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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Perancangan Aplikasi 

 Pada tahap ini merupakan tahapan perancangan dari sistem Aplikasi 

Sistem Monitoring Suhu pada budidaya jamur tiram berbasis android 

menggunakan metode Rapid Application Development (RAD). Metode Rapid 

Application Development  memiliki 3 tahapan yaitu Requirement Planning, 

Design system, dan Implementation, Pelaksanaan prosedur pengembang penelitian 

ini secara rinci dapat dilihat sebagai berikut: 

 

4.1.1 Perencanaan Kebutuhan (Requirement Planning)  

Tahapan ini dilakukan menganalisa mengenai kebutuhan masalah dalam 

pembuatan aplikasi yang meliputi analisis data, analisis sistem, analisis sistem 

yang berjalan  dan analisa alat yang digunakan dalam membuat aplikasi. 

 

4.1.1.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. 

Objek penelitian pembibitan jamur tiram yang  berada di tempat bapak ahmad 

jamal yang berada di dukuh lumutan desa mindahan kidul Rt 01/03 kecamatan 

batealit kabupaten Jepara. Usaha pembibitan jamur tiram yang bapak ahmad jamal 

sudah rintis mulai sejak tahun 2014 alasan mendirikan usaha budidaya jamur 

tiram karena budidaya jamur tiram tidak terlalu menyita banyak waktu dan bahan 

baku yang mudah didapat.  

1. Analisis  Sistem Yang Berjalan 

Saat ini budidaya jamur tiram semakin banyak. Tapi tidak semua 

pembudidaya jamur membuat bibit sendiri. Kebanyakan pembudidaya jamur 

tiram membeli dari pembudidaya lain karena dengan alasan resiko keberhasilan 

lebih sedikit kalau memakai cara manual. Kalau membeli keberhasilan lebih besar 

dan terjamin. Dari beberapa observasi, survei, dan wawancara di tempat 

pembudidaya  jamur tiram.  
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Maka dibutuhkannya sebuah sistem informasi mobile application untuk 

mempermudah memberikan data yang dibutuhkan oleh  pembudidaya pembibitan 

jamur tiram. Dengan adanya mobile application yaitu Android dapat memudahkan 

dan mempercepat memberikan  informasi data yang dibutuhkan oleh 

pembudidaya jamur tiram pada proses pembibitan. 

 

2. Kelemahan Sistem Yang Berjalan 

Berdasarkan analisa dari sistem yang berjalan diatas, didapat kelemahan dari 

sistem yang berjalan adalah sebagai berikut : 

1. Proses pembibitan masih manual seperti memperkirakan suhu yang harus 

dibutuhkan dalam proses pembibitan masih belum akurat. 

2. Pembudidaya yang tempatnya di daerah penggunungan akan sulit 

mengakses  internet 

3.   Solusi Pemecahan Masalah  

Adapun solusi dari pemecahan masalah yang peneliti lakukan dalam 

menyelesaikan masalah yang dialami oleh pembudidaya jamur tiram 

adalah dengan membuat sebuah mobile application yaitu Android. 

Aplikasi yang dibuat diharapkan dapat mempermudah pembudidaya 

pembibitan jamur tiram dalam memberikan infomasi data suhu dalam 

proses sterilisasi. 

 

4.1.1.2 Analisis data 

Setelah melakukan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara 

dengan pemilik budidaya jamur tiram. Kemudian melakukan analisi data yang 

sudah diperoleh, yang nantinya akan dipergunakan untuk membuat fitur-fitur yang 

akan ditampilkan di aplikasi. data fisik dan non fisik Seperti baglog yang masih 

terkontaminasi dengan jamur lain karena kurang steril pada bahan pembibitan 

jamur tiram.  
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Gambar 4.1 Baglog yang gagal 

 

 

4.1.1.3 Analisis  Kubutuhan Fungsionalitas Sistem  

Pada tahap ini peneliti mulai menjelaskan hasil data Kebutuhan yang 

disediakan Aplikasi Simonsu (sistem monitoring suhu) untuk pengguna 

(pembudidaya jamur tiram) antara lain : 

1) Pembudidaya dapat melihat informasi data meliputi suhu, jam dan tanggal saat 

proses strerilisasi 

 

4.1.1.4 Analisis Kebutuhan Non Fungsionalitas Sistem 

Kebutuhan non-fungsionalitas merupakan suatu kebutuhan yang tidak 

langsung berhubungan dengan spesifik yang disediakan oleh sistem. Kebutuhan 

ini berhubungan dengan properti sistem yang muncul belakangan, seperti waktu 

tanggal dan penempatan pada media penyimpanan. Kebutuhan non-fungsionalitas 

aplikasi ini antara lain : 

1) Aplikasi ini dapat berjalan di sistem operasi android minimal Jelly  Bean. 

