. Itu smua dunia baru buwat pribadi 
saya. 
 
Mas Aulio Putro TEP05, Mbak Ely TEP06, Nur Endah THP06, Eska TIP06, Hafid THP06, Lukman 
TIP06, Mbak Tanti THP05, Mas Edwin THP05,  Aldo TEP06 dan temen2 yang pernah 
menyelesaikan masalh pelik bersama. 
 
 

 Riandy Juworo trimakasih atas dukungan juga sleding-anya.   
 

     tmen2 d LKM terimakasih atas masalah yang dilemparkan ke kta dlu. Dengan itu 
mugkin marah kta smpat marah . tpi dibalik itu smua kta sma sama belajaar kan?. 
N it’s very exaiting. 

 
Robotika ACRO, Semuanya,,,takterkecuali.. termasukMbakRatih n mas Tono. 

 
Temen2 TEP 06.Tpi ak ndak hafal smuanya.Fahrulhilmi, aripsatrio, raffizulham, 
rahmad, Rohganga, hayu, yanuar, Galuhsumuadll 
 

 
 

      Menghadapi api dan badai hari nanti 

  Takutku adalah kelumpuhan 

Ketidaktauanku adalah keburaman 

 R Raguku menjadi kerikilterjal 

   Jika ada hadirmu 

Maka tatapanmu, pelangimu, mewarnai jemari 

Sang kesatria 

   Kauakan saksikanl edakansegala Ambisi 

    Jika perhatianmu berluruhan 

   Itulah berarti, jemariku, pisau-pisau yang  

     Berkarat hitam 

Jelas berbahaya n tak terkontrol 

 

 

Seharusnya puisi ini dibacakan di acara seminar hasil. Biar kelihatan keren..Tpi ternyata ak 

ndak segila itu. e.he.he.he. n seumpama dibacapun buwat siapa jga...? jga kalau dibacapun akan 

Non_SENS.. dbodohin G_we..... dbodohin anak2 kecil kyaknx... eh bsar se...hahahahahahaha… 

 



i 

 

YUDHA  AL MAARIF. 0611020086-102. DESAIN KONTROL OTOMATIS SUHU 

DAN KELE,MABABAN PADA RUANGAN JAMUR TIRAM (Pleurotusostreatus) 

MENGGUNAKAN MK AT-89S52. 

Dosen Pembimbing: 1.  Ir. Nur Komar, MS 

 2.  La Choviya Hawa, STP. MP 

 

 

 

 

 

 

Ringkasan 

 

Jamur merupakan salah satu sumber hayati yang diketahui hidup liar di 

alam.Tanaman ini banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan selain untuk 

pembuatan obat. Kebutuhan dunia cukup besar terhadap komoditi ini. 

Permasalahan proses budidaya adalah kondisi lingkungan yang tidak 

menguntungkan atau kurang memenuhi kelembaban 70%.  Teknik kelembaban 

buatan sering dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini.Yaitu dengan 

memberikan siraman berkala secara manual. Teknik yang ditawarkan dalam 

penelitian ini adalah penerapan otomatic control pada pengaturan suhu dan 

kelembaban. 

Harapan selanjutnnya dapat menyubtitusi biaya tenaga kerja dengan biaya 

lebih rendah.  Sehingga usaha pembudidayaan  ini dapat dijalankan secara terus-

menerus, berkembang, besar,tidak terlalu terpengaruh lingkungan, dan 

menguntungkan secara ekonomis. Tujuan penelitian ini adalah mengukur, 

mengendalikan kelembaban maupun suhu pada kisaran 70-80%  dan  25-27 
o
C. 

Mendapatkan pilihan biaya yang lebih rendah diantara dua alternatif. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan sepesifikasi modul kontrol yang 

dideskripsikan secara fisik memiliki massa perancangan 760,00 gram dan 

terpasang pada 850,00 gram. Panjang, lebar, tinggi dari alat  hasil perancangan 

masing-masing 22.5, 10.5, 14.5 cm. Alat ini disusun dari komponen yang berupa 

Minimum sistem AT-89S52, Modul LCD dan Keypad, Modul driver fan dan  

heater dengan IC ULN 2803, Modul sensor  penghitung  perpindahan, dua motor 

servo standar, Fan pengukuran, dua motor DC geared, dan heater. 

Unjuk kerja mekanik dari modul kontrol dapat bergerak sesuai dengan 

perintah pogram yang tertanam didalamnya. Program memberikan sinyal perintah 

berdasarkan perbandingan nilai masukan. Perintah ini akan dikelola oleh driver 

motor dan ditampilkan dalam bentuk gerakan aktuator. Pergerakan bersiklus dan 

menerus untuk  mengontrol kelembaban dan suhu ruangan. Ditinjau dari segi  

biaya penyiraman ruangan jamur satu orang pekerja dibandingkan dengan sebuah 

alat pengontrol otomatis dalam satu tahun. Terdapat pengurangan biaya hingga 

87.98% dibandingkan penyiraman manual. Dan  terdapat kenaikan keuntungan 

sebesar 18.73%  atau Rp. 9.398.156,- dengan asumsi biaya modal Rp. 

63.701.000,- 

 

 

Kata kunci: kontrol, jamur, biaya 
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Summary 

The fungus is one of the known sources of  biological life in the wild. This 

plant is widely used as food in addition to the manufacture of drugs. The world 

needs a big enough of this commodity. The problems become obstacles in the 

process of cultivation is unfavorable environmental conditions or less than 70%. 

Engineering artificial humidity is often done to overcome this problem. Namely 

by providing periodic spray manually. The technique is offered this is the 

application of automatic control on the humidity and temperature settings. 

Hope can henceforth labor costs at a lower cost. Thus, cultivation of these 

can be run continuously, growing, large, and not too affected the environment, 

and economically profitable. The purpose of this study is to measure, control 

humidity and temperature in the range of70-80% and25-27
o
C. Getting a lower 

cost option between two alternatives. 

Based on the results obtained are described specification of control module 

has amass of physical design and built-in 760.00 grams 850.00 grams. Length, 

width, height of instrument design results respectively 22.5, 10.5, 14.5 cm. This 

tool is composed of components that form the Minimum system AT-89S52, LCD 

Module and Keypad, fan and heater module with ICULN2803 driver, timer 

module displacement sensors, two standard servo motors, measurement fan, two 

geared DC motors, and heater. 

The performance of the mechanics of the control module can be moved 

accordance with program commands that are embedded there in. The program 

puls motor driver and displayed in the form movement of actuators. Cyclical and 

continuous movement control humidity and temperature of the room. In terms of 

watering indoor fungal cost of one worker compared to an automatic control 

equipment in one year. There is a cost reduction up to87.98% compared with 

manual watering. And there is increased in profit of 18.73%orRp.9,398,156, -.        

 

 

Keywords: control, mushrooms, fee 
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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Jamur   merupakan salah satu sumber hayati yang diketahui hidup liar di 

alam. Tanamanini banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan selain untuk 

pembuatan obat. Kebutuhan dunia cukup besar terhadap komoditi ini. Negara 

pengkonsumsi jamur diantaranya Amerika, Kanada, Jerman, Jepang, Hongkong, 

Belgia, Inggris, Belanda dan Italia. Rata-rata konsumsi untuk Eropa dan dan 

Amerika masing-masing sebesar 1.5 dan 0.5 kg/kapita/tahun. 

Permasalahan yang sering menjadi kendala  dalam proses budidaya  adalah 

kondisi  lingkungan yang tidak menguntungkan untuk syarat normal pertumbuhan 

jamur. Salah satunya adalah  lingkungan yang tidak  memenuhi kelembaban 70% 

atau syarat minimal pertumbuhan. Hal ini dapat menyebabkan kegagalan 

pertumbuhan tunas. Pada hari pertumbuhan berikutnya dapat memperlambat laju 

pemekaran tubuh jamur. 

Permasalahan ini  sering terjadi pada lahan budidaya yang berada pada 

lokasi dataran rendah. Kondisi lingkungan atau cuaca yang panas praktis  

menyebabkan kelembaban yang rendah pada daerah tersebut.  

Teknik kelembaban buatan  sering dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan ini. Yaitu dengan memberikan siraman berkala secara manual. 

Tetapi cara ini sangat merepotkan. Bau khas dari jamur dapat menyebabkan sesak 

nafas jika terlalu sering dihirup. Pekerjaan ini memerlukan biaya yang besar untuk 

untuk menggaji tenaga kerja. Hasil kelembaban yang didadapat dari cara ini pun 

diperkirakan tidak terukur dan sering hanya berdasarkan perasaan.  Suatu waktu 
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kurang memenuhi atau pada waktu yang lain melebihi kebutuhan kelembaban. 

Dan terkesan minimal sentuhan teknologi. 

Perbaikan teknik budidaya yang memudahkan petani diperlukan. Teknik 

yang ditawarkan ini adalah penerapan otomatic controlpada pengaturan 

kelembaban dan suhu. Rancangan struktural dari bahan Acrilic dengan ketebalan 

3 mm dan berdimensi panjang, lebar, dan tinggi masing-masing 22, 10, 14 cm. 

Alat ini terdiri dari mikrokontroler yang dilengkapi driver, heater, fan, sprayer. 

Alat juga dapat berpindah tempat sehingga mengurangi penggunaan sensor. 

Dengan rancangan fungsional mikrokontroler sebagai pusat pengendalian, dan 

aktuator sebagai peraga pengendalian. Suhu dan kelembaban pada ruang budidaya 

jamur dikendalikan secara otomatis sesuai kebutuhan hidup jamur masing-masing 

pada 25-27
o
C dan  kisaran 70-80%. 

Prospek selanjutnya dapat menyubtitusi biaya tenaga kerja yang relatif 

lebih besar pada setiap satuan unit budidaya melalui analisa biaya. 

Sehinggausaha pembudidayaan ini dapat dijalankan secara terus-menerus, 

berkembang, besar, dan tidak terlalu terpengaruh lingkungan, dan menguntungkan 

secara ekonomis. 

1.2. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah 

pada penelitian ini ditekankan pada : 

1. Bagaimana merancang sebuah sistem penyiraman otomatis yang dapat 

menaikkan atau mengurangi kelembaban dan suhu secara elektronik. 
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2. Bagaimana merancang algoritma perangkat lunak (software) untuk 

mikrokontroler AT89S52 dengan teknik pemrograman sehingga dapat 

menuju nilai refference yang ditentukan. 

3. Bagaimana merancang alat pengontrol secara fisik dan pemetaan pelistrikan 

dalam ruangan budidaya jamur. 

4. Bagaimana menentukan spesifikasi komponen yang dibutuhkan dalam 

perakitan peralatan kontrol. 

5. Bagaimana menganalisis perbandingan biaya manual dan otomatis serta 

menentukan pilihan terbaik diantara keduanya. 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Dapat mengontrol suhu ruangan budidaya jamur tiram pada kisaran 25-27 
o
C. 

2. Dapat mengukur dan mengendalikan kelembaban pada kisaran     70-80% 

dengan otomatic control yang didesain. 

3. Mendapatkan pilihan biaya yang lebih rendah diantara dua alternatif 

(penyiraman manual dan otomatis). 

1.4. Manfaat Penelitian 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengurangi pengaruh 

lingkungan terhadap proses budidaya, memudahkan kerja petani jamur. Sehingga 

cara pengontrolan kelembaban manual yang sangat menggangu pernafasan tidak 

perlu lagi dilakukan. Serta memungkinkan ekspansi kapasitas budidaya jamur  

dengan biaya persatuan unit produksi yang lebih rendah. 
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1.5. Batasan Masalah 

Mengacu pada masalah yang dihadapi, maka batasan masalah pada 

penelitian ini adalah: 

1. Media yang dikontrol tidak menggunakan yang sebenarnya, melainkan 

menggunakan prototype.  

2. Tidak membahas kualitas air  dan ruangan budidaya yang digunakan 

1.6. Asumsi dalam Penelitian 

1. Diasumsikan bahwa bentuk ruangan yang digunakan serta jarak aktuator 

dan sensor tidak mempengaruhi aksi pengontrolan. 

2. Tidak terdapat kerusakan sensor dalam proses penelitian. 

3. Kurs  Dolar Amerika Rp. 8.900,- 

4. Tidak terdapat kejenuhan pasar dan flukuasi harga saat perhitungan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Morfologi Jamur Tiram 

Jamur Tiram atau Oyster Mushroom merupakan perombak kayu. Ada 

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

(Tirammerah), 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. Pleurotus sp. termasuk Basidiomycetes kelompok whiterot 

fungi (Sumarsih, 2009). 

Spesies ini banyak ditanam karena menghasilkan badan buah yang dapat 

dikonsumsi. Badan buah akan muncul setelah pertumbuhan miselium kurang lebih 

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

Bentuknya sangat tergantung pada tempat tumbuhnya. Badan buah sering tidak 

bertangkai atau bertangkai pendek apabila tumbuh di sisi samping substrat yang 

letaknya asimetri. Pada Gambar 1 ditunjukkan fisik tumbuhan jamur tiram putih. 

Tanaman ini dapat dibudidayakan pada bahan yang mengandung lignoselulosa 

tanpa dipersiapkan lebih dahulu seperti difermentasi atau tanpa dikomposkan 

terlebih dahulu (Sumarsih, 2009). 

 

 

 

 

Gambar 1.  Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) 
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Klasifikasi Ilmiah 

Kerajaan   : Fungi 

Filum         : Basidiomycota 

Kelas          : Homobasidiomycetes 

Ordo          : Agaricales 

Famili        : Tricholomataceae 

Genus        : Pleurotus ostreatus ( Djarijah, 2001). 

