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ABSTRAK 

ANALISIS  ENERGI LISTRIK DAN QUALITY OF SERVICE (QoS) 

SISTEM PENGATUR SUHU DAN KELEMBABAN PADA BUDIDAYA 

JAMUR TIRAM 

Oleh 

RIDHO ZULKARNAIN 

Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) adalah salah satu komoditas yang cukup 

digemari oleh masyarakat Indonesia. Rumah budidaya jamur (kumbung) tak jarang 

terletak pada daerah yang jauh dari jangkauan sinyal telepon maupun jaringan 

internet baik kabel maupun nirkabel sehingga sulit untuk mendapatkan sambungan 

internet. Penerapan smart farming pada bidang pertanian jamur tiram erat 

hubungannya membutuhkan sambungan internet yang stabil agar dapat 

memberikan data yang real-time ke petani jamur untuk memantau dan merawat 

tumbuh kembang jamur secara optimal. Quality of Service (QoS) dari sebuah 

jaringan telekomunikasi dapat memastikan keandalan jaringan tersebut untuk 

memenuhi kebutuhan pengguna. Energi listrik yang dibutuhkan dari sistem 

pengatur suhu dan kelembaban juga butuh diperhatikan, selain untuk penghematan 

biaya produksi, namun juga untuk efisiensi dari sistem itu sendiri. Pengukuran QoS 

dilakukan dengan cara menjalankan aplikasi Wireshark pada laptop yang terhubung 

dengan sistem pengatur suhu dan kelembaban kemudian menganalisis lalu lintas 

data yang sedang terjadi. Parameter untuk QoS sendiri terdiri atas delay, 

throughput, jitter, dan packet loss. Setelah parameter didapat, maka langkah 

selanjutnya ialah menghitung nilai QoS dengan menghitung rerata dari nilai 

parameter. Energi listrik diukur dengan cara menghubungkan catu daya dengan 

osiloskop untuk mendapatkan tegangan dan arus masukan, setelah itu menghitung 

energi listrik yang dibutuhkan untuk menyalakan sistem. Sistem pengatur suhu dan 

kelembaban pada budidaya jamur tiram mendapatkan kategori QoS memuaskan 

dengan nilai tertinggi 3,75 sehingga jaringan yang digunakan dapat memberikan 

pelayanan yang baik untuk penggunanya dan menghabiskan energi listrik sebesar 

782,46 Wh selama satu hari.  

Kata kunci: Jamur tiram, smart farming, Quality of Service (QoS), pengatur suhu 

dan kelembaban, energi listrik



ABSTRACT 

ELECTRICAL ENERGY AND QUALITY OF SERVICE (QoS) ANALISYS 

OF TEMPERATURE AND HUMIDITY CONDITIONING SYSTEM FOR 

CULTIVATION OF OYSTER MUSHROOM 

By 

RIDHO ZULKARNAIN 

White oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) is one commodity that is quite 

popular with the people of Indonesia. Mushroom cultivation houses (kumbung) are 

frequently located in areas far from the reach of telephone signals and internet 

networks wired or wireless so it is difficult to get an internet connection. The 

application of smart farming in the field of oyster mushroom farming rely on stable 

internet connection in order to provide real-time data to mushroom farmers to 

monitor and treat fungal growth. Quality of Service (QoS) from a 

telecommunications network can ensure the reliability of the network to meet user 

needs. The electrical energy consumption from the temperature and humidity 

control system also needs attention, not only to saving production costs, but also 

for the efficiency of the system itself. QoS measurement uses Wireshark network 

analyzer installed in a laptop connected to the temperature and humidity control 

system. The parameters for QoS itself consist of delay, throughput, jitter, and packet 

loss. After obtaining the parameters, the next step is to calculate the QoS value by 

averaging of the parameter values Electrical energy measurement uses oscilloscope 

to get the input voltage and current, then calculating the electrical energy needed to 

turn on the system. This system gets a satisfying category for its QoS with the 

highest value of 3.75 meaning the network used can provide good service for its 

users and consumes 782.46 Wh of electricity for one day. 