2) Aplikasi akan berjalan lebih optimal bila dijalankan pada device dengan 

ukuran layar 5 inci 720 x 1280 pixel. 
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4.1.2   User Design ( Desain Pengguna) 

4.1.2.1  Desain Sistem Aplikasi 

 Aplikasi simonsu adalah sebuah software yang menggunakan mobile 

application yaitu Android yang digunakan untuk mengetahui suhu secara berkala. 

Bertujuan untuk mempermudah dalam  melihat suhu dalam proses sterilisasi pada 

pembibitan jamur tiram. 

 Untuk dapat menjelaskan aplikasi sistem monitoring suhu ini secara 

mudah dan sederhana, maka pada tahap ini penulis membuat perancangan sistem 

dengan menggunnakan diagram UML (unfied Modelling Language) yang 

digambarkan melalui perancangan diagram seperti Use Case Diagram, Activity 

Diagram, dan Squence Diagram, dan perancangan tampilan. 

 

4.1.2.2 Perancangan UML (Unifed Modelling Language) 

1) Use Case Diagram 

 Use Case Diagram mendifinisikan fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi 

sistem monitoring suhu. Use Case Diagram menunjukan adanya interaksi antara 

user dan sistem, dimana user adalah pengguna atau pembudidaya, dan sistem 

adalah aplikasi sistem monitoring suhu.  

 Diagram Use Case untuk halaman beranda dapat dilihat setelah melakukan 

proses memasukan apikay  
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1. Halaman Beranda 

Diagram use case untuk halaman beranda admin dapat melihat tampilan 

setelah melakukan input sandi apikey. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Use Case Halaman Beranda 

Tabel 4.1 Keterangan Use case  

No. Aktor Proses Use case Keterangan 

1. User Apikay ( wifi ) User  melakukan apikay sistem dengan 
input kode yang sama pada saat 
pebuatan chanel pada thingspeak 

2. User Tampil Halaman 
Beranda 

Setelah user memasukan apikay akan 
masuk ke halaman beranda  

    

 

 

a) Activity Diagram Setting Apikey 

Setelah user melakukan proses loding  kemudian akan di arahkan ke menu 

home, dashboard dan  setting apikey. 
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Gambar 4.3 Activity Diagram setting apikey 

 

b) Activity Diagram Home 

Activity Diagram ini menjelaskan kegiatan user yang ada pada menu home 

untuk melihat keterangan suhu yang terhubung dengan thingspeak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Activity Diagram home 
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c) Activity Diagram Dashboard 

Activity Diagram ini menjelaskan kegiatan user  untuk input 

nama yang akan di gunakan pada diagram  

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

Gambar 4.5  Activity Diagram Dashboard 

 

2) Sequence Diagram 

 Sequence diagram merupakan penggambaran skenario atau rangkaian 

langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah elemen untuk 

menghasilkan keluaran tertentu. Sequence diagram disusun berdasarkan runtutan 

waktu. Berikut adalah sequence diagram admin dari aplikasi Simonsu. 

1. Sequence Diagram Home 

Pada proses sequence ini menggambarkan proses login yang dilakukan oleh 

admin  
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Gambar 4.6 Sequence Diagram Home 

 

2. Sequence Diagram Dashboard 

sequence diagram yang menggambarkan proses input data project  ketika 

sudah melakukan login di dalam aplikasi Simonsu 
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Gambar 4.7 Sequence Diagram Dashboard 

 

 

4.1.3 Build System (Membangun Sistem) 

Pada tahap ini penulis membangun sistem aplikasi sesuai dengan 

perancangan sistem yang telah penulis lakukan sebelumnya. Penulis membangun 

sistem aplikasi sesuai dengan perancangan tampilan yang sudah penulis buat 

kedalam bentuk kode pemrograman. 

