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PROFIL INOVASI TEKNOLOGI  

BIDANG AGROBISNIS 

BUDIDAYA JAMUR TIRAM MODERN DENGAN TICMUS 

 

 

A. Latar Belakang 

Sebagian besar wilayah Indonesia sangat bagus untuk budidaya jamur, karena 

alam Indonesia yang hangat dan lembab. Budidaya jamur dapat dilakukan dengan 

mudah dan murah karena banyak menggunakan limbah sebagai media tanam, 

misalnya pada janur merang digunakan serbuk kayu dari bekas gergaji dan dedak. 

Jamur tiram ( Pleutotus ostreatus ) merupakan jenis jamur pangan dari kelompok 

Basidiomycota. Jamur tiram merupakan salah satu jenis jamur kayu yang tumbuh 

di permukaan batang pohon yang sudah lapuk. Nama jamur tiram diambil dari 

bentuk tundungan yang melengkung, lonjong, dan membulat menyerupai kerang 

atau cangkang tiram dengan bagian tepi yang bergelombang, jamur ini banyak 

diminati karena cita rasanya yang lezat dan bisa dibuat menjadi berbagai macam 

olahan masakan. Dalam pembudidayaan jamur tiram putih, suhu udara di sekitar 

memegang perana yang sangat penting untuk mendapatkan pertumbuhan pada 

bibit yang optimum. Pada umumnya suhu yang optimum untuk pertumbuhan 

jamur tiram, dibedakan dalam dua fase yakni fase inkubasi adalah fase 

pembentukan tubuh bibit. Adapun fase inkubasi artinya yg memerlukan suhu 

udara berkusar antara 22-28C dengan kelembaban 60-70% dan fase 

pembentukan bibit artinya dimana pada fase ini memerlukan suhu udara yang 

sama.  

Perkembangan usaha tani jamur di Indonesia di mulai sejak tahun 2003, dominasi 

yang dihasilkan adalah jamur tiram di Jawa Timur terletak di Kabupaten Pasuruan 

, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Luas panen dan produksi yang meningkat 

serta beragamnya kreasi produk yang berkembang mengindikasi bahwa konsumsi 

jamur saat ini semakin diminati dan menunjuk kan bahwa usaha tani jamur 

merupakan peluang bisnis yang menguntungkan, sehingga di berbagai daerah 
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banyak bermunculan usaha tani jamur. Data produksi, luas panen, dan 

produktifitas dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 1. Luas panen, produksi, dan produktifitas jamur di Indonesia dan Jawa 

Timur pada tahub 2000-2010. 

TAHUN         LUAS PANEN (Ha)         PRODUKSI (ton)           PRODUKTIFITAS 
                  (ku/ha) 

Nasional  Jatim Nasional Jatim Nasional Jatim 

2000 0 0 0 0 0 0 

2001 0 0 0 0 0 0 

2002 0 0 0 0 0 0 

2003 273 0 31.233 0 1.123,5 0 

2004 263 3 10.543 94.2 400,9 310,4 

2005 254 56 30.295 2.548 1.123,5 455,13 

2006 298 80 23.559 10.231 790,57 1278,8 

2007 377 174 48.246 18.295 1.279,8 1050,6 

2008 637 385 43.047 35.378 675,8 916,7 

2009 700 385 38.465 28.557 594,3 741,6 

2010 684 308 61.376 39.649 897 119,3 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jendral Hortikultural dalam (Tutik 

Setyawaty, 2011). 

Untuk pembudidayaan jamur tidak terlalu besar, mengunakan alat tradisional akan 

lebih menekan biaya dan tenaga. Selain itu jamur tidak memerlukan pembibitan 

atau obat apapun. Meskipun hasil panen lebih bagus, akan tetapi budidaya jamur 

harus  organik tanpa obat apapun. Dan juga kelemahan, petani jamur harus bolak 

balik untuk mengecek dan menyiram jamur waktu kenaikan suhu , bila itu tidak 

dilakukan jamur akan mati dan petani pun akan rugi. 

Dengan alat penyiraman ticmush petani jamur tidak perlu bolak balik melakukan 

pemyiraman, karna robot ini secara otomatis akan melakukan penyiraman pada 

waktu dan suhu yang tepat. Dengan begitu sangat meringankan beban kerja dan 

membantu pembudidaya jamur dalam mengatur proses penyiraman pada suatu 

kumbung jamur. Padahal suhu dan kelembaban sangatlah penting bagi 

pertumbuhan jamur, sehinga dibutuhkan sensor yang dapat mendeteksi suhu dan 

kelembaban pada kumbung jamur lebih optimal. Pada umum nya suhu yg baik 

bagi jamur adalah 24-27C. karena itulah, kami membuat alat penyiram ticmush ini, 

agar membantu dan meringankan kegiatan menyiran jamur. Yaitu alat dengan 
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system yang dapat bekerja secara otomatis penyiraman tanaman dapat dilakukan 

pada waktu dan suhu yang tepat. Oleh karena itu, alat ini dirancang untuk 

mengatur suhu kumbung jamur agar efektifitas dan kualitas jamur meningkat, 

mengubah penyiraman jamur manual menjadi otomatis sekaligus mengurangi 

angka gagal panen jamur. 