Keywords: Oyster mushroom, smart farming, Quality of Service, temperature and 

humidity conditioning, Energy Consumption
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) adalah komoditas pangan yang cukup 

terkemuka di masyarakat. Tidak jarang olahan-olahan camilan yang berbahan 

dasar jamur menghiasi jajanan pasar. Protein yang dikandung dalam jamur 

tiram putih sendiri berkisar antara 20—40% dari berat kering jamur [1]. Kadar 

protein yang tinggi yang terkandung dalam jamur tiram putih dapat menjadi 

alternatif bagi masyarakat untuk mengonsumsi protein nabati selain kedelai. 

Harga yang cukup bersaing dan protein yang tinggi dapat menjadi pilihan 

sebagai lauk pengganti sumber protein hewani lainnya seperti daging, ikan, dan 

ayam. 

Rumah budidaya jamur (kumbung) yang besar akan menambah tantangan bagi 

petani jamur yang memiliki kumbung besar untuk menjaga suhu dalam 

kumbung tetap stabil. Jamur tiram putih memiliki suhu tumbuh optimum 26—

28°C dan suhu pembentukan tubuh 16—22°C serta kelembaban relatif 80—

90% untuk pembentukan tubuh dan 60—70% untuk kelembaban pertumbuhan 

miselium [2]. Iklim tropis di Indonesia, terutama di Provinsi Lampung dengan 

suhu rata-rata 27,1°C dengan kelembaban relatif 90—95% pada musim hujan 

membuat kondisi optimum pertumbuhan sulit dicapai tanpa campur tangan 

manusia. Suhu dan kelembaban saling mempengaruhi satu sama lain sehingga 
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ketika suhu naik, maka kelembaban akan turun. Begitu juga sebaliknya, ketika 

kelembaban naik, maka suhu pada lingkungan itu akan turun. Hal ini 

disebabkan oleh kelembaban udara relatif berhubungan dengan volume udara 

pada ruangan tersebut. Suhu yang tinggi akan membuat udara mengembang 

sehingga air yang terkandung dalam udara akan mengembang juga. Ruangan 

tertutup dengan ventilasi akan mengeluarkan udara dan uap air di dalamnya 

melalui ventilasi ketika suhu tinggi sehingga kelembaban udara kan menurun 

ketika suhu suatu ruangan tinggi. 

Petani tradisional menjaga suhu kumbung jamur tetap rendah dengan cara 

menyemprotkan air ke media tanam jamur (baglog) menggunakan alat 

penyemprot tanaman atau menggunakan tangan yang dilakukan setiap 8 jam 

sekali. Penyemprotan juga dilakukan untuk menjaga kelembaban dari 

kumbung jamur tetap tinggi. Selain itu untuk meningkatkan  suhu kumbung 

jamur, para petani menggunakan lampu bohlam.  

Petani tidak memiliki cara untuk mengawasi suhu kumbung jamur secara terus 

menerus ataupun mengetahui suhu kumbung yang terlalu panas atau dingin 

kecuali dilakukan pengecekan setiap 8 jam sekali. Petani tradisional juga tidak 

menggunakan termometer atau higrometer untuk menentukan apakah suhu dan 

kelembaban sudah sesuai atau belum. Petani menentukan kedua parameter 

tersebut hanya dengan mengandalkan sensitivitas indra perasa pada kulit 

mereka. Hal ini sangat berpotensi mengurangi kualitas jamur yang dihasilkan 

karena pertumbuhan tidak optimum. 

Lokasi kumbung jamur juga harus diperhatikan karena tidak jarang kumbung 

berada di tempat yang sulit terjangkau oleh jaringan telekomunikasi. Hal ini 
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akan mengurangi efektivitas dari alat yang bekerja sebagai suatu jaringan 

sensor nirkabel. Sehingga menghitung QoS jaringan dari sistem pengatur suhu 

dan kelembaban lingkungan budidaya jamur tiram sangat penting. Selain itu, 

mengetahui konsumsi energi listrik juga dibutuhkan untuk menghemat biaya 

produksi dari jamur. Penulis merasa dibutuhkan suatu sistem yang dapat 

memudahkan pengukuran dan perawatan juga pemantauan dari kumbung 

jamur itu sendiri. 