 

2.2. Faktor- Faktor Lingkungan yang Berpengaruh 

Jamur dipengaruhi oleh suhu, kelembaban, sinar matahari, pH, CO2, 

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 mm. Kelembapan relatif  

udara minimum 70 %. Suhu optimum untuk pertumbuhan miselium adalah 25 
0
C, 

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 (Sumarsih, 2009). 

2.3. Pembudidayaan Jamur Tiram 

Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) mulai dibudidayakan pada tahun 

1900 dan jamur tiram kelabu (Pleurotus sajor caju) pada tahun 1974 

(Gunawan,_2000).Untuk memproduksi kedua spesies jamur tersebut sebagai 
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bahan makanan manusia. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan yaitu 

tersedianya substrat sederhana dan murah (Brock, 1991). 

 Salah satu pertimbangan yang perlu diambil sebelum membuat keputusan 

untuk membudidayakan jamur tiram di suatu daerah adalah ketersediaan substrat 

pertumbuhan jamur. Hal tersebut diperlukan agar budidaya jamur yang akan 

dilakukan di suatu daerah tertentu dapat berlangsung secara berkesinambungan. 

Pada umumnya teknologi budidaya yang diterapkan para petani jamur tiram yaitu 

penggunaan serbuk gergaji sebagai substrat menjadi “baglog” yaitu substrat yang 

dikemas didalam kantong plastik tahan panas. Adapun karakteristik pertumbuhan 

jamur tiram pada baglog serbuk gergaji yaitu dalam jangka waktu antara 40-60 

hari seluruh permukaan baglog sudah rata ditumbuhi oleh misellium berwarna 

putih. Satu sampai dua minggu setelah baglog dibuka biasanya akan tumbuh tunas 

dalam 2-3 hari akan menjadi badan buah yang sempurna untuk dipanen. 

Pertumbuhan badan buah pada waktu panen telah menunjukkan lebar tudung 

antara 5-10 cm. Produksi jamur dilakukan dengan memanen badan buah sebanyak 

4-5 kali panen dengan rerata 100 gram jamur setiap panen (Parlindungan, 2003). 

2.4. Kelembaban 

2.4.1. Bagan Psikrometrik 

Psikrometri merupakan merupakan kajian tentang sifat-sifat campuran 

udara dan uap air. Kajian ini mempunyai arti penting dalam bidang teknik 

pengkondisian udara karena kondisi atmosfir yang tidak sepenuhnya kering 

melainkan merupakan campuran antara udara dan uap air. Uap air sengaja 
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disingkirkan dari kandungan udara atau pada proses yang lain ditambahkan pada 

beberapa proses pengkondisian udara (Stoecker,1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Psikrometrik Normal Temperatur 

2.4.2 Kelembaban Relatif 

Kelembaban relatif   didefinisikan sebagai perbandingan fraksi molekul 

uap air di dalam udara  basah terhadap fraksi molekul uap air jenuh pada suhu dan 

tekanan yang sama. Dari hubungan gas ideal,   dapat dinyatakan dengan 

Persamaan 1: 

 

 

.............(1) 
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  2.4.3. Rasio Kelembaban 

Rasio kelembaban W didefinisikan sebagai berat atau massa air yang 

terkandung dalam setiap kilogram udara kering. Dalam teknik pengkondisian 

udara untuk menghitung perbandingan kelembaban dapat digunakan persamaan 

gas ideal. Jadi uap air dan udara dapat dianggap sebagai gas ini sehingga dapat 

mengikuti persamaan pv = RT serta memilki kalor spesifik yang tetap. Udara 

dapat dianggap sebagai gas ideal karena suhunya cukup tinggi jika dibandingkan 

dengan suhu jenuhnya, dan uap air karena tekananya cukup rendah jika 

dibadingkan dengan tekanan jenuhnya. 

       …..……….(2) 

 

W  =  rasio kelembaban,(kg uap air/kg udara kering) 

V   =  volume sembarang campuran udara-uap, m
3 

Pt  = tekanan atmosferik = Pa+Ps, Pa 

Pa = tekanan parsial udara kering, Pa 

Ra  = tetapan gas untuk udara kering = 287 J/kg.K 

Rs  = tetapan gas untuk uap-air= 461.5 J/kg.K 

Ps  = tekanan parsial uap air dalam keadaan jenuh.  

Persamaan dapat ditulis ulang dengan memasukkan nilai dari konstanta menjadi; 

      ...................................................(3) 
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2.5. Teknik Kontrol 

Pengendalian dibagi menjadi simpal terbuka dan tertutup.  Pengendalian 

simpal terbuka selalu memerlukan masukan untuk suatu tindakan tertentu. 

Pengendalian simpal tertutup didefinisikan sebagai suatu tempat sinyal-sinyal 

penggerak sistem ditentukan, paling tidak sebagian oleh tanggapan-tanggapan 

sistem tertentu.  Karena itu masukan-masukan sistem merupakan fungsi dari 

keluaran-keluaran sistem. Dan keluaran-keluaran dari sistem adalah fungsi dari 

masukan masukan.  Sehingga  terjadi siklus yang diperlihatkan Gambar dibawah 

ini ( Philips, 1998): 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Sistem Kendali Simpal Terutup  

Kontrol umpan balik mengacu pada suatu operasi yang dengan adanya 

gangguan cenderung mengurangi perbedaan yang keluar dari sistem dan suatu 

acuan masukan (refference) dan bahwa hal itu dilakukannya berdasarkan 

perbedaan ini (Ogata, 1997) 

Dalam pengaturan suhu dan kelembaban kumbung jamur diperlukan alat 

untuk menjaga agar suhu dan kelembabannya ideal. Yaitu blower untuk menjaga 

suhu kumbung sekitar 28°C dan sprayer yang berfungsi menjaga kelembaban 

kumbung antara 80 – 90%. 

Variabel 

Dimanipulasi 

Keluaran 

sistem 

Kompensator Kendalian 

Sensor 

Galat 

Masukan 

System 
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Gambar 4. Blok Diagram Sistem 

Tegangan hasil penyearahan dimasukkan pada rangkaian Basic Switching 

sehingga tegangan masukkan pada blower dan sprayer dapat dikontrol. Tegangan 

masukkan tersebut dikontrol menggunakan Pulse Width Modulation (PWM) dari 

mikrokontroler. Sehingga sprayer dan blower bekerja menjaga suhu dan 

kelembaban kumbung jamur. Sebagai interface digunakan push button untuk 

menjalankan sistem dan LCD sebagai tampilan nilai suhu dan kelembaban. Untuk 

mendapatkan gelombang keluaran tegangan dari penyearah dan Basic Switching 

digunakan simulasi dengan software PSIM(Fandi, 2010). 

2.6. Mikrokontroler AT89S52 

 AT89S52 adalah mikrokontroler yang dikeluarkan 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 hingga 10 000 kali. Ini adalah 

Penyearah exhaust 
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mikrokontroler yang mempunyai kompabilitas instruksi dan konfigurasi pin 

berstandar MCS-51. Blok diagram MCS-51 ditampilkan dalam Gambar 5. 

 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 yang mempunyai fungsi tersendiri. Susunan pin 

pada mikrokontroler ini ditampilkan pada Gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 5. Blok Diagram MCS-51 
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  Gambar 6.  Susunan Kaki MCS-51 

 

Fungsi pin-pin mikrokontroler AT89S52 adalah : 

 Port 0 

Port 0 merupakan port dua fungsi yang berada pada pin 32-39. Port ini 

digunakan sebagai port I/O biasa serta dapat digunakan untuk memultiplek 

alamat dan data pada waktu mengakses memori eksternal. 

 Port 1 

Port 1 berfungsi sebagai port I/O biasa dan berada pada pin 1-8. 

 Port 2 

Port 2 (pin 21-28) merupakan port dua fungsi yaitu sebagai I/O serbaguna, 

atau sebagai bus alamat byte tinggi untuk rancangan yang melibatkan 

memori eksternal. 

 Port 3 

Port 3 adalah port dua fungsi yang berada pada pin 10-17, port ini 

memiliki multi fungsi, seperti yang terlihat pada Table 1. 
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BIT NAME 
BIT 

ADDRESS 
ALTERNATE FUNCTION 

P3.0 RXD B0h Receive data for serial port 

P3.1 TXD B1h Transmit data for serial port 

P3.2 INT0 B2h External interrupt 0 

P3.3 INT1 B3h External interrupt 1 

P3.3 T0 B4h Timer/counter 0 external input 

P3.4 T1 B5h Timer/counter 1 external input 

P3.6 WR B6h External data memory write strobe 

P3.7 RD B7h External data memory read strobe 

 

 Program Store Enable (PSEN) 

pin ke-29 ini mempunyai sebagai sinyal kontrol untuk memungkinkan 

mikrokontroler membaca program (code) dari memori eksternal. 

 Address Latch Enable (ALE) 

Address Latch Enable (pin 30), mempunyai fungsi untuk demultiplek bus 

alamat dan bus data. 

 External Acces (EA) 

 External Acces (pin 31), bila pin diberikan logika tinggi, maka 

mikrokontroler akan melaksanakan instruksi dari ROM/EPROM. Bila 

diberikan logika rendah, mikrokontroler akan melaksanakan instruksi dari 

memori program luar. 

Tabel 1. Fungsi AlternatifPort 3 
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 Reset (pin 9), pulsa transisi dari rendah ke tinggi yang diumpankan ke pin 

Pin RST akan mereset AT89S52. Pin ini dihubungkan dengan rangkaian 

power on reset. 

 Oscillator  

Oscillator (pin 18 & pin 19), pin 18 (XTAL1) merupakan pin masukan ke 

rangkaian osilator internal. Osilator kristal dan sumber osilator luar dapat 

digunakan. Pin 19 (XTAL2) merupakan pin masukan ke rangkaian osilator 

internal. Pin ini dipakai bila menggunakan osilator kristal. 

 Power  

Pin Vcc berada pada pin 40 dan Vss (ground) pada pin 20 

2.7. Bahasa Assembly 

Assembly adalah bahasa pemrograman dengan korespondensi satu-satu 

antara perintah-perintah (pernyataannya) dan bahasa mesin komputer. Bahasa 

assembly mempunyai jenis yang banyak seperti beragamnya CPU komputer. 

Setiap bahasa assembly secara langsung dipengaruhi oleh set instruksi mesin 

komputer dan arsitektur perangkat keras. Secara singkat, bahasa assembly IBM-

PC mengacu pada istruksi-instruksi yang dikenali oleh keluarga mikroprosesor 

Intel 8086-80486 (Abdurohman M, 2007). 

Assembler  adalah program yang mengkonversi kode program sumber ke 

dalam bahasa mesin. Pada tulisan ini akan mengacu pada assembler yang 

membuat instruksi mesin untuk mikrokomputer IBM yang sesuai. Semua 

komputer tersebut menggunakan mikroprosesor keluarga intel, mulai dari intel 

8088 sampai 80486. Program akan berjalan dibawah sistem operasi PC-DOS/MS-
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DOS versi 3.0 atau lebih tinggi. Terdapat dua assembler yang dikenal baik untuk 

IBM-PC yaitu MASM (Microsoft Assembler) dan TASM (Turbo Assembler). 

Assembly adalah kumpulan instruksi yang spesifik untuk sistem 

komputer tertentu. Assembler adalah program yang menerjemahkan program 

yang ditulis dalam bahasa assembly ke dalam bahasa mesin, yang dapat 

dieksekusi oleh komputer. Setiap tipe komputer meiliki bahasa assembly yang 

berbeda, karena rancangan komputer mempengaruhi instruksi yang dapat 

dieksekusi. 

Bahasa ini disebut bahasa level-bawah karena dalam struktur dan fungsi 

dekat dengan bahasa mesin. Sebaliknya, bahasa tingkat tingggi seperti Pascal, 

Basic,Fortran dan Cobol mempunyai perintah-perintah yang handal yang 

diterjemahkan ke dalam berbagai instruksi mesin oleh compiler 

(Abdurohman,_2007). 

Memomori sentral harus diberikan program untuk melaksanakan 

perintah. Program terdiri dari susunan instruksi-instruksi, seperti halnya kata-kata 

yang menyusun perintah. Symbol-simbol instruksi seperti CPL, MOV dan 

seterusnya.Instruksi-instruksi tersebut disebut mnemonic, yang kodenya disebut 

opcode (operation code) dan biasa diikuti ataupun tidak oleh operand. Opcode 

menentukan variable mana yang akan digunakan atau instruksi apa yang akan 

dilakukan berikutnya. Susunan perintah mnemonic akan membentuk suatu 

perintah dalam bahasa assembler (Assembly Languange) (Widhiada, 2007). 

Bahasa assembly sebenarnya hanya untuk mempermudah penulisan 

program bagi pemakai, setiap mnemonic harus diterjemahkan ke dalam bahasa 
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mesin (mesin code) untuk dapat dilaksanakan oleh MCU. Perangkat lunak yang 

digunakan adalah Meitan ASM 2005 Standart Edition version 1.00 sebagai 

development tools dan Meitan 2005 sebagai modul perangkat keras 

(Widhiada,_2007). 