 

B. Proses Pembuatan 

Berikut ini beberapa tahapan dalam pembuatan Ticmus. 

1. Merancang system dan kebutuhan komponen.  

2. Merangkai sistem ticmus. 

3. Ujicoba sistem pada pertanian jamur. 

Cara kerja Ticmush mengatur suhu dan kelembabannya melalui program. 

Misalnya suhu atau kelembaban tidak sesuai dengan yang sudah diatur alat 

mengatifkan pompa air yang akan menyemprot kumbung. Jika suhu dan 

kelembabannya tidak sesuai maka data yg terbaca sensor dikirim ke server agar 

bisa di akses lewat aplikasi android supaya petani bisa memantau suhu dan 

kelembaban secara real time. 

 

C. Keuntungan dan Keunggulan 

Petani jamur tidak perlu bolak balik melakukan oenyiraman, sebab secara otomatis 

akan melakukan penyiraman pada waktu dan suhu yg tepat. Dengan begitu sangat 

meringankan beban pekerja dan membantu pembudidayaan jamur. Karena itulah, 

kami membuat alat ticmush ini, agar membantu dan merngankan kegiatan 

menyiram jamur. Yaitu alat dengan system yang dapat bekerja secara otomatis. 

Dimana penyiraman tanaman dapat dilakukan pada waktu dan suhu yang tepat. 

Oleh karena itu alat ini di rancang untuk mengatur suhu kumbung jamur agar 

efektifitas dan kualitas jamur manual menjadi otomatis sekaligus mengurangi 

angka gagal panen jamur. 
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D. Manfaat Inovasi 

Beberapa manfaat Budidaya Jamur Tiram Modern dengan Ticmus : 

1. Kemudahan pemeliharaan jamur. 

2. Suhu dan kelembapan terkendali dengan baik tanpa harus selalu dicek petani. 

3. Produksi jamur dapat meningkat dengan pemeliharaan yang tepat dibanding 

cara manual. 

4. Meningkatkan pendapatan petani jamur. 

 

E. Keberlanjutan Inovasi 

Pada tahap awal piranti ticmus hanya dapat memantau suhu dan kelembaban. 

Selanjutnya sistem akan melakukan penyiraman otomatis. Sistem akan menjaga suhu 

agar optimal sesuai kebutuhan jamur. 

Tahap selanjutnya ticmus dihubungkan dengan piranti android. Melalui piranti ini 

petani dapat melakukan pengaturan dan monitor kondisi terkini area budidaya. 

Dengan pengembangan ini petani lebih fleksible dan dapat melakukan tindakan 

segera apabila sistem mengalami kegagalan. Sistem penyiraman tetap otomatis, 

namun dapat dipantu aktivitas sistem dari handphone android.  
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F. Biaya Pembuatan Inovasi 

Berikut rincian biaya pembuatan Ticmus 

 

Rincian biaya pengadaan hardware Ticmus sesuai tabel hanya berkisar Rp.950.000,-. Biaya 

ini belum termasuk pengembangan aplikasi android untuk digunakan petani dalam monitoring. 

Biaya pembuatan aplikasi sekitar 3 juta. Namun hal ini hanya perlu dibuat sekali saja, 

selebihnya untuk pengembangan alat Ticmus hanya akan memakan biaya hardware 

saja.Aplikasi android yang sudah jadi tinggal di copy saja ke petani yang lain. Jadi tidak setiap 

pembuatan ticmus akan memakan pembuatan aplikasi juga. 

 

G. Spesifikasi Teknis Inovasi 

Berikut ini spesifikasi teknis inovasi dari “Budidaya Jamur Tiram Modern dengan 

Ticmus”. 

Nama   Budidaya Jamur Tiram Modern dengan Ticmus 

Dimensi  30 x 20 x 10 cm 

Berat alat 1 kg 

Spesifikasi  - Pengendali berbasis mikrokontroller Arduino 

- Pompa air 18 watt 

- Cocok untuk pertanian jamur 3x3 m. 

Fitur - Hardware mudah dipasang pada pertanian jamur. 

- Dapat dikendalikan dan dipantau dari android. 

- Penyiraman otomatis untuk menjaga suhu dan 

kelembapan. 
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H. Dokumentasi Proses Pembuatan Inovasi 

 

Gambar 1. Sistem Pengendali Ticmus 

 

 

Gambar 2. Pompa air untuk penyemprot jamur 

 

 

 

Gambar 3. Ilustrasi pemasangan ticmus pada budidaya jamur tiram 
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I. Kontak  

Nama    : Tim Putri SMP Alam Al Ghifari Kota Blitar 

Alamat  : Jl. Sumba Gang 3 Barat, Karangtengah, Kota Blitar 

Handphone   : 0823-3407-9268 (Nabila Tazkya) 

 

J. Biodata Inovator  

Nama : Nabila Tazkya Putri ( kelas 7B) 

  Destia Mustika Sari ( kelas 7B) 

  Erica Devi Mulyati( kelas 7B) 

  Restu Ledis Opka Egistiono( kelas 7B) 

  Dzika Zakiyatu Nizwa Habsillah( kelas 7B) 

 

 