Sebelum judul penelitian ini diajukan, terdapat beberapa penelitian yang serupa 

terutama yang ada di bidang pemantauan dan kontrol kumbung jamur tiram 

putih dan patut dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini seperti tercantum 

pada Tabel 1.1. 

 

Tabel 1.1 Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

No. Penulis Tahun Judul Penelitian Keunggulan 

1.  Andika 

Abdullah 

dkk 

2013 Model Pengaturan 

Suhu Dan Kelembaban 

Pada Ruang Jamur 

Tiram Menggunakan 

Sensor DHT11 Dan 

Mikrokontroler 

ATMega328 

Penggunaan layanan 

pesan singkat (SMS)  

sebagai  metode 

pemantauan jarak 

jauh pada kumbung 

jamur tiram 

2.  Sofyan Hadi, 

Faisal 

Rakhmad 

2015 Pengatur Suhu Dan 

Kelembaban Pada 

Miniatur Kumbung 

Jamur Tiram 

Menggunakan bottle 

cap hummdifier 

sebagai sarana untuk 

menjaga kelembaban 

kumbung jamur serta 

penerapannya pada 

miniatur kumbung 

jamur 

3.  Anggi 

Triyanto, 

Nurwijayanti 

K.N. 

2016 Pengatur Suhu dan 

Kelembapan Otomatis 

Pada Budidaya Jamur 

Tiram Menggunakan 

Mikrokontroler 

ATMega16 

Penerapan pada 

miniatur kumbung 

jamur 
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Perbedaan dari penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andika Abdullah dkk. pada tahun 2013 yang 

berjudul “Model Pengaturan Suhu Dan Kelembaban Pada Ruang Jamur 

Tiram Menggunakan Sensor DHT11 Dan Mikrokontroler ATMega328” 

memiliki keunggulan yang berupa penggunaan layanan pesan singkat 

(SMS)  sebagai  metode pemantauan jarak jauh pada kumbung jamur tiram 

[3]. Penelitian yang dilakukan oleh penulis akan menggunakan layanan web 

sebagai metode pemantauan dan kontrol dari jarak jauh. 

4.  Yudi Acob 

Fambawa 

2016 Sistem Pemantauan 

dan Kontrol Kumbung 

Jamur Tiram Berbasis 

Android 

Menggunakan 

Android sebagai 

media kontrol jarak 

jauh 

5.  Kiki 

Apriliya 

2016 Sistem Pemantauan 

Suhu dan Kelembaban 

Inkubator Telur 

Melalui Jaringan 

Global System for 

Mobile Comunication 

Berbasis Short 

Message Service 

Menggunakan SMS 

sebagai sarana 

pemantauan 

inkubator telur   

6.  Arifin, 

Ahmad 

Surya 

2015 Quality Of Service 

(Qos) Jaringan Sensor 

Nirkabel Berbasis 

Zigbee 

Menggunakan 

Zigbee sebagai 

media transmisi 

nirkabel. 

7.  Kholid Ali 

Dwi Cahyo 

dan Ridho 

Zulkarnain 

2018 Rancang Bangun Alat 

Pengkondisi Suhu Dan 

Kelembaban 

Lingkungan Budidaya 

Jamur Tiram 

Penerapan langsung 

pada kumbung jamur 

serta sistem 

pemantauan yang 

dapat diakses secara 

daring melalui web 

serta data 

pengukuran yang 

dapat diunduh dalam 

format Microsoft 

Excel. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Sofyan Hadi pada tahun 2015 yang berjudul 

” Pengatur Suhu Dan Kelembaban Pada Miniatur Kumbung Jamur Tiram” 

menggunakan mikrokontroler sebagai pengendalinya. Untuk 

mempertahankan kelembaban, penelitian ini menggunakan bottle cap 

humidifier sebagai sarana untuk menjaga kelembaban kumbung jamur serta 

penerapannya pada miniatur kumbung jamur [4]. Penulis hanya akan 

menggunakan pompa air sebagai sarana untuk menjaga kelembaban 

sekaligus suhu dikarenakan para petani jamur menggunakan sprayer nozzle 

sebagai cara untuk menjaga suhu dan kelembaban kumbung jamur. 