Bahasa yang digunakan untuk memrogram mikrokontroler biasanya 

digunakan bahasa assembly, PBASIC, atau C yang hasil akhirnya dikompilasi 

menjadi file .hex. Jadi tidak terpengaruh bahasa sumbernya, hasil akhirnya pasti 

.hex. Bahasa assembly dibuat dalam program editor. Program berikut ini 

merupakan contoh untuk mengirim data 0FH ke akumulator dan selanjutnya data 

ini dikirim ke port 2 dan keluaranya dihubungkan ke LED (Budiharto, 2009): 

P2.asm : 

$MOD51 

ORG 00H ; Menggunakan alamat awal chip 

MULAI ; Label MULAI 

MOV A, #0FH ; Kirim data 0FH ke accumulator 

MOV P2,A ; Kirim data pada accumulator ke Port 2 

JMP MULAI ; Loncat ke label MULAI 

END 

Instruksi mesin dinyatakan dengan pola 0 dan l. Pola semacam itu sangat 

sulit untuk dijelaskan pada saat membahas atau menyiapkan program. Oleh 

karena itu diggunakan nama simbolik untuk menyatakan pola tersebut. Kata-kata 

berikut ini telah menggunakan kata-kata biasa seperti Move, Add, Increment, dan 

Branch, untuk instruksi operasi yang menyatakan pola kode biner yang sesuai. 

Pada saat menulis program untuk komputer tertentu, kata-kata tersebut biasanya 

diganti dengan akronim dan disebut mnemonic, seperti MOV, ADD, INC, dan 
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BR. Serupa dengan dengan hal diatas  notasi R3 untuk mengacu pada register 3 

dan LOC untuk mengacu pada lokasi memori. Secara lengkap nama simbolik dan 

aturan penggunaannya membentuk bahasa pemrograman, yang biasanya disebut 

sebagai bahasa assembly. 

Aturan untuk menggunakan mnemonic dalam spesifikasi instruksi dan 

program lengkap disebut syntax bahasa. Program yang ditulis dalam bahasa 

assembly dapat secara otomatis ditranslasikan ke rangkaian instruksi mesin oleh 

suatu program yang disebut assembler. Program assembler adalah salah satu 

kumpulan program yang merupakan bagian dari software sistem. Assembler, 

seperti halnya program yang lain, disimpan sebagai rangkaian instruksi mesin 

dalam memori komputer. Program user biasanya dimasukkan ke dalam komputer 

melalui keyboard dan disimpan dalam memori atau disk magnetik. Program user 

hanya berupa kumpulan baris karakter alfanumerik pada titik ini. Pada saat 

program assembler dijalankan maka program user dibaca, dianalisa, dan 

kemudian dihasilkan program bahasa mesin yang diinginkan. Bahasa mesin 

tersebut berisi pola 0 dan 1 yang menetapkan instruksi yang akan dieksekusi oleh 

komputer tersebut. Program user dalam format teks alfanumerik aslinya disebut 

source program, dan program bahasa mesin yang diassemble disebut object 

program. 

Mnemonic opcode diikuti oleh setidaknya satu karakter spasi kosong. 

Kemudian informasi yang menyatakan operand ditetapkan. Dalam praktiksource 

operand berada dalam register R0. Informasi ini diikuti oleh spesifikasi 

destination operand dan dipisah dari dengan koma tanpa diberikan jeda kosong. 
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Destination operand berada dalam lokasi memori yang alamat binernya 

dinyatakan dengan nama SUM. 

Bahasa assembly harus mengindikasikan mode mana yang digunakan 

karena terdapat beberapa mode pengalamatan yang dapat digunakan untuk 

menetapkan lokasi operand. Berikut ini akan diberikan beberapa contohh 

penggunaan nilai numerik. SUM pada instruksi sebelumnya dapat digunakan 

untuk menunjukkan mode Absolute. Sehingga instruksi 

ADD #5, R3 

menambahkan bilangan 5 ke isi register R3 dan meletakkan hasilnya kembali ke 

register R3. Tanda sharp (#) dapat berupa alamat dalam bentuk mnemonic opcode 

untuk menunjukkan mode pengalamatan Immediate.  

Suatu instruksi memiliki mnonemonic Opcode yang berbeda untuk mode 

pengalamatan yang berbeda. Misalnya, instruksi Add sebelumnya dapat ditulis 

sebagai berikut 

ADDI 5, R3 

Akhiran I dalam mnemonic ADDI menyatakan bahwa source operand 

dinyatakan dalam mode pengalamatan Immediate. Pengalamatan Indirect 

biasanya dinyatakan dengan meletakkan tanda kurung di sekitar nama atau simbol 

yang menunjukkan pointer ke operand. Sebagai contoh, jika nomor 5 ditempatkan 

dalam lokasi memori yang alamatnya disimpan dalam register R2, maka aksi yang 

diinginkan dapat ditetapkan sebagai berikut: 

MOVE #5, (R2) atau mungkin 

MOVE 5, (R2) 
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2.8. Sensor Temperatur dan Kelembaban SHT-75  

Sensor SHT-75 adalah chip pendeteksi suhu dan kelembaban relatif 

tunggal yang telah terkalibrasi secara penuh. Alat ini sudah termasuk sebuah 

elemen sensor polimer kapasitif dan sensor temperatur ban gap. Keduanya telah 

dirakit, disisipi ADC 14 bit, dan komunikasi serial dalam satu chip. Sehingga 

dihasilkan kualitas sinyal yang superior, responcepat, dan tahan terhadap 

gangguan luar (EMC). Setiap SHT-75 telah dikalibrasi dengan higrometer yang 

sangat presisi. Koefisien kalibrasi  telah diprogram dalam memori OTP. Koefisien 

ini digunakan didalam alat pada saat pengkonversian sinyal dari sensor menjadi 

data dagital. Dua buah saluran  dan regulasi voltasi internal mengijinkan 

pengintegrasian sistem yang mudah. Kaki ini berukuran sangat kecil dan rendah 

konsumsi daya membuatnya menjadi pilihan yang ideal untuk setiap keperluan 

dilapangan. Secara fisik Sensor SHT ditampilkan pada Gambar 7. 

 

 

 

                

 

 

 

                          (a)                                    (b) 

Gambar 7.  SHT 75(a),  dan SHT 11(b) 
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Sensor SHT sering digunakan untuk keperluan HVAC, otomotif, ruang 

pengaturan bahan pangan, stasiun cuaca, pengontrolan kelembaban, alat tes atau 

pengukuran, data logging, dan keperluan medis(Sensirion, 2003). 

Pilihan sensor SHT yang ada antara lain; 

Tabel 2. Jenis Paket Sensor Kelembaban Sensirion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Diagram Blok Sensor SHT 

Serial Clock Input (SCK) diperlukan untuk menggunakan sensor ini, 

sebagai sarana sinkronisasi komunikasi antara mikrokontroler dengan sensor. 

Karena SHT ini tidak memiliki sumber detak sendiri. Selain itu terdapat jalur  

yang berfungsi sebagai masukan atau keluaran data dari danke sensor. Cara 

menghubungkan sensor 2 wire dengan mikrokontroler umumnya bentuk 

rangkaian pada Gambar 9. 
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Gambar 9. Sekema Instalasi Minimum Sensor Kelembaban SHT 75 

2.9. Liquid Crystal Display (LCD) 

atau disingkat ”LCD” dan merupakan salah satu jenis tampilan yang dapat 

digunakan untuk menampilkan angka (numerik) atau karakter. Jenis LCD yang 

ada dipasaran sangat beragam. Terdapat  LCD yang hanya dapat menampilkan 

angka, angka dan huruf, dan LCD matriks. 

Liquid Crystal Display terdiri atas tumpukan tipis atau sel dari dua lembar 

kaca dengan tepi tertutup rapat. Antara dua lembar kaca tersebut diberi bahan 

kristal cair (liquid crystal) yang tembus cahaya. Permukaan luar dari masing-

masing keping kaca mempunyai lapisan penghantar tembus cahaya seperti oxida 

timah (tin oxide) atau oxida indium (indium oxide). Sel mempunyai ketebalan 

sekitar 1x10
-5

 meter dan diisi dengan kristal cair (liquid crystal). Penampilan fisik 

LCD diperlihatkan pada Gambar 10. 

Penampil kristal cair (LCD)   pada dasarnya bekerja dari tegangan rendah 

(3 – 5 Vrms), frekuensi rendah (25 – 60 Hz) sinyal AC, dan memakai arus listrik 

yang sangat kecil. Penampil kristal cair merupakan modul display yang saat ini 

telah banyak digunakan untuk bermacam-macam peralatan. Keuntungan 

penggunaan LCD antara lain : 

o Dapat menampilkan karakter-karakter ASCII 
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o Mudah dihubungkan dengan port masukan ataupun keluaran, karena hanya 

membutuhkan 8 bit data dan 3 bit kontrol. 

o Mempunyai ukuran relatif kecil. 

o Dapat menampilkan dua baris, masing-masing 16 karakter ASCII 

(tergantung dari jenis LCD yang digunakan).  

 

 

 

 

Gambar 10. LCD (Liquid Crystal Display) 

2.10. Keypad 

Keypad diperlukan untuk berinteraksi dengan system, sebagai contoh 

memberikan set-point suatu control umpan balik pada saat program masih 

berjalan.  Sebenarnya tiap program memiliki cara yang berbeda untuk berinteraksi 

dengan system. Bahkan untuk keypad pun secara hardware tiap program dapat 

berbeda. Hal ini lebih dikarenakan kebutuhan yang berbeda (Heryanto, 2008). 

Keypad 4x4 sering digunakan oleh pemrogram. Karena mudah 

didapatkan dipasaran dan pemrograman yang relatif tidak sulit. Pada dasarnya 

keypad 4x4 adalah push-button yang dirangkai secara matriks. Konfigurasi kaki 

keypad ini ditampilkan dalam Gambar 11 (Heryanto dan Adi P, 2008). 
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Gambar 11. Contoh Layout Keypad 4x4 dan Interkoneksi pada Mikrokontroler 

Penggunaan keypad 4x4 dengan pola scanning sangat mungkin 

dilakukan. Pengguanaan keypad memerlukan 4 buah diode sebagai komponen 

pendukung. Diode yang dipakai adalah IN4001, PX0 yaitu PORTX bit 0 dengan 

X adalah A, B, C atau D (Heryanto, 2008). 

Cara pembacaan keypad matriks 4x4 dengan cara polling atau scanning 

pada aplikasi yang lebih kompleks mungkin kurang efektif. Untuk itu rangkaian 

keypad perlu dimodifikasi sehingga setiap kali salah satu tombol keypad ditekan, 

akan menghasilkan sinyal yang bisa digunakan untuk membangkitkan interupsi. 

Mikrokontroler akan melakukan polling atau scanning hanya jika ada salah satu 

tombol yang ditekan. Hal ini bisa mengurangi beban kerja mikrokontroler. Pada 

saat tidak membaca keypad mikrokontroler bisa diprogram untuk melakukan 

tugas lain, misalnya berkomunikasi dengan PC (Pitowarno, 2006). 

2.11. Motor DC (Fan) 

Motor DC terdapat dalam berbagai ukuran dan kekuatan. Masing-masing 

didisain untuk keperluan yang berbeda-beda namun secara umum memiliki fungsi 

dasar yang sama yaitu mengubah energi elektrik menjadi energi mekanik. Sebuah 
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motor DC sederhana dibangun dengan menempatkan kawat yang dialiri arus di 

dalam medan magnet. Kawat yang membentuk loop ditempatkan sedemikian rupa 

diantara dua buah magnet permanen. Jika arus mengalir pada kawat, arus akan 

menghasilkan medan magnet sendiri yang arahnya berubah-ubah terhadap arah 

medan magnet permanen sehingga menimbulkan putaran. Skema sederhana dari 

motor DC ditunjukkan pada Gambar_12. 

 

Gambar 12. Gaya-gaya yang Timbul dalam Motor DC 

Gambar diatas sebuah loop ABCD berada dalam satu medan magnet. Jika 

arah flux magnet B berasal dari kutub U ke kutub S dari magnet permanen dan 

pada loop dialiri arus listrik dengan arah ABCD maka pada sisi AB akan terjadi 

gaya F1 yang mengarah kebawah, dan pada sisi CD juga terjadi gaya F2 yang 

mengarah keatas sesuai dengan aturan tangan kanan. Gaya F1 dan F2 tersebut 

menyebabkan loop berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Proses tersebut 

terjadi terus-menerus dan merupakan dasar dari pembentukan sebuah motor. 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juni 2010 sampai dengan 

selesai. Tempat penelitian di laboratorium Daya dan Mesin Pertanian. Jurusan 

Teknik Pertanian Universitas Brawijaya-Malang. 

3.2.  Alat dan Bahan 

3.2.1. Alat  Rancang Bangun 

 Alat untuk pembuatan rangkaian pengontrol kelembaban dan suhu sebagai 

berikut: 

 Adaptor bertegangan 5, 9,dan 12 Volt dengan arus keluaran 3 A.  

 Solder dengan daya 60  Watt dan berujung kristal merek Mazda. 

 USB isp Downloader yang digunakan diproduksi oleh Innovation 

Technologi dan dapat digunakan untuk mentransfer file dalam bentuk .HEX. 

Downloader ini bekerja baik pada operating system komputer 32 bit 

(WindowsXp). Alat ini dapat digunakan pada mikrokontroler keluarga 

MCS_51. Tegangan masukan adalah 5 VDC dan dikemas dengan kabel data 

dalam bentuk USB. 