4.1.3.1  Analisis Sistem Menampilkan input channel baru 

 Berikut adalah kode untuk memanggil input channel baru  fungsi 

menampilkan nama channel yang digunakan sebagai membuat project baru 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<layout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"> 
 
    <data> 
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        <variable 
            name="viewModel" 
            
type="com.grosirwebsite.simonsu.dashboard.DashboardDetailViewModel" /> 
    </data> 
 
    <ScrollView 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="match_parent" 
        android:background="#f5f5f5"> 
        <RelativeLayout 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:padding="@dimen/dimen_8" 
            tools:context=".channel.ChannelCreateFragment"> 
 
 
            <EditText 
                android:id="@+id/name_txt" 
                android:layout_width="match_parent" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:hint="@string/name" 
                android:inputType="text" 

     android:layout_marginBottom="@dimen/dimen_8" 
    android:singleLine="true"/> 
 
<EditText 
    android:id="@+id/description_txt" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:layout_below="@+id/name_txt" 
    android:hint="@string/deskripsi" 
    android:layout_marginBottom="@dimen/dimen_8" 
    android:inputType="text" 
    android:singleLine="false"/> 
 
<EditText 
    android:id="@+id/field1_txt" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:hint="@string/label_field_1" 
    android:layout_below="@+id/description_txt" 
    android:layout_marginBottom="@dimen/dimen_8" 
    android:inputType="text" 
    android:singleLine="true"/> 

 

Gambar 4.8 Potongan Kode Menampilkan Input channel Baru 
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4.1.3.2  Analisis Sistem setting wifi pada arduino 

 Berikut adalah kode untuk setting wifi pada arduino fungsi 

menyambungkan wifi dengan tingspeak 

 

#include <stdlib.h> 

#define SSID "Redmi" //nama teteringmu 

#define PASS "12345678" //password wifi teteringmu 

#define Baud_Rate 115200 

#define Delay_Time 5000 

#define WRITE_APIKEY "5IV8ZUO96FHBY5G1"//di dalam tanda petik write 

api key yang di halaman profil 

bool kirimdata; //cek status kirim data 

#include <OneWire.h> 

#include <DallasTemperature.h> 

 

4.1.4 Implementation (implementasi) 

Berikut ini merupkan  implementasi aplikasi ketika dijalankan di device Android 

secara langsung. Device yang dipakai yaitu  Xiomi Redmi 5A 

1. Tampilan Icon 

     Tampilan Icon aplikasi Simonsu  diantara aplikasi lain setelah  terinstall di 

smartphone. 
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Gambar 4.9 Tampilan Icon 

 

1) Tampilan Splash Screen 

Tampilan splash screen ini menampilkan gambar ilustrasi dari 

aplikasi selama beberapa detik sebelum masuk ke aplikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Tampilan Splash Screen 

 

2) Tampilan memasukan password/apikeys 

 Tampilan keterangan memasukan kode sandi merupakan halaman yang 

muncul setelah aplikasi berjalan. Pada halaman ini harus menginputkan api key 

yang sama pada thingspeak. 
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Gambar 4.11 Tampilan input memasukan password/apikey 

 

3) Tampilan input channel  

Tampilan keterangan membuat chanel tentang suhu  merupakan halaman 

yang muncul setelah aplikasi berjalan memilih menu dashboard. Pada halaman 

user harus menginputkan nama, diskripsi, dan label. 
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Gambar 4.12Tampilan keterangan data suhu 

 

 

4)  Tampilan keterangan suhu 

Tampilan keterangan memasukan kode sandi merupakan halaman utama 

yang muncul setelah aplikasi berjalan memilih menu home. Pada halaman ini user 

melihat perkembangan suhu serta tanggal dan waktu 
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Gambar 4.13 Tampilan keterangan suhu 

5) Tampilan pendaftaran di Thingspeak 

 Tampilan keterangan pendaftaran akun menggunakan email sebelum 

masuk ke tingspeak 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 4.14 Tampilan pendaftaran di tingspeak 
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6) Tampilan membuat channel baru 

        Tampilan membuat channel baru setelah melakukan pendaftaran untuk 

membuat project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Tampilan membuat channel baru 

7) Tampilan pengisian data keterangan suhu channel baru 

        Tampilan membuat channel baru setelah melakukan pendaftaran sebagai 

project baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Tampilan pengisian data di tingspeak 
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8) Tampilan pengisian sandi apikey 

        Tampilan pengisian sandi setelah melakukan pembuatan channel baru 

sebagai penghubung dengan arduino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Tampilan pengisian sandi di tingspeak 

 

9) Tampilan grafik setelah pembuatan channel 

        Tampilan pengisian sandi setelah melakukan pembuatan channel baru 

sebagai penghubung dengan arduino 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Tampilan grafik setelah pembuatan channel 
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10)  Tampilan fisik arduino setelah di rangkai 

        Tampilan fisik arduino setelah dirangkai sebagai penghubung antara 

tingspeak dengan aplikasi simonsu 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Tampilan fisik arduino setelah di rangkai 

 

4.2  Pengujian Metode 

4.2.1 Black Box Testing 

Pada tahapan ini dilakukan pengujian terhadap aplikasi sistem yang telah 

dibuat. Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi dapat 

menerima input dengan baik ataupun tidak. Serta menghasilkan output yang sudah 

sesuai atau belum. 