Penelitian ini juga akan menerapkan secara langsung alat yang akan dibuat  

pada kumbung jamur milik petani jamur. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Anggi Triyanto, Nurwijayanti K.N. pada 

tahun 2016 dengan judul “Pengatur Suhu dan Kelembapan Otomatis Pada 

Budidaya Jamur Tiram Menggunakan Mikrokontroler ATMega16” 

memiliki keunggulan yakni penerapan pada miniatur kumbung jamur [5].  

Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan 

menerapkan alat yang akan dirancang pada kumbung jamur milik petani 

jamur tiram putih. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Yudi Acob Fambawa pada tahun 2016 

dengan judul “Sistem Pemantauan dan Kontrol Kumbung Jamur Tiram 

Berbasis Android” menggunakan aplikasi ponsel cerdas bersistem operasi 

Android sebagai media pengendali dan pemantauan dari alat yang ia buat 

[6]. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah pada 

penggunaan web sebagai media pengendali dan pemantauan dari alat yang 
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akan penulis buat. Web dipilih agar akses pengguna dapat menggunakan 

komputer atau ponsel cerdas sebagai sarana akses ke web. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Kiki Apriliya pada tahun 2016 dengan judul 

“Sistem Pemantauan Suhu dan Kelembaban Inkubator Telur Melalui 

Jaringan Global System for Mobile Communication Berbasis Short Message 

Service” memiliki keunggulan yakni menggunakan short message service 

(SMS) sebagai sarana pemantauan inkubator telur [7]. Sedangkan penelitian 

ini memiliki keunggulan menggunakan web sebagai sarana pemantauan dan 

pengendalian. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Surya Arifin yang berjudul “Quality 

Of Service (QoS) Jaringan Sensor Nirkabel Berbasis Zigbee” menggunakan 

Zigbee sebagai media transmisi nirkabel [8]. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh penulis akan mengukur Quality of Service 

dari “Alat Pengatur Suhu Dan Kelembaban pada Budidaya Jamur Tiram”. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui Quality of Service (QoS) dari sistem pengatur suhu dan 

kelembaban pada budidaya jamur tiram. 

2. Mengetahui konsumsi energi listrik dari sistem pengatur suhu dan 

kelembaban pada budidaya jamur tiram. 
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1.3. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Menjadi langkah penelitian dalam bidang pertanian jamur tiram putih. 

2. Mempermudah pekerjaan merawat tumbuh kembang jamur tiram putih bagi 

petani jamur. 

3. Implementasi smart farming dalam bidang pertanian jamur tiram. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penelitian – penelitian sebelumnya, rumusan masalah yang ada 

ialah “Bagaimana mengukur QoS jaringan dan konsumsi daya pada sistem 

pengatur suhu dan kelembaban lingkungan budidaya jamur tiram” 

 

1.5. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah penelitian ini ialah: 

1. Tidak membahas tumbuh kembang jamur tiram selama penelitian. 

2. Hanya membahas Quality of Servie (QoS) dan energi listrik dari sistem 

pengatur suhu dan kelembaban pada budidaya jamur tiram. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN    

Bab 1  berisikan latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan 

masalah, batasan masalah, serta sistematika penulisan dalam penelitian ini. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab 2 berisikan penjabaran secara teoretis mengenai penelitian yang terdahulu, 

komponen apa saja yang penulis gunakan dalam pembuatan alat ini, serta data-

data pendukung lainnya. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab 3 berisikan langkah – langkah penulis dalam melakukan penelitian dimulai 

dari waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam 

penelitian, serta langkah – langkah pengerjaan alat yang penulis lakukan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab 4  berisikan data hasil perbandingan alat yang penulis buat dengan alat 

yang memiliki kemiripan cara kerjanya serta dengan pengambilan data serta 

membandingkannya apakah lebih efektif ataupun sebaliknya. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab 5 berisikan kesimpulan berdasarkan proses penelitian yang penulis 

lakukan serta terdapat saran yang berguna untuk penelitian dimasa mendatang. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN



 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Smart Agriculture 

Kemajuan teknologi seiring perkembangan jaman membuat kemajuan di 

pelbagai bidang. Semakin mudah akses internet serta semakin umumnya 

pemakaian ponsel cerdas memberikan jalan bagi Internet of Things (IoT) untuk 

masuk ke segala bidang mulai dari telekomunikasi, pendidikan, sampai 

pertanian. Smart agriculture atau smart farming adalah pertanian modern yang 

dapat menghasilkan hasil maksimal dari suatu produk pertanian menggunakan 

bantuan sensor, otomasi, dan robotika [9]. Smart farming akan memudahkan 

petani-petani untuk mengendalikan alat-alat pertanian secara nirkabel yang 

tergambar pada Gambar 2.1. 