 Bor tangan  

 Mistar penggaris 

 Jangka merek Boffa 

 Gunting 
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3.2.2. Bahan 

Bahan  yang digunakan untuk pembuatan rangkaian pengontrol antara lain: 

 Mikrokontroler AT 89S52 sebagai piranti kontrol utama* 

 DT-51 Low Cost Minimum Sistem sebagai  modul pengontrol yang 

diproduksi oleh Innovation Technologi. Menggunakan tegangan 5 atau 9 

VDC. Minimum sistem ini mendukung penggunaan mikrokontroler 

keluarga MCS 51.* 

 Sensor SHT 75 sebagai pengukur kelembaban dan suhu.* 

 Motor DC (fan) sebagai pengaturan kelembaban digunakan jenis motor 

bursless dan non-polarity. Teganagan yang diperlukan 12 VDC. 

 Heater udara sebagai alat peraga pemanas udara 

 Keypad 4x4 sebagai tombol set suhu dan kelembaban yang diinginkan 

 LCD display 16x2 sebagai pemberi tampilan set suhu, kelembaban dan 

informasi yang diberikan mikrokontroler.* 

 Resistor sebagai pembatas arus 

 LED sebagai lampu indikator 

 Lembaran Acrilic sebagai  pembungkus rancangan. Lembaran ini 

diproduksi oleh PT. Astari Niagara Internasional Tbk. Ketebalan yang 

digunakan adalah 2.5 mm dengan warna hitam transparan. 

 Saklar sebagai penyambung atau pemutus arus listrik 

 Kabel Serabut sebagai penghubung antar bagian 

 PCB sebagai papan rakit komponen komponen elektronik 

 
*Keterangan tersedia pada data sheet pada Lampiran 2. 
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3.3. Desain Perancangan Alat 

3.3.1. Rancangan Struktural 

a. Minimum Sistem Kontrol 

Bagian minimum sistem ini diantarnya adalah  mikrokontroler AT89S52 

yang berperan sebagai pusat aritmatika (ALU). Mikrokontroler ini akan 

diberikan tegangan 5V DC pada pin 40. Pin 20 akan dihubungkan dengan 

ground. TIP7805  akan ditambahkan untuk menjamin tegangan masukan tetap 

5V. IC ini dapat menerima tegangan 5, 9, atau 12V dengan keluaran tetap 5V. 

Untuk mendukung kinerjanya akan ditempatkan sebuah kristal 12 MHz yang 

berperan sebagai penguat clock atau detak internal mikrokontroler. Kristal ini 

akan dihubungkan pada pin 18(XTAL 2) dan pin 19(XTAL1) dengan 2 buah 

kapasitor (C1 dan C2) yang bernilai masing-masing 33pF. Khusus untuk Port 0 

akan ditambahkan resistor 10KΩ yang berperan sebagai pull up pada masing 

masing kakinya. Pada minimum sistem terdapat port UART sehingga 

memungkinkan berkomunikasi dengan PC dan diberi nama J7. 32 pin pada 

mikrokontroler ini akan akan dikelompokkan menjadi 4 buah port yang 

masing-masing tediri dari 8 pin. Pembagian ini diberi nama J3, J4, J5, J6. 

Selanjutnya akan dihubungkan dengan jack black housing. Berikut ini adalah 

gambar tata letak komponen dalam minimum sistem (Gambar 13) dan diagram 

blok dari minimum sistem (Gambar14). 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Tata Letak Komponen Minimun Sistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Diagram Blok DT-51 Low Cost Micro System 
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b. Driver Motor dan Heater 

Relay 12V DC dipasangkan pada driver ini sebagai saklar berjumlah 2 

buah. Relay yang digunakan ini mempunyai 8 buah kaki dan terbuat dari bahan 

kuningan. Daya tahan teoritis dari komponen ini 5A-240VAC dan 5A-28V DC. 

Bahan ini diharapkan dapat digunakan sebagai-jembatan yang menghubungkan 

arus MK dan arus PLN secara langsung(220VAC).  Sebuah IC ULN 2803 

ditambahkan sebagai pembalik logika dan pengaman dari tegangan balik. IC 

ini mempunyai 18 pin yang terdiri dari 8 buah pin input, 8 buah pin output, 1 

pin sumber tegangan, dan 1 buah pin ground. ULN ini akan dihubungkan 

degan tegangan 5V DC. Resistor dan dioda ditambahkan diantara L293 D dan 

motor sebagai indikator terdapatnya arus yang mengalir pada saat perintah 

program diberikan. Tujuan indikator arus arus diberikan untuk menganalisa 

dengan cepat apabila terjadi error. Sehingga keputusan penanganan dapat 

diambil dengan cepat. Berikut ini ditampilkan tata letak komponen dan jalur 

tembaga tercetak (dicetak terbalik) masing-masing pada Gambar 15.a dan 15.b. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Tata Letak Komponen Driver(a) Tembaga Tercetak(b) 
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c. Pemanas Udara dan Fan Peniup Udara 

Pemanas udara memakai logam berbahan dasar nikelin dengan panjang  

100 cm. Karakter dari bahan ini memiliki hambat jenis ρ yangtinggi. Sehingga 

dapat mengubah daya listrik menjadi panas dengan mudah. Logam yang 

berbentuk benang kawat ini akan dipasang berbelok-belok untuk memperluas 

bidang kontak dengan udara tetapi tetap hemat ruangan. 

d. Pemetaan Pelistrikan 

Modul kontrol dalam satu kemasan dan  akan digantungkan pada sebuah 

roler. Rangkaian ini dilengkapi sebuah motor servo dan motor DC 12-24 V. 

Motor servo digunakan untuk memutar arah. Motor servo yang digunakan 

adalah jenis standar. Motor ini dihubungkan dengan plat penyangga yang 

dipasang permanen pada mata roler dan modul kontrol. Modul ini 

direncanakan dapat bergerak hingga 180o.   

Arus berasal dari modul kontrol akan didistribusikan menuju peralatan 

pengkabutan, fan dan heater, serta motor penggerak. Jalur arus menuju alat 

pengkabutan adalah pin P1.3 yang dipisahkan oleh relay 12VDC. Arus ini akan 

digunakan sebagai sumber tenaga untuk menyalakan motor stepper yang 

mengatur pembukaan dan penutupan kran pengkabutan.  

Motor DC digunakan untuk keperluan perpindahan rangkaian modul 

kontrol. Mekanisme perpindahan modul ini didasarkan pada pembacaan sensor 

terhadap tanda yang telah dilewati. Tanda ini dibuat pada jalur pergerakan 

dengan jarak 10 cm. Tanda yang dimaksud adalah lubang yang terbaca 0 oleh 

sensor dan 1 pada saat tertutup. Akan dibuat dua buah arah gerak yang saling 
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tegak lurus. Sehingga memungkinkan gerak dalam bidang dua dimensi secara 

bebas dengan koordinat yang di tentukan dalam program. Masing-masing roler 

akan dilengkapi motor DC sebagai penggerak. Motor DC yang digunakan 

adalah jenis geared dengan kecepatan 85 Rpm dan torsi 7 kg. Motor ini 

memerlukan tegangan 12-24V DC dan arus 300mA. Dibawah ini ditampilkan 

pemasangan modul kontrol pada roler dan penampilan fisiknya masing-masing 

pada Gambar 16 dan 17. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Pemasangan Modul Kontrol Pada Roler 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 17. Rancangan Fisik Alat Pengontrol Suhu dan Kelembaban 
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3.3.2. Rancangan Fungsional 

Pendekatan perancangan fungsional digunakan untuk melaksanakan 

fungsi sesuai dengan tugasnya yang meliputi: mikrokontroler, motor DC, 

heater, bodi pembungkus rangkaian.-Bagian-bagian tersebut diatas ditampilkan 

dalam Gambar 18. 

 

 

 

 

 

Gambar 18. Sistem Kerja Alat PengontrolSuhu dan  Kelembaban 

a. Mikrokontroler 

Mikrokontroler AT89S52 berfungsi sebagai pengontrol utama pada 

sistem ini. Mikrontroler akan menjalankan program untuk melakukan scaninng 

pada sensor, mengolah hasilnya, dan memberi perintah pada aktuator. Aktuator 

yang dimaksud adalah motor DC, heater, dan motor servo. Perintah yang 

diberikan oleh mikrokontroler pada prinsipnya untuk menuju nilai referensi 

yang diberikan. 

b. Motor DC. 

Motor DC digunakan untuk memutar fan peniup atau penghisap udara 

dari dan keluar ruangan budidaya jamur. Meniupkan udara ke dalam ruangan 

jika kelembaban dalam ruangan jauh di atas kelembaban referensi. Peniupan 

Mikrokontroler 
Driver 

Motor 

Tampilan LCD 

 

Sensor Kelembaban 

dan Suhu 
Sumber Detak (clock) 

Suhu 

 

Tombol Pengatur 

Kelmbaban dan 

Suhu 

 

Menyalakan atau 

Mematikan Heater 

 

Menyemprotkan  

Kabut Air 

Menyalakan  atau 

Mematikan Fan 
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ini sesuai dengan perintah program yang telah dikalibrasi dengan kondisi 

lingkungan.  

c. Heater (Pemanas Udara) 

Heater pada prinsipnya akan memanaskan udara sehingga mempercepat 

penguapan jika kondisi kelembaban terlalu tinggi. Pemanas yang akan di 

pasang bersebelahan dengan fan peniup bertujuan membawa udara panas 

masuk kedalam ruangan. 

d. Rangkaian Pengendali Peralatan (Driver) 

Rangkaian elektronik ini difungsikan sebagai jembatan penghubung 

antara arus mikrontroler dan arus peralatan aktuator. Peralatan tidak dapat 

dihubungkan mikrokontroler secara langsung karena komponen ini hanya 

mengeluarkan tegangan yang relatif kecil ( 5V) dan arus rata-rata dibawah 1A. 

Arus yang dihasilkan berjenis DC. Jembatan ini sangat diperlukan karena fakta 

dilapangan peralatan listrik yang digunakan sebagian besar bervoltase 220V 

dan berjenis arus AC. Sehingga sumber arus peralatan dan rangkaian 

pengendali harus dipisahkan dari relay. 

e. Pemetaan Pelistrikan 

Modul kontrol dalam satu kemasan dan  akan digantungkan pada sebuah 

roler. Rangkaian ini dilengkapi sebuah motor servo dan motor DC 12-24 V. 

Motor servo digunakan untuk memutar arah. Motor servo yang digunakan 

adalah jenis standar dan hanya dapat bergaerak 180
o
. Motor ini dihubungkan 
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dengan plat penyangga yang dipasang permanen pada mata roler dan modul 

kontrol. Modul ini direncanakan dapat bergerak hingga 180
o
.   

Arus berasal dari modul kontrol akan didistribusikan menuju peralatan 

pengkabutan, fan dan heater, serta motor penggerak. Jalur arus menuju alat 

pengkabutan adalah pin P1.3 yang dipisahkan oleh relay 12VDC. Arus ini akan 

digunakan sebagai sumber tenaga untuk menyalakan motor steper yang 

mengatur pembukaan dan penutupan kran pengkabutan.  

Motor DC digunakan untuk keperluan perpindahan rangkaian modul 

kontrol. Mekanisme perpindahan modul ini didasarkan pada deteksi sensor 

cahaya terhadap tanda noktah. Akan dibuat dua buah arah gerak yang saling 

tegak lurus. Sehingga memungkinkan gerak dalam bidang dua dimensi secra 

bebas dengan koordinat yang di tentukan dalam program. Masing-masing roler 

akan dilengkapi motor DC sebagai penggerak. Motor DC yang digunakan 

adalah jenis geared dengan kecepatan 85 rpm dan torsi 7 kg. Motor ini 

memerlukan tegangan 12-24VDC dan arus 300mA. Pemasangan modul kontrol 

pada roler ditampilkan  pada Gambar 17. 

3.4. Analisa Teknik 

        3.4.1. Rangkaian Mikrokontroler AT89S52 

Mikrokontroler AT89S52 memerlukan rangkaian-rangkaian pendukung 

sebagai pengendali utama.  Selain penentuan port keluaran dan masukan yang 

akan digunakan agar sistem dapat bekerja. Rangkaian yang mendukung 

mikrokontroler sebagai suatu sistem pengendali utama ini berupa rangkaian 

osilator dan rangkaian reset. 
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Osilator yang digunakan pada rangkaian berupa sebuah kristal dan 

terhubung diantara  pin 18 dan pin 19. Selain itu dilengkapi dengan dua buah 

kapasitor sebesar 33 pF yang dihubungkan ke ground. Dengan pemilihan besar 

frekuensi kristal sebesar 12 MHz, maka waktu eksekusi tiap 1 siklus 

mikrokontroler membutuhkan waktu selama 1/12 x 12 periode atau sebesar 1 

mikrodetik. 

Rangkaian reset dapat dilakukan secara manual maupun otomatis saat 

power diaktifkan (power on reset). Reset terjadi dengan adanya logika 1 (high) 

selama minimal 2 cycle (24 periode osilator) pada pin 9 (RST). Setelah kondisi 

pin 9 (RST) kembali berlogika 0 (low), mikrokontroler akan menjalankan 

program dari alamat 0000H. Untuk membangkitkan sinyal reset, sebuah 

kapasitor dihubungkan dengan Vcc dan sebuah resistor yang dihubungkan 

dengan ground. Sebuah tombol push on dipasang di antara kapasitor untuk 

membangkitkan sinyal reset secara manual.  