  Pengujian metode pada Aplikasi simonsu menggunakan black box 

testing yang dilakukan pada seluruh tampilan aplikasi yang disajikan kedalam 

tabel-tabel pengujian sesuai fungsi-fungsi dalam aplikasi. 
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1)   Black Box Testing pada Aplikasi 

Berikut adalah tabel hasil pengujian black box testing untuk Aplikasi 

Simonsu  

Tabel 4.2  Black Box Testing Pada Aplikasi 

No Skenario 

Pengujian 

Persyaratan Hasil Yang 
Diharapakan 

Hasil 
Pengujian 

Kesimpulan 

1. Icon - Muncul pada 
device 
Android 

Muncul 
pada 
device 
Android 

Valid 

2. Menekan 
icon aplikasi 

- Muncul 
Splash Screen 

Muncul 
Splash 
Screen 

Valid 

3. Menu 
beranda 

- Muncul 
informasi 
terkait aplikasi 

Muncul 
informasi 
terkait 
aplikasi 

Valid 

4. Melihat data 
suhu beserta 
waktu dan 
tanggal 

- Muncul Muncul Valid 

5.  input nama 
data project 

- Berfungsi  Berfungsi  Valid 

6. Input kode 
sandi apikey 

- Berfungsi Berfungsi Valid 

 

 Berdasarkan dari hasil penilaian black box testing pada Aplikasi Sistem 

Monitoring Suhu pada pembibitan jamur tiram ini dinyatakan valid. 

4.2.2 Pengujian Kompatibilitas 

Pengujian ini dilakukan menggunakan satu device yang berbeda untuk 

mengetahui kompatibilitas aplikasi di device android lain. 

1) Pengujian menggunakan smartphone Xiomi Redmi 5A 
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Peneliti menguji aplikasi ini menggunakan device xiomi redmi 5A, spesifikasi 

dari device sebagai berikut : 

Tabel 4.3  Pengujian menggunakan smartphone 

Sistem Operasi 
 

Android Oreo 

Jaringan GSM / CDMA / HSPA / LTE 

GPS Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS 

Ukuran Layar 5.0 Inchi 720 x 1280 pixels 

CPU/RAM Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 / RAM  3GB 

 

 Ketika dijalankan di device xiomi redmi 5A, aplikasi berjalan lancar. 

Semua fitur yang ada di program dapat berjalan dengan baik, tampilan sesuai pada 

saat dilakukan proses coding dengan dijalankan di device diatas 

4.3   Evaluasi dan Validasi Hasil 

4.3.1 Evaluasi Sistem Aplikasi 

 Berdasarkan hasil pengujian fitur-fitur halaman di Aplikasi Simonsu 

dengan metode black box testing dari semua skenario pengujian tiap-tiap tabel 

hasil pengujian berjalan sesuai harapan. Jadi dapat disimpulkan dari pengujian 

sistem pada Aplikasi Simonsu dengan metode black box testing adalah sistem 

berjalan sesuai harapan dan valid. 

4.3.2 Validasi Kelayakan Aplikasi 

4.3.2.1 Validasi Ahli  

1). Ahli Materi 

Validasi ahli didasarkan pada pendapat ahli untuk mendapatkan kelayakan 

instrument penelitian. Pada penelitian ini proses validasi ahli menggunakan ahli 

materi, ahli media dan responden. Adapun instrumen penilaian ahli materi dan 

ahli media adalah sebagai berikut : 

https://www.gsmarena.com/xiaomi_redmi_5a-8898.php
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Tabel 4.4 Hasil Penilaian Ahli Materi 

No. Indikator Nilai 

1. Kejelasan isi materi 2 

2. Materi mudah dimengerti 3 

3. Kesesuaian bahasa yang digunakan 3 

Skor  Total 8 

 

 