 

 
 

Gambar 2.1. Smart agriculture masa depan pertanian 
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Otomasi dan robotika ini akan memudahkan petani untuk bertani dalam skala 

besar dengan menggunakan tenaga manusia yang lebih sedikit sehingga 

memangkas biaya produksi dan memaksimalkan hasil produksi. Jaringan 

sensor nirkabel yang terdiri atas sensor kelembaban udara, sensor pH tanah, 

kadar air tanah, hingga estimasi masa panen akan memberikan optimasi dalam 

bidang pertanian. Sensor-sensor ini akan membantu petani dalam menyiapkan 

lahan untuk pertanian yang dengan menggunakan pesawat nirawak untuk 

menyemprotkan pestisida dan pemetaan  serta pengawasan lahan pertanian 

[10]. 

 

2.2. Jaringan Sensor Nirkabel 

Jaringan Sensor Nirkabel (JSN) adalah sekumpulan alat yang dapat 

mengkomunikasikan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya dari 

lapangan melalui jaringan nirkabel. JSN terdiri atas beberapa nodal sensor yang 

digunakan untuk memantau kondisi fisik dari lingkungan seperti suara, 

tekanan, suhu, kelembaban, dan lain sebagainya. 

 

2.2.1. Arsitektur Jaringan Sensor Nirkabel 

JSN secara umum menggunakan model arsitektur Open Systems 

Interconnection (OSI). Arsitektur JSN mencakup lima lapis dan tiga lapis 

silang. Kebanyakan di jaringan sensor membutuhkan lima lapisan, yakni 

lapisan aplikasi, lapisan transportasi, lapisan data, lapisan jaringan, data 

link, dan physical. Sedangkan tiga lapisan silang tersebut adalah bidang 
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manajemen daya, bidang manajemen daya, dan bidang pengelolaan tugas 

[11].  

Adapun penjelasan dari lima lapis tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Lapisan Aplikasi 

Lapisan aplikasi bertanggung jawab atas pengelolaan traffic dan 

menawarkan banyak penerapan yang mengubah data dalam bentuk 

yang jelas untuk menemukan informasi yang sesuai. Jaringan sensor 

diterapkan pada berbagai macam bidang seperti agrikultur, militer, 

lingkungan, medis, dan lain sebagainya [12].  

2. Lapisan Transport 

Fungsi lapisan transport adalah untuk memberikan penghindaran dan 

keandalan kemacetan di mana banyak protokol yang dimaksudkan 

untuk menawarkan fungsi ini praktis di hulu. Protokol-protokol ini 

menggunakan mekanisme yang berbeda untuk pengakuan kerugian 

dan pemulihan kerugian. Lapisan transport benar-benar dibutuhkan 

ketika suatu sistem direncanakan untuk menghubungi jaringan lain 

[11]. 

3. Lapisan Jaringan 

Fungsi utama dari lapisan jaringan adalah routing, ia memiliki banyak 

tugas berdasarkan aplikasi, tetapi sebenarnya, tugas-tugas utama 

dalam penghematan daya, memori parsial, buffer, dan sensor tidak 

memiliki ID universal dan harus terorganisir sendiri [11]. 

  



12 

 

4. Lapisan Data Link 

Lapisan data link bertanggung jawab untuk pendeteksian bingkai data 

multipleks, aliran data, MAC, & kontrol kesalahan, konfirmasi 

keandalan point-to-point atau point-to-multiple point [11]. 

5. Lapisan Physical 

Lapisan ini berguna untuk mentransfer aliran bit pada media fisik. 

Lapisan ini bertanggung jawab untuk pemilihan frekuensi, generasi 

frekuensi pembawa, deteksi sinyal, Modulasi & enkripsi data. IEEE 

802.15.4 disarankan untuk area khusus tingkat rendah & jaringan 

sensor nirkabel dengan biaya rendah, konsumsi daya, kepadatan, 

jangkauan komunikasi untuk meningkatkan masa pakai baterai. 