Dengan pemilihan kristal sebesar 12 MHz, maka untuk tiap satu periode 

membutuhkan waktu sebesar : 

 Tosilator = 1/f XTAL 

             = 1/(12 x 10
6
) = 8.33 x 10

-8
 s   

Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk me-reset mikrokontroler adalah 

sebesar : 

 treset = Tosilator x periode yang dibutuhkan  

          = 8.33 x 10
-8 

 x  24  = 2 μs 
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Jadi waktu sebesar 2 μs merupakan waktu minimal yang dibutuhkan oleh 

mikrokontroler untuk me-reset. Dari waktu minimal inilah yang dijadikan 

pedoman untuk menentukan nilai R dan C. Dari persamaan konstanta waktu        

T = RC (Malvino, 1995) dan dengan menentukan nilai R sebesar 10 KΩ dan 

nilai C sebesar 10 μF, maka : 

 

dengan nilai Vo adalah tegangan logika nominal yang diizinkan oleh pin RST 

(Atmel, 2003 : 23), di mana : 

 Vo  = 0.7 x Vcc 

  = 0.7 x 5 = 3.5 volt 

t = R x C x ln (5/3.5) 

  = 0.357 RC  = 0.357 x 10
4
 x 10

-7
 = 3.57 ms 

Nilai R sebesar 10 KΩ dan nilai C sebesar 10 μF, dapat memenuhi syarat 

minimal waktu untuk reset yang dibutuhkan oleh mikrokontroler. Rangkaian 

mikrokontroler AT89S52 yang berfungsi sebagai pengendali utama sistem 

ditunjukan pada Gambar 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Nilai Komponen pada Rangkaian Reset 
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3.4.2. Driver Motor dan Heater 

Perhitungan yang terdapat pada driver ini adalah besar nilai resitor yang 

harus diberikan untuk menghindari kerusakan LED. Dengan memakai LED 

standar warna hijau yang memiliki arus dan tegangan operasional masing-

masing 20mA dan 2.26 VDC dan didasarkan pada persamaan V= R.I,  besar 

nilai resistor dinyatakan: 

(12-2.26)V = R* 0.02A 

                       R =  9.74 

   0.02 

             R = 478 Ω 

Angka 12 pada perhitungan diatas adalah tegangan operasional dari 

motor dan 2.26 adalah tegangan yang diizinkan melewati LED. Jika nilai 

resistor lebih kecil dari perhitungan diatas secara praktis LED akan pecah. 

3.4.3. Pemanas Udara dan Fan Peniup Udara 

Pemanas udara memakai kawat nikelin dengan panjang  100 cm yang 

dipasang berbelok-belok untuk menghemat ruangan. Kawat ini merupakan 

logam dengan hambat jenis (ρ) yang besar. Menurut persamaan hambatan, 

R= ρ ℓ/A 

maka prinsip R yang dihasilkan akan sebanding dengan ρ dan mengubah daya 

listrrik menjadi panas. 
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3.6 Prosedur Pembuatan 

 

 

 

 

 

 

  

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 20. Diagram Alir Desain Alat 
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3.7. Hasil Perancangan Program Sitem Pengontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak 

Gambar 21. Diagram Alir Kerja Program 
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Rutin program diatas diawali dengan pendefinisian variabel. Variabel ini 

selanjutnya digunakan untuk identifikasi dan pembabagian lokasi memori RAM 

dari mikrokontroler yang dipakai. 

3.8. Prinsip Kerja Alat 

Alat pengontrol kelembaban ini bekerja dengan menggunakan 

mikrokontroler sebagai pusat pengendalian. Alat dalam keadaan beroperasi akan 

melakukan proses pengukuran kelembaban dan temperatur pada ruangan simulasi 

budidaya jamur. Besaran nilai pengukuran dapat ditentukan oleh pengguna 

melalui tombol set masukan (keypad). Nilai dari masukan ini dapat ditampilkan 

pada disiplay LCD dan dianggap sebagai nilai referensi. Jika nilai hasil 

pengukuran kelembaban kurang dari nilai referensi maka sprayer akan diaktifkan. 

Tujuan dari langkah ini adalah menghasilkan semprotan kabut air yang dapat 

menambah kelembaban dalam ruangan budidaya. Sehingga kelembaban yang 

cukup dicapai. 

Mikrokontroler akan mengaktifkan heater dan fan jika nilai kelembaban 

diatas nilai yang dimasukkan.  Sehingga udara panas akan  dihembuskan kedalam 

ruangan budidaya. Tujuan dari langkah ini untuk mempercepat penguapan air dan 

mengurangi kelembaban dalam ruangan. Alat akan berada pada kondisi Standby-

setelah proses pengontrolan sesuai dengan nilai referensi. Alat akan mengulangi 

langkah yang sama jika terdapat perbedaan nilai hasil pengukuran  dengan nilai 

referensi. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Spesifikasi Alat 

4.1.1 Spesifkasi Teknis 

 Sistem alat pada pengontrol ruangan budidaya jamur ini memiliki 

spesifikasi teknis yang berupa miniatur dengan perbandingan skala 1:6 dan 

dianggap mewakili lingkungan budidaya sebenarnya. Pengendali utama adalah 

sebuah mikrokontroler 40 kaki dari keluarga MCS-51. Sistem kontrol yang 

digunakan adalah simpal tertutup biner. Menggunakan sebuah sensor produk 

sensirion corp (SHT-75) yang berfunngsi ganda yaitu mendeteksi suhu dan 

kelembaban dalam waktu yang bergantian. 

Range suhu yang dikendalikan berada pada 25-27 
o
C and dapat diatur pada 

nilai yang lain. Range kelembaban udara yang dikendalikan berada pada kisaran 

70-80% dan dapat diatur pada nilai yang lain. Teknik pemrograman menggunakan 

struktur bersarang(Nested Program) dan merupakan jenis single-task 

programming,  dikembangkan dengan metoda polling. Aktuator yang digunakan 

adalah sprayer, pemanas udara, fan,dan motor 12VDC. Dan tempat pengujian 

dilakukan dibawah sinar matahari yang tidak terlalu tinggi. Ini bertujuan 

mengurangi pengaruh lingkungan yang tidak konstan dan ekstrim. 

4.1.2. Spesifkasi Fisis 

Modul kontrol dideskripsikan secara fisik memiliki massa perancangan 

760.00 gram dan terpasang pada 850.00 gram. Panjang, lebar, tinggi dari alat  

hasil perancangan masing-masing 22.5, 10.5, 14.5 cm. Alat ini disusun dari 
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komponen yang berupa Minimum sistem AT-89S51, Modul LCD dan 

Keypad, Modul driver fan dan  heater dengan IC ULN 2803, Modul sensor 

penghitung perpindahan, dua motor servo standar, fan pengukuran. Secara 

visual modul kontrol ditunjukkan pada Gambar 22. 

 

 

 

 

 

Gambar 22. Modul Beroperasi di Lapang 

Modul ini memerlukan dua jenis sumber tegangan secara terpisah. 

Tegangan TTL 5V berjenis DC digunakan untuk menjalakan kontroler. 

Sedangkan tegangan lainya diperlukan untuk menjalakan aktuator. Tegangan 

tegangan yang disebutkan diatas dihubungkan dengan sistem relay. 

Pengujian kinerja aktuator terjadi masalah pada kerja program. Dari 

evaluasi berulang-ulang ternyata diketahui kegagalan program dari rencana 

disebabkan oleh arus listrik yang masuk mikrokontroler terlalu kecil. Arus 

yang kecil ini selanjutnya mengganggu kerja sistem relay. Arus yang 

digunakan pada waktu ini adalah kurang dari 1A. Permasalahan ini 

diselesaikan dengan penggunaan arus listrik yang lebih besar yaitu 3A.  Selain 

itu juga telah tersedia slot komunikasi serial UART yang memungkinkan 

pengiriman atau penerimaan data dari dan ke komputer pribadi (PC). 
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4.2. Diagram Blok Sistem 

 Diagaram blok sistem pengendalian ditunjukkan pada Gambar  23. 

 

 

 

 

 

Gambar 23. Diagram Blok Pengendalian Suhu dan Kelembaban 

 Pada gambar diatas keluaran dari sistem akan diumpan balikkan dan 

dibandingkan dengan nilai set yang diberikan. Selisih (error) yang didapat akan 

ditangani oleh sistem melalui aktuator. Sehingga kondisi ideal atau kondisi 

pengaturan dapat didekati. 

  Error = sinyal set- sinyal keluaran 

 Keluaran dari sensor kelembaban dan suhu akan diolah dalam sistem yaitu  

mikrokontroler. Kegiatan yang dilakukan mikrokontroler dalam sistem ini 

diantaranya adalah mengkonversi masukan dari keypad menjadi data dalam betuk 

byte, menggunakan data ini, membandingkan data, men-dekode data, dan 

memberi perintah pada aktuator. 

4.3 Prinsip Kerja 

Prinsip kerja alat ini didasarkan diagram blok pada rancangan fungsional 

pada bab-3. Dimulai dari pengaturan masukan melalui keypad 4x4 dalam bentuk 

bilangan desimal dan selanjutnya akan diubah menjadi data byte. Data ini akan 

Kompensator Kendalian 

Sensor 

Galat 
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disimpan dalam memori internal  mikrokontroler. Selain itu nilai juga ditampilkan 

dalam LCD 16x2 untuk keperluan media komunikasi dengan pengguna alat. 

Sensor kelembaban dan suhu SHT-75 mendeteksi tingkat kelembaban 

dalam ruangan jamur. Sensor akan memberikan data digital dari proses 

pengukuran kelembaban. Selanjutnya mikrokontroler menerima masukan, 

menyimpan data pengaturan, mengendalikan sensor, menerima data dari sensor, 

mengolah data, membandingkan data masukan dengan hasil pengukuran sensor, 

dan memberikan keputusan untuk aktuator. Keputusan ini diwujudkan dalam 

pemberian tegangan pada logika tinggi atau rendah. 

Sprayer akan diaktifkan jika hasil pembandingan nilai kelembaban lebih 

rendah dari masukan dengan diikuti pemberian aliran udara dari fan. Selain itu fan 

juga akan diaktifkan jika nilai suhu lebih tinggi dari nilai masukan. Sedangkan 

heater akan diaktifkan jika nilai suhu lebih rendah dari nilai pengaturan. 

4.4 Hasil Perancangan Mekanik 

 Media yang digunakan dalam pengujian berupa prototype yang terbuat 

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

pengurang intensitas cahaya, batang alumunium berongga sebagai jalur roller, 

motor sebagai penggerak modul kontrol. Secara fisik miniatur dari ruangan jamur 

diperlihatkan pada Gambar 24. 
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Gambar 24. Miniatur Ruang Budidaya Jamur(1.5x1x0.8m) 

 

Batang alumunium yang digunakan memiliki penampang 20 mm x 13 mm 

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 memanjang dan diberi noktah-noktah. Pemberian  ini berbentuk lubang 

pada lembaran dan difungsikan sebagai media pembacaan sensor. Jarak antara 

noktah adalah 100 mm. Secara fisik dapat dilihat pada Gambar 25. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25. Penampang Alumunium dan Perlengkapannya 
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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 adaptor. Masing-masing komponen 

ini dibahas dan duji di sub bab berikutnya. Berikut adalah gambar, dimensi,  dan 

pemasangan modul pada batang alumunium. 

 

 

 

 

 

Gambar 26. Rancangan dan Realisasi Modul 

Modul ini mengunakan rangka aluminium dan  dari bahan mika atau 

acrylic dengan ketebalan 2 mm. Penggabungan antar komponen menggunakan 

katalis cloroform,  mur, dan baut. 

4.5. Hasil Perancangan Perangkat Keras (Hardware) 

 Hasil perancangan koponen penyusun didasarkan diagram blok pada 

rancangan fungsional pada bab-3 adalah sebagai berikut: 

1. Rangkaian tombol masukan nilai pengaturan. 

2. Rangkaian LCD 16x2. 

3. Rangkaian penjejak sensor  jarak. 

4. Rangkaian driver motor dan heater. 

5. Rangkaian pemetaan pelistrikan. 
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4.5.1. Hasil Perancangan Rangkaian Tombol Masukan ( Keypad 4x4 ) 

Prinsip dari keypad adalah susunan secara matrik dari pin-pin 

mikrokontroler. Pin-pin ini dibagi menjadi baris dan kolom. Rangkaian masukan 

yang terbentuk dari hasil perancangan adalah tombol masukan 4x3 menggunakan 

keypad 4x4.  Artinya tombol terdiri dari 4 baris dan 3 kolom atau  berjumlah 12 

masukan berbeda. Kolom ke-4 tidak digunakan karena 12 masukan sudah 

memenuhi kebutuhan pengontrol selain efisiensi penggunaan kaki mikrokontroler. 