2) Ahli Media 

 Validasi yang dilakukan oleh ahli materi adalah mengumpulkan saran dan 

pendapat untuk selanjutnya dilakukan revisi terhadap aplikasi Simonsu 

 

Tabel 4.5 Hasil Penilaian Ahli Media 

No. Indikator Nilai 

1. Kemudahan dalam menjalankan aplikasi 3 

2. Ketepatan fungsi tombol navigasi 3 

3. Kecepatan pemrosesan dalam melakukan perintah 2 

4. Kesesuaian tata letak teks dan gambar 1 

5. Kesesuaian bahasa dengan sasaran pengguna 3 

6. Kesesuaian warna 3 

7. Teks dapat terbaca dengan baik 2 

8. Kesesuaian jenis huruf dan ukuran huruf 3 

9. Kemenarikan tampilan tombol (button) yang 
digunakan 

3 

10. Kesesuaian pemilihan background 3 

Skor Total 26 
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Nilai Skor untuk Ahli : 

VTR (Valid Tanpa Revisi) = 3 

VR (Valid dengan Revisi) = 2 

TV (Tidak Valid)  = 1 

 

Tabel 4.6 Klasifikasi Presentase 

No. Presentase Kreteria 

1. 75% - 100% Sangat Layak 

2. 50% - 75% Layak 

3. 25% - 50% Cukup Layak 

4. 1% - 25% Kurang Layak 

 

Semua data penilaian dari ahli materi akan di hitung menggunakan rumus 

Skala Ideal sebagai berikut : 

 𝒑 =
𝒇

𝒏
𝒙𝟏𝟎𝟎%  

 𝒑 =
𝟖

𝟗
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

 𝒑 = 𝟖𝟖, 𝟗% 

Sedangkan semua data penilaian dari ahli media akan di hitung menggunakan 

rumus Skala ideal Sebagai berikut : 

 𝒑 =
𝒇

𝒏
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

 𝒑 =
𝟐𝟔

𝟑𝟎
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

 𝒑 = 𝟖𝟔, 𝟔% 

Dengan hasil hitungannya sebagai berikut : 
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Tabel 4.7 Validasi Ahli 

No. Ahli Instrumen Skor 
Ideal 

(n) 

Skor 
Ahli 

(f) 

Persentase 
(%) 

(P) 

Kriteria Keterangan 
Ahli 

 

1. Materi 3 9 8 88,9% Sangat 
Layak 

1.Fitur untuk 
lebih menjadi 
lebih efisien 
misal ditambah 
tombol on/off 
untuk mematikan 
alat 

2. Media 10 30 26 86,6%  Sangat 
Layak 

1.Tambahkan 
petunjuk  
penggunaan 
aplikasi 

 

Berdasarkan dari hasil penilaian para ahli materi didapat skor total 8 dari 3 

instrumen dengan persentase 88,9% dengan kriteria “Sangat Layak” . Sedangkan 

berdasarkan dari hasil penilaian para ahli media didapat skor total 26  dari 10 

instrumen atau pertanyaan dengan presentase 86,6% dengan kriteria “Sangat 

Layak”. 

4.3.2.2 Hasil Angket Responden 

Penilaian aplikasi Simonsu juga dilakukan dengan menyebar angket 

responden yang berisi  10 pertanyaan dengan jumlah responden 15 orang, berikut 

rekapitulasi hasil nilai sesuai butir pertanyaan.  

Tabel 4.8 Skor Penilaian Angket Responden 

No 
 

Pernyataan 
 

 
Nilai 

 

1 
Apakah aplikasi mudah dioperasikan atau digunakan ? 

66 

2 Apakah aplikasi ini memiliki tampilan yang menarik dan tidak 
membosankan ? 66 
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3 Apakah Sistem monitoring suhu ini  mempermudah atau 
mempersulit untuk pembudidaya jamur tiram? 68 

4 Apakah bahasa dan kalimat yang digunakan dalam aplikasi ini 
mudah dimengerti ? 62 

5 Apakah penggunaan font, ukuran huruf, dalam sistem 
monitoring suhu terlihat jelas? 64 

6 Apakah sistem monitoring suhu memberikan informasi suhu 
dengan cepat, akurat?  63 

7 Apakah tampilan menu pada sistem  sangat mudah dipahami? 60 

8 Apakah Menu yang ditampilkan sesuai dengan output yang 
diinginkan? 58 

9 Apakah Penggunaan aplikasi ini sangat membantu? 62 

10 Apakah fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut berfungsi 
dengan baik? 64 

Skor Total 631 

 