CSMA / CA digunakan untuk mendukung star dan peer to peer 

topology [11]. 

 

2.2.2. Topologi Jaringan Sensor Nirkabel 

Berdasarkan Gambar 2.2. tentang macam topologi JSN dalam 

aplikasinya dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Topologi Star 

Topologi ini menghubungkan setiap nodal langsung ke gateway. 

Gateway tersebut dapat mengirimkan atau menerima data dari 

beberapa nodal. Topologi ini tidak memungkinkan tiap nodal 

untuk berkomunikasi satu sama lain. Hal ini menguntungkan 

karena dapat mengurangi delay antara satu nodal dengan gateway. 
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Karena nodal hanya dapat berkomunikasi dengan gateway, maka 

gateway harus dalam jangkauan transmisi radio nodal [12]. 

2. Topologi Tree 

Topologi ini adalah sekumpulan topologi star. Setiap nodal sensor 

terhubung ke nodal yang secara hierarki (router) lebih tinggi lalu 

terhubung dengan gateway. Keuntungan dari topologi ini ialah 

dapat mengembangkan jaringan nodal sensor dan pendeteksian 

error jauh lebih mudah. Namun kekurangan utama dari topologi 

ini ialah sangat bergantung dengan saluran bus yang dipakai 

sebagai penghubung antar router. Apabila salah satu bus rusak, 

maka jaringan ini akan collapse [12]. 

3. Topologi Mesh 

Topologi ini memungkinkan untuk nodal berkomunikasi satu 

dengan yang lain yang masih dalam jangkauan transmisi radio. 

Komunikasi tersebut dilakukan dengan media nodal router. 

Keuntungan terbesar dari topologi tipe ini ialah pendeteksian yang 

mudah untuk error pada nodal, namun hal ini akan membutuhkan 

biaya yang sangat besar dibandingkan dengan topologi tipe lain 

[12]. 
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Gambar 2.2. Variasi topologi pada JSN [12] 

 

2.2.3. Penerapan Jaringan Sensor Nirkabel 

Berdasarkan lingkungan penerapannya, JSN dapat dibagi menjadi 

beberapa jenis, yakni: 

1. Jaringan Sensor Nirkabel Atas Tanah 

JSN atas tanah dapat berkomunikasi dengan stasiun pusat secara 

efisien dan terdiri atas ratusan hingga ribuan nodal sensor yang 

disebarkan dengan cara yang terstruktur maupun tidak terstruktur. 

Cara yang tidak terstruktur menyebarkan sensor secara acak pada 

area yang telah ditentukan. Cara yang terstruktur menggunakan 

peletakan optimal dari sensor, model dua dimensi atau tiga 

dimensi [12]. 

2. Jaringan Sensor Nirkabel Bawah Tanah 

JSN bawah tanah lebih mahal pada biaya penyebaran, perawatan 

dan peralatan. JSN ini terdiri atas nodal sensor yang tersembunyi 

di dalam tanah untuk memantau kondisi bawah tanah seperti pada 

Gambar 2.3. Jaringan sensor  ini memiliki kesulitan utama untuk 

mengisi ulang daya sensor yang ditimbun di dalam tanah [12]. 
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Gambar 2.3. Jaringan sensor nirkabel bawah tanah [12] 

. 

3. Jaringan Sensor Nirkabel Bawah Air 

Sama seperti JSN bawah tanah, nodal sensor diletakkan di bawah 

tanah untuk mengambil data di dalam air dengan stasiun 

pangkalan yang mengapung di atas air seperti pada Gambar 2.4. 

Tantangan nyata dari JSN bawah air ialah komunikasi yang 

memiliki delay propagasi yang lama, bandwidth, dan galat sensor 

[12]. 