Port yang di gunakan adalah seluruh P2 kecuali P2.0. Pengalokasian kaki 

mikrokontroler untuk keypad diperlihatkan pada Gambar 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2. Pengujian Keypad 

Pengujuian ini bertujuan mengetahui kelayakan piranti keypad untuk 

menjalankan fungsinya. Posisi pin pada rangkaian sesuai dengan gambar 28 

diatas. Pembacaan yang dilakukan dengan cara pindai (scanning) menggunakan 

metoda pemrograman polling. Artinya kondisi nilai diberikan diawal dan akan 

dibandingkan dengan hasil pemindaian bersiklus. Pengaturan diberikan dengan 

Gambar 27. Rangkaian Keypad 
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membuat pin baris berlogika rendah. Sedangkan pin-pin kolom diberikan logika 

tinggi. Sehingga elemen matrik akan terbaca jika baris dan kolom  terhubung 

karena aktifitas tekanan tombol. Hasil yang didapat dalam satu kali scanning 

berupa data satu byte. Data ini dikonversi menjadi nilai desimal untuk keperluan 

komunikasi dengan pengguna. Data hasil konversi ini ditampilkan melalui LCD 

pada saat pemasukan nilai pengaturan. Selanjutnya dari lima kali pemindaian data 

dikumpulkan menjadi satu dan dijadikan nilai dalam bentuk 1 byte kembali. Data 

ini adalah nilai yang dimengerti oleh bahasa mesin mikrokontroler sebagai 

masukan.  Berikut adalah bagian rutin program untuk penggunaan keypad:  

;===========================Prosedur Baca Keypad=============== 
bacakeypad: 
Brs1: mov p1,#11111101b 
 mov A,P1 
 b1c1: 
 cjne A,#11111001b,b1c2 
 mov R5,#1 
 jmp endkey 
 b1c2: 
 cjne A,#11111100b,b1c3 
 mov R5,#2 
 jmp endkey 
 b1c3: 
 cjne A,#11101101b,Brs2 
 mov R5,#3 
 jmp endkey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Gambar 28. Diagram Alir Program Pembacaan Keypad 

Ya 

 

Tidak 

 

Isi Kondisi P2 

Mulai 

Bandingkan  Dengan Varibel A 

Diberikan Nilai X 

 

Simpan X di 47H 

 

Selesai 

 

Prosedur Baca Inputan 

A=Pindai? 
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Tabel 3. Hasil Pengujian Keypada LCD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kondisi Port 1 diatas dalam bentuk biner. Ini mewakili 8 buah pin dari 

port 1 yang dialokasikan untuk keperluan pengambilan nilai. Nilai yang diberikan 

pada baris 1 rutin program diatas mengkondisikan P2 menjadi 11111110. Nilai 

nol berarti pin ke-0 dari P2 diatur berlogika rendah(GND). Pin ke-4 akan bernilai 

nol jika tombol 1 pada keypad ditekan, mengacu pada susunan pin pada gambar 

28. Karena tombol ini menyinggungkan pin ke-0 dan 4. Dalam bentuk biner 

hasilnya adalah 11101110b. Nilai biner ini akan disimpan dalam Accumulator (A) 

dan selanjutnya dibandingkan dengan perintah CJNE. Perintah ini diatur untuk 

menghasilkan nilai_1. Nilai 2, 3, 4 dan seterusnya didapat dengan cara yang sama. 

Program diatas akan melakukan looping dengan kecepatan tinggi sehingga 

scanning dapat diajalankan. 

 

Tombol Kondisi Port 1  Nilai Tampilan LCD 

1 11101110b 1 

2 11011110b 2 

3 10111110b 3 

4 11101101b 4 

5 11011101b 5 

6 10111101b 6 

7 11101011b 7 

8 11011011b 8 

9 10111011b 9 

CAN 11100111b 11 

0 11010111b 0 

ENT 10110111b 10 
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4.5.3. Hasil Perancangan Rangkaian LCD 

Rangkaian display digunakan sebagai alat komunikasi antara alat 

pengntrol dengan pengguna. Dalam penelitian ini digunakan LCD 16x2 M1632 

yang keluarkan Sharp Industry. Bilangan 16x2 diartikan penampil digital 16 

kharakter dan 2 baris. M1632 memiliki 16 pin untuk pengendalianya. 

Pembagiannya adalah 2 pin(Vcc dan Vss) yang dihubungkan dengan catu daya 

tegangan TTL 5VDC, 1 pin(Vee) untuk mengatur kontras tampilan yang 

disebabkan perubahan lingkungan, 3 pin kendali (RS, R/W, dan E), 8 pin data 

(DB0-DB7), 2 pin (A dan K) yang merupakan catu daya untuk dioda Back Light. 

Penyusunan kaki-kaki LCD dalam modul diperlihatkan pada gambar 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 29. Rangkaian LCD 

Kendala yang dihadapi pada waktu penelitian adalah suhu lingkungan 

yang berubah-ubah. Perubahan ini sering mempengaruhi kontras dari penampilan 
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LCD. Sehingga diperlukan rangkaian khusus pada pin Vee sebagai penyesuaian. 

Rangkaian ini diwujudkan dengan pemberian trimer potensiometer yang 

mempunyai nilai 10KΩ. 3 Pin pengendali dihubungkan dengan port 

mikrokontroler. Pin RS (Register Select) digunakan untuk memilih apakah sinyal 

yang dikirim ke LCD berupa instruksi atau data. Pin R/W (Read/Write) digunakan 

untuk menetukan apakah operasi tulis atau data. Jika R/W=0 berarti menulis atau 

mengirim data ke LCD. Jika R/W =1 berati melakukan proses pembacaan data 

dari LCD.  

Pada gambar diatas pin ini dihubungkan dengan GND (0V) karena dalam 

penelitian ini hanya dilakukan operasi penulisan. Sehingga dapat dihemat 1 pin 

mikrokontroler.  Pin E (Enable) digunakan untuk mengeksekusi data atau 

instruksi yang dikirimkan mikrokontroler. Sinyal ini berupa pulsa positif. Pin K 

dihubungkan dengan GND dan Pin A ditambahkan resistor 100Ω. Nilai hambatan 

yang diberikan didasarkan pada perhitungan. 

  
 

 
   ▪ 5VDC adalah tegangan catu daya untuk pin A 

  
        

      
  ▪ 2.6 adalah tegangan yang harus dihambat 

         (5 – 2.4 ) V= 2.6V 

         ▪0.02 A adalah arus yang diminta oleh dioda 

   backlight 

Nilai 100Ω diambil karena lebih mudah didapat dipasaran dan perbedaan 

nilai masih dapat ditoleransi. Jika nilai yang diambil lebih besar daripada 

perhitungan nyala lampu dalam praktik lebih redup. Contoh perhitungan diatas 

juga diterapkan dalam pemilihan nilai hambatan diseluruh  penelitian ini. 
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4.5.4. Pengujian Rangkaian LCD 

Pada rangkaian, pengujian keypad menggunakan port P0, P1.0, dan port 

P1.1.  Pengujian ini ditujukan untuk mengetahui semua pin sudah terhubung baik 

sesuai dengan  perencanaan. Selain itu menguji LCD secara fungsional. Telah ada 

prosedur cara penggunaan LCD. Diantarannya menetukan alamat RAM yang 

digunakan untuk mengakses fasilitas, selain terdapat ketentuan pewaktuan 

pembacaan atau pengiriman data. Sehingga diperlukan prosedur-prosedur 

program khusus untuk menggunakannya. Sebagai bahan uji dituliskan kata 

”KONTROLER” dan ”KELEMBABAN” pada layar LCD. Program penguji ini 

akan diberikan pada lampiran. 

Pengujian LCD menggunakan port P0.0; P0.1; dan Port P2. Pada 

pengujian dapat dimunculkan 16x2 karakter pada tampilan. Pada tiap baris dapat 

menulis 16 karakter. Pada pengujian ini akan memunculkan kata pada baris 

pertama ”KONTROLER_._._._._._._” dan pada baris kedua 

”KELEMBABAN_._._._._._ ”. 

4.5.5. Hasil Perancangan Rangkaian Penjejak Sensor  Jarak 

Piranti keras yang digunakan adalah paket LED dan foto dioda. Prinsip 

dari sensor ini memanfaatkan  LED sebagai pemancar cahaya dan foto dioda 

sebagai penangkap cahaya yang dipancarkan. Jika proses penangkapan cahaya 

terhalang maka arus tersumbat sehingga tegangan mendekati  atau dapat dianggap 

0. Jika cahaya pancaran LED ditangkap fotodioda maka arus dapat mengalir 

sehingga nilai tegangan 1. Perubahan 1 dan 0 digunakan untuk operasi kerja dari 

mikrokontroler. Selanjutnya paket ini disebut optocoupler sesuai dengan nama 
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yang ada dipasaran. Secara skematis dan fisik rangkaian dapat dilihat pada 

Gambar 30. 

 

 

 

 

 

Gambar 30. Skema Sensor Penjejak Jarak 

LED adalah dioda dengan kemampuan mengalirkan  arus yang terbatas. 

Pada umumnya komponen ini meminta arus 20 mA dan tegangan 2 – 2.4 V. 

Sehingga ditambahkan resistor 100Ω untuk menyesuaikan catu daya yang 

diberikan. Pemasangan LED secara normal sedangkan fotodioda dibias terbalik. 

Artinya kaki Anoda dihubungkan dengan GND sedangkan Katoda dihubungkan 

dengan pin mikrokontroler. Pemasangan terbalik ini untuk memanfaatkan sifat 

semi kondukif dari bahan pembuat foto dioda.  

4.5.6. Pengujian Rangkaian Penjejak Jarak 

Pengujian rangkain sensor dilakukan dengan menggunakan piranti yang 

berupa fan. Keluaran dihubungkan pada P0.0-P0.7. Pada kondisi awal program 

penguji akan nilai 8 dalam bentuk biner(00001000). Delapan digit dalam bilangan 

biner mewakili lampu fan. Nilai 1 berarti lampu OFF dan nilai 0 diprogram ON. 

Sensor  dapat dijadikan dasar perhitungan aritmetika. Atau mengurangi  nilai 8 

biner yang diberikan pada awal program. 
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Program akan mengurangi satu  nilai biner jika sensor mendeteksi sekali 

mendeteksi noktah yang ada pada jalur. Perilaku fan yang diharapkan adalah 

menyala secara bergantian sesuai dengan nilai yang diberikan program. Berikut 

adalah rangkaian pemasangan dan program penguji sensor pembaca jarak tempuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 31. Rangkaian Sensor Penghitung Jarak 

fan  bit p2.2 
heater bit p2.4 
 
org 0 

Call Gerak_x 
sini: mov r7,#5 
sene: jnb p3.1,$ 
 jb p3.1,$ 
 djnz r7,sene 
 Call Stop_x 
    
sni1: mov r7,#5 
sne1: jnb p3.1,$ 
 jb p3.1,$ 
 djnz r7,sne1 
 Call Gerak_x 
 jmp sini 
end 
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Pada pengujian program diatas berfungsi untuk menguji kepekaan sensor 

cahaya terhadap perubahan gelap dan terang. Pada baris pertama dan kedua adalah 

pendefinisian alamat bit yang digunakan. Dan baris ketiga adalah awal program 

penguji dijalankan. Perintah mov diatas digunakan untuk memberikan nilai 

konstanta. Nilai ini akan digunakan untuk menentukan berapakali noktah akan 

dilewati. Prinsip penghitungan dari program diatas melakukan pengurangan 1  

nilai konstanta yang diberikan setiap siklus deteksi gelap-terang. Deteksi diatas 

diwakili oleh perintah jnb(jump not bit) dan jb (jump bit). Perintah jnb akan 

mendeteksi nilai terang dan jb mendeteksi kondisi gelap. Jika kedua kondisi diatas 

sudah terpenuhi maka program akan dilanjutkan pada baris perintah pengurangan 

dan periksa. Proses ini ditangani oleh perintah kondisi DJNZ (decrease and jump 

if not zero). Ini digunakan untuk mengetahui apakah pengurangan seluruh nilai 

konstanta sudah selesai atau sebaliknya. Perintah ini akan membawa pada 

pengulangan siklus penghitungan jika pengurangan belum selesai. Dan jika selesai 

seluruh pengurangan maka akan diperlihatkan dengan menyalanya seluruh LED 

yang terpasang pada P0. 

Nilai digunakan 1 untuk  mematikan, sedangkan 0 untuk menghidupkan 

LED pada waktu pengujian. Cara ini dipilih karena  jenis mikrokontroler yang 

digunakan (AT89S52) adalah normaly hight. Artinya mikrokontroler secara 

otomatis memberikan  nilai 1 atau logika Hight pada kaki-kaki I/O  ketika 

diberikan tegangan pada catu daya. Sedangkan pemasangan kaki Anoda (+) 

diberikan logika tinggi dan Katoda  terhubung dengan mikrokontroler. Kondisi ini 

menyebabkan  tidak adanya beda potensial antara Anoda dan Katoda. Sehingga 
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beda potensial akan timbul jika kaki I/O mikrokontroler diprogram dengan logika 

rendah (0). 

Hasil dari pengujian secara fisik menghasilkan motor geared dapat 

membaca nilai yang diberikan pada perintah mov r7,#5 dengan berputarsetelah 5 

kali perbedaan perlakuan diberikan. Perlakuan ini adalah penutupan dan 

pembukaan celah. Pada pengujian ini digunakan tegangan listrik sebesar 12 VDC. 

Tidak terdapat kendala pada percobaan driver ini. 

4.5.7. Hasil Perancangan Rangkaian Driver Motor dan Heater 

Hasil perancangan driver pengendali motor penggerak mengalami 

perubahan dari perancangan awal. Hal ini disebabkan motor DC yang digunakan 

memiliki arus yang cukup besar.  Driver yang dipakai berubah dari menggunakan 

ULN2803 menjadi IC L293. Pemilihan IC ini didasarkan pertimbangan besar arus 

yang ditangani dan kemampuan pengaturan kecepatan.  IC ini mampu menangani 

2 unit motor DC dengan pengaturan kecepatan menggunakan PWM.  

Pengaturan lebar  pulsa  PWM ditentukan dalam progam. Port yang 

digunakan adalah  P1.3(Enable 2) dan  P1.5I(Enable2). Pembagian port lebih 

lengkap ditunjukkan Gambar 33. IC ULN 2803 tetap digunakan untuk aktuator 

fan ruangan dan Heater. Port yang digunakan adalah P1.2 dan P1.4. 