 

Nilai Skor untuk Angket Responden : 

SS (Sangat Setuju) = 5 

S (Setuju) = 4 

N (Normal) = 3 

TS (Tidak Setuju) = 2 

STS (Sangat Tidak Setuju) = 1 

 

Tabel 4.9 Klasifikasi Presentase Responden 

No Presentase Kriteria 

1. 75% - 100% Sangat Layak 

2. 50% - 75% Layak 

3. 25% - 50% Cukup Layak 

4. 1% - 25% Kurang Layak 
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Semua data penilaian dari responden akan di hitung menggunakan rumus Skala 

Ideal 

 𝒑 =
𝒇

𝒏
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

 𝒑 =
𝟔𝟑𝟏

𝟕𝟓𝟎
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

 𝒑 = 𝟖𝟒, 𝟏% 

 

 

Dengan hasil hitunganya sebagai berikut : 

 

Tabel 4.10 Hasil Penilaian Responden Masyarakat 

No. Jumlah 
Responden 

Instrumen Skor 
Ideal 
(n) 

Skor 
Total 

(f) 

Persentase 
(%) 

(P) 

Kriteria Keterangan 

1. 15 Orang 10 750 631 84,1% Sangat 
Layak 

- 

 

Berdasarkan penilaian oleh responden secara keseluruhan, aplikasi Simonsu 

mendapatkan skor total 631 pada 10 instrumen atau pertanyaan di setiap angket 

yang kemudian di lakukan penyebaran sebanyak 15 angket yang menghasilkan 

kesimpulan sangat layak dengan persentase 84,1%.  

4.4  Pembahasan 

Dilihat dari permasalahan yang terdapat pada pembudidaya jamur tiram  

yang ada di Desa Mindahan Kecamatan Batealit kabupaten Jepara masih manual 

dengan cara perkiraan suhu yang tidak jelas jadi kualitas media bibit jamur tiram 

menjadi kurang maksimal, maka dari itu dibutuhkan sebuah aplikasi yang bisa 

membuat media tanam jamur tiram lebih maksimal dengan aplikasi Sistem 

Monitoring temperatur Suhu Pada Pembibitan Jamur Tiran berbasis Android. 
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Dalam penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu “Perancangan 

dan Pembuatan Kontrol Monitoring Suhu Secara Otomatis Dalam Budidaya 

Jamur Tiram Berbasis Arduino Uno” yang dilakukan oleh tri puji astutik. Tujuan 

dari penelitiannya adalah merancang suatu aplikasi yang bisa monitoring suhu dan 

kelembaban pada jamur tiram  berbasis arduino dengan memanfaatkan media 

bluetooth untuk memberikan kemudahan bagi penggunanya. media bluetooth 

kuranglah  efektif  karena jarak yang digunakan sangat terbatas. 

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, peneliti saat ini membangun 

sebuah aplikasi sistem monitoring temperatur suhu  pada pembibitan budidaya 

jamur tiram  berbasis android dengan memanfaatkan media wifi internet yang 

memiliki jangkaun yang lebih jauh. Sehingga  petani  jamur tiram tidak perlu 

mengecek bolak balik ketempat proses sterilisasi. 

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, peneliti saat ini membangun 

sebuah aplikasi sistem monitoring suhu yang lebih difokuskan pada proses awal 

sebelum melakukan pembibitan jamur tiram. Sehingga diharapkan pada media 

jamur tiram lebih steril dan memiliki hasil yang maksimal 

Aplikasi yang dibangun oleh peneliti saat ini telah melewati beberapa tahap 

pengujian. Berdasarkan pengujian blackbox yang dilakukan ahli media. Maka 

Sistem monitoring suhu ini mendapat presentase kelayakan sebesar 86,6 % dan 

termasuk dalam kriteria “Sangat Layak” untuk digunakan. Sedangkan pengujian 

yang dilakukan oleh ahli materi mendapatkan kelayakan 88,9 % dan termasuk 

dalam kriteria “Sangat Layak” untuk digunakan. 

Sedangkan hasil penilaian yang dilakukan 15 responden dengan total nilai 

750 dari 10 pertanyaan, mendapatkan nilai sebesar 631 dan mendapat presentase 

84,1%. Maka Sistem monitoring suhu pada pembibitan jamur tiram ini termasuk 

dalam kriteria “Sangat Layak”digunakan. 
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