 ULN mempunyai sifat pembalik logika. Artinya jika nilai yang 

dikeluarkan kaki mikrokontroler 1 dan dihubungkan dengan pin ini, maka nilai 

akhir adalah 0. Hubungan ini berlaku untuk kebalikannya. Tegangan ini akan 

digunakan untuk mengatur relay heater dan fan. Hasil rancangan elektronika 

ditunjukkan pada Gambar 32. 
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Gambar 32. Hasil Rancangan Elektronika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 33. Rangkaian Pengendali Motor 
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Modul ini memerlukan dua nilai tegangan yang berbeda. Tegangan TTL 

5V DC digunakan sebagai catudaya bagi IC. Sedangakan tegangan 12V 

diperlukan untuk memberikan  catu daya untuk motor DC.  Untuk keperluan 

dalam lahan sebenarnya ditambahkan dengan catu daya 220 V dari listrik PLN. 

Tegangan ini dapat dihubungkan langsung pada relay yang mengendalikan heater 

dan  fan. 

4.5.8. Pengujian Rangkaian Driver Motor dan Heater 

Pengujian yang diberikan berupa fungsi rangkaian elektronika dan 

ketepatan penghitungan jarak tempuh. Untuk pengujian rangkaian dilakukan 

dengan uji fisik pada masing-masing terminal kaki. Dari sejumlah kaki akan di 

nilai tingkat keberhasilan. Untuk pengujian fungsi ketepatan penghitungan jarak 

dilakukan pada tingkat pemrograman.  Perhitungan jarak akan dihitung oleh 

proses aritmatika dari kontroler. Berikut ini adalah tabel ketentuan pengendalian 

motor DC menggunkan IC L293. 

Tabel 4. Fungsi Pin pada IC L293 

Enable DirA DirB Fungsi 

1 0 1 Maju 

1 1 0 Mundur 

1 1 1 Berhenti (rem) 

0 1 1 Berhenti 

 

Nilai 1 pada tabel diatas diekspresikan dalam bahasa program dengan kata 

bit, sedangkan nilai 0 dengan clr (clear). Pengujian dimulai dengan cara 

menghubungkan motor DC pada terminal output dari IC L293. Pengujian 

dilakukan pada motor x dan y secara bergantian yang meliputi gerak maju pada 

motor x diikuti dengan y. Selanjutnya gerak mundur dan berhenti. Pengujian ini 
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bertujuan untuk mengetahui rangkaian dapat berjalan sesuai dengan rancangan. 

Pengalokasian kaki mikrokontroler dan listing  program penguji ditampilkan 

dalam Lampiran 1. 

Pengujian motor dapat berputar searah jarum jam pada prosedur program 

maju _x. Dan berputar berlawanan untuk perintah mundur_x. Sedangkan perintah 

 Clr mengakibatkan aktuator fan dan heater menyala dan mati pada perintah setb. 

4.5.9. Hasil Perancangan Pemetaan Kelistrikan 

Pengujian mikrokontroler perlu dilakukan baik sebagai ragkaian 

masing-masing,  sistem minimum, maupun sistem secara keseluruhan. Pengujian 

ini dilakukan untuk mengetahui apakah rangkaian berfungsi sesuai dengan prinsip 

kerja sistem yang dibuat atau tidak. Setelah semua keluaran dari modul pengontrol 

menunjukkan kinerja seperti yang diharapkan, perlu dilakukan pengujian 

dilapangan. Yaitu pengujian pada ruangan budidaya jamur yang dalam hal ini 

adalah miniatur bersekala 1:6. Untuk itu diperlukan penyesuaian penataan 

keluaran (pengkabelan). Rancangan ini bertujan untuk meminimalisir gangguan 

teknis terhadap tegangan keluaran. Berikut ini disajikan gambar pemetaan kabel 

pada ruangan budidaya jamur. 
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Gambar 34. Pemetaan Pelistrikan 

Perancangan ini mengalami perbaikan dari rencana. Perubahan ini adalah 

pemisahan lokasi modul pengontrol dan rangkaian pengedali aktutor. Modul 

kontrol tetap beroperasi bergerak pada koordinat yang ditentukan dan rangkaian 

pengendali dipasang permanen diluar ruang budidaya. Sinyal perintah 

didistribusikan melalui kabel data yang terhubung diantara keduanya. Pemisahan 

ini bertujuan untuk meminimalkan resiko konsleting antara arus listrik aktuator 

dan kontrol. Karena arus listrik pada aktuator direncanakan berjenis AC 220V 

sementara arus kontroler berjenis DC 12V. Tujuan lain mengurangi beban dari 

modul saat bergerak menyusuri ruangan. 

4.5.10. Pengujian dan Evaluasi Sensor SHT 75 

Prinsip pembacaan dari sensor ini adalah mengubah resistansi kapasitif 

menjadi pulsa elektrik. Kelembaban udara aktual yang ada pada lingkungan 

pengamatan  berpengaruh pada resistansi komponen ini. Besar atau kecil dari 

tegangan yang diperoleh akan dikonversi menjadi nilai kelembaban. Jadi nilai 
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kelembaban yang ditampilkan tidak berasal dari perbandingan bola basah dan 

kering yang dikonversi menjadi nilai kelembaban. 

Pengambilan data kalibrasi dilakukan secara diskrit dengan pengulangan. 

Hasil yang diperoleh dibandingkan dengan RH analog yang diperoleh dengan alat 

sling psikrometri. Alat ini menghasilkan nilai suhu bola basah dan bola kering 

yang selanjutnya dikonversi  menjadi kelembaban dengan bantuan diagram 

psikrometri. Data yang diambil melalui sling dan alat kontrol dibandingkan untuk 

mengetahui besarnya error. Dan sebagai pertimbangan apakah sensor perlu 

dilakukan kalibrasi ulang. Data yang dimaksud diatas ditampilkan dalam Tabel 5. 

 

No.  
Sling  

Termometer 
Sensor SHT  

B.Basah B. Kering RH Suhu RH 

1. 23.00 27.50 68 27.00 27.61 69.33 

2. 23.00 27.50 68 28.00 27.89 69.00 

3. 23.00 27.30 70 26.00 27.84 71.32 

4. 23.50 27.40 73 27.00 27.40 74.56 

5. 23.50 27.50 72 27.00 27.11 74.68 

6. 24.00 27.00 78 27.00 27.46 76.33 

7. 23.50 27.80 71 26.80 27.90 72.36 

8. 23.50 29.00 64 28.00 28.30 68.46 

9. 24.00 28.50 70 28.00 28.60 69.22 

10. 24.00 29.00 67 28.50 28.88 68.12 

11. 27.00 32.50 63 30.00 30.56 65.88 

12. 28.00 35.50 57 31.00 33.66 62.33 

13. 26.50 33.00 56 30.80 32.76 60.00 

 

Dari hasil evaluasi dapat dikemukakan bahwa kenaikan suhu sebanding. 

Ini berarti bahwa perilaku kenaikan nilai sama diantara alat pengukur. Nilai yang 

berasal dari alat termometer adalah hasil pemuaian dari logam raksa. Sedangkan 

sensor nilai yang diperoleh berasal dari nilai induktansi kapasitif diantara dua 

Tabel 5. Hasil Pengujian Sensor SHT 75 dan Sling 
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band gab yang dikonversi menjadi tegangan dalam bentuk analog. Besarnya 

tegangangan ini selanjutnya diubah menjadi tegangan digital dan ditampilkan 

dalam display. 

4.6.  Perfomansi Alat Keseluruhan 

4.6.1. Unjuk Kerja Sensor SHT 

Pada pengujian awal dilakukan dengan melakukan pemrograman untuk 

mengeluarkan  tegangan digital. Program untuk memanggil nilai kelembaban 

dilakukan secara bergantian dan berdasarkan sandi. Program ini dapat dilihat pada 

lapiran 1. Nilai sandi 00000101 digunakan untuk memangggil kelembaban 

sedangkan nilai 00000011 digunakan untuk memanggil nilai suhu. Pengambilan 

nilai dilakukan secara diskrit dan dicatat dalam tabel. Nilai ini selanjutnya 

dibentuk dalam tabel look-up pada bahasa pemrograman. Pembentukan ini 

dimagsudkan untuk mempermudah kerja mikrokontroler. Karena dapat 

menghindari mikrokontroler melakukan perhitungan aritmatik yang sulit. 

Sehingga resiko error pada alur program dapat diminimalkan. Selajutnya data 

yang terbaca oleh sensor akan dikalibrasi dengan nilai ini. Nilai yang didapat  

akan ditampilkan pada layar LCD. 

4.6.2. Pengujian Sistem Secara Keseluruhan 

Tujuan dari pengujian alat secara keseluruhan yaitu mengetahui kinerja 

 alat dilapangan. Memvalidasi rancangan dengan kondisi yang ada di lingkungan 

kerja. Pada awal pengujian operasi motor mengalami gangguan gerak. Ini 

dikarenakan kurangnya arus listrik yang digunakan motor untuk mengangkat 
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beban modul. Selain itu besarnya arus yang diperlukan ternyata dipengaruhi oleh 

gaya gesek yang harus dilawan oleh gerak motor. Untuk menanggulangi diberikan 

pelumas pada bidang gesek dan penambahan arus listrik yang lebih besar (3A). 

Pada awal operasi modul kontrol melakukan pembacaan suhu dan kelembaban 

pada posisi A (Gambar. 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 35. Jalur Pergerakan Modul Kontrol 

 Hasil pengukuran suhu akan ditampilkan dalam layar penampil selama 

1.5 detik diikuti RH dengan jeda waktu yang sama. Jika terjadi perbedaan nilai 

hasil bacaan dengan set yang sudah tersimpan di memori 43H-46H, maka akan 

dibrerikan gerak aktuator. Aktuator ini berupa fan, heater dan sprayer. Jika tidak 

terdapat perbedaan maka modul kontrol akan bergerak menuju posisi B dengan 

melakukan gerak maju_x. Selajutnya siklus pembacaan dan penanganan aktuator 

akan diulangi. Dan bergerak ke arah perintah program maju_y dan berakhir di 

posisi C. Gerakan yang disediakan pada penelitian ini adalah 4 titik. Setelah titik 

ke_4 atau posisi D, modul kontrol akan kembali menuju posisi awal atau posisi A.  
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4.7. Analisa  Biaya 

Berikut ini adalah  analisis dua alternatif dalam pemenuhan kelembaban 

pada ruangan budidaya jamur tiram. Alternatif pertama menggunakan pemenuhan  

penyiraman secara otomatis atau menggunakan energi  listrik. Energi ini akan 

dikonversi dalam  rupiah sebagai biaya persatuan kilo watt listrik. Alternatif 

kedua menggunakan tenaga manusia. Tenaga ini akan dikonversi sebagai upah 

atau gaji  minimum regional. 

 4.7.1. Analisa Biaya Pembuatan dan Operasional Otomatic Control 

Biaya investasi awal dari alat kontrol meliputi: biaya teknik (estimasi) 

8%, contigencies 15%, operasi dan pemeliharaan 10% dari biaya modal. 

Direncanakan alat kontrol mempunyai umur pakai hingga 2 tahun. 

4.7.1.1. Biaya Modal (Capital Cost) 

A. Biaya Langsung (Direct Cost) 

 

No Nama Biaya 

Harga 

Satuan 

(Rp) 

Jumlah 

Material 

Total Harga 

(Rp) 

1. Sensor kelembaban SHT 75 430.000 1 430.000 

0   Min. System DT-51 LCst 110.000 1 110.000 

3. Mikrokontroler AT-89S52 13.000 2 26.000 

4. Motor DC 12V Geared 75.000 2 150.000 

5. Rangka Alumunium 10.000 9m
2
 90.000 

6. Driver H-Bridge 12VDC 68.000 1 68.000 

7. Komponen Elektronika 180.000 1 100.000 

8. Bahan Pengemas 2mm 120.000 0.5m
2
 60.000 

9. Sewa Laboratorium 50.000 1 50.000 

                            Total Biaya Langsung 1 084 000 

 

 

 

Tabel 6. Harga dan Kuantitas Komponen  
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B. Biaya Tak Langsung(Indirect Cost) 

 

 

No Nama Biaya Harga Satuan 
Total Harga 

(Rp) 

1. Biaya contigencies* 15% 162.600 

2. Biaya teknik* 8% 86.720 

3. Bunga 0 12% 40.000 

 

 

4.7.1.2. Biaya Tahunan (Anual cost) 

 

 

No Nama Biaya Harga Satuan 
Total Harga 

(Rp) 

1. Depresiasi* (A/F, 12, 7) 136.124 

2. Bunga 1 12% 164.798 

3. Operasi&Pemeliharaan Rp. 25.000 300.000 

 

       Biaya Modal 
Depresiasi 

        Bunga 

        Operasi &  Perawatan 

         0    1     2     3     4     5     6     7 

Biaya Modal: 

Biaya langsung        (A)  = Rp. 1.084.000,- 

Biaya tak langsung : 

Contigencies       = 15% x Biaya Langsung  (B) = Rp.    162.600,- 

Biaya Teknik      = 8% x Biaya Langsung    (C)  = Rp.      86.720,- 

           Total(A+B+C) = Rp. 1.333.320,- 

 Bunga   = (1.333.320)x(F/A , 1, 3)-3) = Rp.      40.000,- 

                           Biaya Modal = Rp. 1.373.320,- 

Waktu ide hingga 

pelaksanaan fisik selesai 

Tabel  7. Biaya Bunga dan Teknik 

Tabel 8. Biaya yang Dikeluarkan Setiap Tahun 

Gambar 36.  Diagram Biaya Otomatic Control 



67 

 

Biaya tahunan : 

 Depresiasi (1.373.320)x(A/F, 12, 7)  = Rp.    136.124,- 

 Bunga  (12%x 1.373.320)  = Rp.    164.798,- 

 Operasional&Pemeliharaan   = Rp.     300.000,- 

     Biaya tahunan  = Rp.     600.922,- 

 
  

  
 

       

         
     Dengan:Co   = biaya penyiraman otomatis  tahunan (Rp.) 

600.922 : 5.000.000Cm = biaya penyiraman menggunakan tenaga manusia (Rp.) 

4.7.2. Perhitungan Biaya Pekerja 

Tabel 9. Perbandingan Biaya Otomatis dan Manual 

Nama Kebutuhan 

Budidaya Manual   Budidaya Dengan Otomatic Control 

Harga 

Satuan(Rp.) Jumlah  

Total 

Harga(Rp.)   
Harga 

Satuan(Rp.) Jumlah  

Total 

Harga(Rp.) 

Modal Tetap               

Sewa tanah 10.500.000/Ha 
400m2 
(20x20) 500.000   10.500.000/Ha 

400m2 
(20x20) 500.000 

Pembuatan bangunan pemeliharaan 1.250.000 2 (6x18) 2.500.000   1.250.000 2 (6x18) 2.500.000 

Pembuatan rak pemeliharaan 100.000 20 2.000.000   100.000 20 2.000.000 

Pembelian pompa air 325.000 1 325.000   325.000 1 325.000 

Pembelian Thermometer dan Higrometer 600.000 1 600.000   0 0 0 

Biaya tidak terduga 1.000.000 1 1.000.000   1.000.000 1 1.000.000 

    Jumlah 6.925.000     Jumlah 6.325.000 

Modal Variabel               

Pembelian 10 000 buah Log 2.500 
10 000x2 
periode 50.000.000   2.500 

10.000x2 
periode 50.000.000 

Tenaga Kerja 2 periode (10 bulan) 500.000 4 20.000.000   500.000 2 10.000.000 

Biaya tidak terduga 2.500.000 1 2.500.000   2.500.000 1 2.500.000 

Biaya Alat Pengontrol Tahunan 0 0 0   600.922 2 1.201.844 

    Jumlah 72.500.000     Jumlah 63.701.844 

Jumlah Seluruh Pengeluaran 

       Modal Tetap 

  

6.925.000 

   

6.325.000 

Modal Variabel 
  

72.500.000 
   

63.701.844 

  
Jumlah 79.425.000 

  
Jumlah 70.026.844 

Pendapatan 

       Nilai BER/REF 120 (1.2kg/tanaman)* 6.000 21.600 129.600.000 

 
6.000 21.600 129.600.000 

Perhitungan Rugi-Laba 

       Penapatan 

  

129.600.000 

   

129.600.000 

Modal Usaha 
  

79.425.000 
   

70.026.844 

  

Keuntungan 50.175.000 

  

Keuntungan 59.573.156 
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Dengan mengasumsikan biaya upah  minimum regional pekerja untuk Kota 

Malang Rp. 500 000 per bulan, maka biaya upah tahunan untuk setiap satuan unit 

produksi adalah: 

    1x 10 bulan x Rp. 500.000 =  Rp. 5 000.000,- 

 
  

  
 

       

         
 Dengan:Co   = biaya penyiraman otomatis  tahunan (Rp.) 

600.922 : 5.000.000Cm = biaya penyiraman menggunakan tenaga manusia (Rp.) 

 Perbandingan angka diatas mewakili biaya penyiraman ruangan jamur satu 

orang pekerja dengan sebuah alat pengontrol otomatis dalam satu tahun. Terdapat 

pengurangan biaya hingga 87.98% dibandingkan penyiraman manual. Dan 

terdapat kenaikan keuntungan sebesar 18.73%  atauRp. 9.398.156,- . 

4.8.Kesulitan dalam Perancangan dan Cara Menanggulangi Perancangan.  

Alat yang dihasilkan dari sistem perancangan menuntut kesetabilan kinerja 

dalam waktu yang lama. Alat ini belum dapat setabil karena pemilihan komponen 

yang kurang tepat saat awal perakitan. Besar gesekan yang timbul pada 

pergerakan mekanik perlu dipertimbangkan sejak awal perancangan driver. Hal 

ini akan berpengaruh pada pemilihan motor DC-geared yang digunakan. Dan 

besar pemilihan motor akansecara langsung berpengaruh pada pemilihan IC driver 

apakah menggunakan L293D atau L298TU. IC yang disebut pertama dapat 

menangani kebutuhan arus lebih kecil (3A) dibandingkan L298TU tetapi dengan 

harga yang lebih terjangkau. Sehingga diperlukan pengetahuan secara mendetail 

sebelum memulai untuk merealisasikan alat. Pengetahuan karakteristik komponen 

penyusun akan mengurangi resiko kegagalan dalam desain sistem elektronika. 
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4.9. Kelebihan dan Kekurangan 

Jika ditinjau dari segi biaya penggunaan alat control otomatis menunjukkan 

kelebihan dalam penghematan biaya. Tetapi sebuah sistem kontrol otomatis 

diharuskan terdapat evaluasi untuk keperluan validasi dan kalibrasi dengan 

kondisi lingkungan. Artinya sistem otomatis ini memerlukan waktu riset perilaku 

alat  jika diterapkan pada objek. Sedangkan penggunaan tenaga manual 

pembelajaran dapat dilakukan dengan sendirinya. Alat kontrol ini dicontohkan 

dalam pengontrolan ruangan jamur denganmelibatkan variable biaya. Ini 

mengharuskan hasil yang  didapat dengan sistem pengontrolan sama atau melibihi 

kualitas pada budidaya manual.  

Kondisi dilapangan jamur memerlukan aliran oksigen dalam jumlah besar 

tetapi dalam kondisi kecepatan rendah. Pada konsep sistem ini dibuat terisolasi 

dari udara luar. Dua hal yang bertentangan ini dapat diatasi dengan pemberian 

jumlah fan yang lebih banyak (disesuaikan dengan volume ruangan) dan 

ditambahkan filter udara yang dapat menjamin tersaringnya udara luar. Selain itu 

filter ini juga dimanfaatkan untuk membuat aliran udara turbulensi. Ruangan 

sistem yang terisolasi terbukti dapat menanggulangi hama dari tanaman jamur. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1.  Kesimpulan 

 

1. Alat pengontrol dapat mengukur dan mengendalikan kelembaban (RH) 

pada kisaran 70%- 82% 

2. Ruangan budidaya jamur dengan dimensi panjang, lebar, tinggi masing- 

    masing 1.5, 1, 0.8 m dapat terjaga suhunya diatas 25
o
C.  

3. Penggunaan sistem otomatis dapat ditekan hingga 11.83%.Sehingga 

keutungan naik 18.73% atau sekitar Rp. 9.398.156,- dengan asumsi 

biaya modal Rp. 63.701.000,- 

 

5.2. Saran 

1. Diperlukan perbaikan dalam sistem penyiraman. Terutama pada    

pengkabutan air siraman. 

2. Sistem dari modul dapat berpindah dan telah stabil dapat dilengkapi 

tranmisi data secara WI-FI dengan mengguanakan piranti bernama 

X_Bee. Sehingga transfer sinyal data dapat dilakukan tanpa 

pengkabelan fisik. Ini memungkinkan pebaikan dalam  luasan  ruangan  

yang dikontrol. Terlebih jika akan direalisasikan dalam mekanisai 

pertanian dalam  skala industri. 

3. Modul yang dirancang dapat berpindah-pindah memungkinkan 

dilengkapi dengan CMU-camera yang memungkinkan pengamatan 

secara citra terhadap ruangan terkontrol. 
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4. Minimum sistem yang telah dilengkapi fasilitas UART dapat 

dimanfaatkan untuk komunikasi dengan komputer (PC), pemberian 

perintah kontrol melalui  komputer. Selain itu dapat ditambahkan 

interface pada layar komputer menggunakan bahasa tingkat tinggi 

(Visual Basic.Net atau PHP). 

5. Dengan terealisasinya komunikasi data dengan komputer 

besertainterfacenya yang berbasis.Net maka memungkinkan memasuki 

jaringan internet hingga dapat diakses, diperintah,  dikontrol melalui 

SmartPhonesecara real time. 
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;======================Prosedur Program Baca Keypad=============== 
bacakeypad: 
Brs1: mov p1,#11111101b 
 mov A,P1 
 b1c1: 
 cjne A,#11111001b,b1c2 
 mov R5,#1 
 jmp endkey 
 b1c2: 
 cjne A,#11111100b,b1c3 
 mov R5,#2 
 jmp endkey 
 b1c3: 
 cjne A,#11101101b,Brs2 
 mov R5,#3 
 jmp endkey 
Brs2: mov p1,#10111111b 
 mov A,P1 
 b2c1: 
 cjne A,#10111011b,b2c2 
 mov R5,#4 
 jmp endkey 
 b2c2: 
 cjne A,#10111110b,b2c3 
 mov R5,#5 
 jmp endkey 
 b2c3: 
 cjne A,#10101111b,Brs3 
 mov R5,#6 
 jmp endkey 
Brs3: mov p1,#11011111b 
 mov A,P1 
 b3c1: 
 cjne A,#11011011b,b3c2 
 mov R5,#7 
 jmp endkey 
 b3c2: 
 cjne A,#11011110b,b3c3 
 mov R5,#8 
 jmp endkey 
 b3c3: 
 cjne A,#11001111b,Brs4 
 mov R5,#9 
 jmp endkey 
Brs4: mov p1,#11110111b 
 mov A,P1 
 b4c1: 
 cjne A,#11110011b,b4c2 
 mov R5,#11 
 jmp endkey 
 b4c2: 
 cjne A,#11110110b,b4c3 
 mov R5,#0 
 jmp endkey 
 b4c3: 
 cjne A,#11100111b,bacakeypad 
 mov R5,#10 
Endkey: mov datakeypad,R5 
 call delay 
 call Ldelay 
 Ret 

Ya 

 

Tidak 

 

Isi Kondisi P2 

Mulai 

Bandingkan  Dengan Varibel A 

Diberikan Nilai X 

 

Simpan X di 47H 

 

Selesai 

 

Prosedur Baca Inputan 

A=Pindai? 

 

Lampiran 1. Listing Program Baca Keypad 
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;=====================Prosedur Program Untuk LCD=============== 
 
Pin_RS  bit p1.0 
Pin_E  bit p1.1 
Backlight bit p1.6 
 
Org 0h 
 Jmp Start 
start: 
call init_lcd ;persiapan lcd 
call ldelay 
mov dptr,#t_judul1 
call tulis_baris_1 
mov dptr,#t_judul2 
call tulis_baris_2 
Call ldelay 
mov r2,#01h  ;hapus lcd 
call write_inst 
jmp $ 
;========Prosedur Inisialisasi LCD========= 
init_LCD: 
Call LDelay 
Mov R2#03Fh 
Call Write_inst 
Call Write_inst 
Call LDelay 
Mov R2,#0Dh 
Call Write_inst 
Mov R2,#06h 

Call Write_inst 
Mov R2,#01h 
Call Write_inst 
Mov R2,#0Ch 
Call Write_inst 
Ret 
;=======Prosedur Cetak kalimat Pada LCD Pada Baris 1====== 
Tulis_Baris_1: 
Mov r2,#80h 
Call Write_Inst 
CAll Cetak_Kalimat 
Ret 
;========Prosedur Cetak kalimat ke LCD pada baris 2======= 
Tulis_baris_2: 
Mov R2,#0c0h 
Call Write_Inst 
Call Cetak_Kalimat 
Ret 
;===========prosedur tulis instruksi ke lcd=============== 
Write_inst: 
clr Pin_RS 
mov p0,r2  ;instruksi ke lcd 
setb Pin_E  ;module 
clr Pin_E 
call delay 
ret 
;===============Prosedur Tulis data ke LCD================ 
Write_Data: 
Setb Pin_RS 
Mov P0,R2  ;Data ke LCD 
Setb Pin_E  ;Module 
Clr Pin_E 

Cetak 

Judul 

 

Inisialisai 

LCD 

 

Mulai 

Cetak Petunjuk 

 

Pindai Keypad 3 Digit 

 

Simpan di 3BH 

 

Pindai Keypad 2 Digit 

 

Simpan di 3CH 

 

Cetak Hasil Pindai di LCD 

 

Cetak Hasl Pindai di LCD 

 

Selesai 

Lampiran 2. Listing Program LCD 
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Call Delay 
Ret 
;================Prosedur Inisialisasi LCD================ 
init_LCD: 
Call LDelay 
Mov R2#03Fh 
Call Write_inst 
Call Write_inst 
Call LDelay 
Mov R2,#0Dh 
Call Write_inst 
Mov R2,#06h 
Call Write_inst 
Mov R2,#01h 
Call Write_inst 
Mov R2,#0Ch 
Call Write_inst 
Ret 
;======Proosedur cetak kalimat(16 Kharakter ke LCD)======= 
Cetak_Kalimat: 
Mov R3,#16 
tulis_aja: 
clr a 
movc a,@a+dptr 
mov r2,a 
inc dptr 
call write_data 
djnz r3,tulis_aja 
ret 
 
T_JUDUL1: DB'KONTROLER       ' 
T_JUDUL2: DB'KELEMBABAN      ' 
End  
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Lampiran 3. Data Sheet SHT-75 

Lampiran 4. Data Sheet SHT-75 
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