 
 

Gambar 2.4. Jaringan sensor nirkabel bawah air [12] 
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4. Jaringan Sensor Nirkabel Multimedia 

JSN ini dicanangkan untuk pelacakan dan pemantauan dalam 

bentuk multimedia seperti citra, video, dan audio. Jaringan ini 

terdiri atas sensor dengan biaya rendah yang dilengkapi dengan 

mikrofon dan kamera. Nodal ini terhubung satu sama lain melalui 

koneksi nirkabel untuk kompresi data, pengambilan dan korelasi 

data yang tertera pada Gambar 2.5 [12]. 

 

 
 

Gambar 2.5. Jaringan sensor nirkabel multimedia [12] 

 

5. Jaringan Sensor Nirkabel  Bergerak. 

JSN ini terdiri atas sensor nodal yang dapat bergerak sendiri dan 

berinteraksi dengan lingkungan. Nodal yang bergerak ini 

memiliki kemampuan untuk mengolah rangsangan dan 

berkomunikasi. JSN ini jauh lebih fleksibel dari JSN yang statis 

[12]. 
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2.3. Quality of Service 

Menurut Institute of Telecommunication Union (ITU) pada rekomendasi 

E.800, Quality of Service adalah “Totalitas karakteristik dari suatu layanan 

telekomunikasi yang bergantung pada kemampuannya untuk memenuhi 

kebutuhan secara tersirat maupun tersurat dari pengguna layanan tersebut” 

[13]. Menentukan QoS sangat subjektif terhadap siapa yang memiliki 

kepentingan namun ITU memberikan pedoman standar yang dapat menjadi 

acuan untuk definisi QoS yang tercantum dalam rekomendasi E.800. Metode 

pengukuran QoS bervariasi berdasarkan media yang dipakai, data yang data 

yang diutamakan, maupun dari penyedia layanan itu sendiri. Tabel 2.1 

menjelaskan tentang nilai dari QoS dan kategori dari nilai tersebut. 

 

Tabel 2.1. Persentase dan nilai Quality of Service [14] 

 

Persentase Nilai Kategori 

95  100% 3,8  4 Sangat Memuaskan 

75  94,75% 3  3,79 Memuaskan 

50  74,75% 2  2,99 Kurang Memuaskan 

25  49,75% 1  1,99 Jelek 

 

 

QoS sendiri diukur melalui beberapa parameter, yakni: 

1. Throughput 

Throughput mengamati paket yang sukses terkirim ke destinasi selama 

selang waktu tertentu. Kecepatan transfer data yang diukur dalam satuan 

bit per detik (bps) [13].  Throughput dapat dicari menggunakan persamaan 

berikut: 
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Throughput =  
(

Paket data diterima
lama pengamatan

)

Besar bandwidth
×100% 

 

Setelah throughput didapatkan, maka dapat melihat nilai indeks dari 

throughput tersebut dalam Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2. Kategori penilaian throughput [14] 

 

Throughput Indeks Kategori 

100% 4 Sangat Bagus 

75% 3 Bagus 

50% 2 Sedang 

>25% 1 Jelek 

 

2. Delay 

Delay adalah waktu yang dibutuhkan paket untuk menempuh jarak dari 

asal ke tujuan. Delay dipengaruhi oleh jarak secara fisik, media fisik itu 

sendiri, dan kongesti atau kepadatan lalu lintas data [13]. Delay dapat 

dicari menggunakan persamaan berikut: 

 

Delay = Waktu diterima - Waktu pengiriman 

 

Kemudian delay dapat dibandingkan dengan Tabel 2.3 untuk mendapatkan 

indeks dan kategori dari jaringan telekomunikasi yang digunakan. 
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Tabel 2.3. Kategori penilaian delay [14] 

 

Delay Indeks Kategori 

<150 ms 4 Sangat Bagus 

150  300 ms 3 Bagus 

300  450 ms 2 Sedang 

>450 ms 1 Jelek 

 

 

3. Packet Loss 

Parameter yang menggambarkan keadaan di mana paket hilang atau tidak 

sampai ke tujuan karena adanya intervensi atau gangguan pada jaringan, 

baik yang disebabkan oleh manusia, perangkat telekomunikasi, maupun 

dari alam. Hal ini sangat berpengaruh karena transmisi ulang atau 

retransmision mengurangi efisiensi dari jaringan secara keseluruhan [13]. 

Packet loss dapat dicari dengan persamaan berikut: 

 

Packet loss = 
(paket data dikirim-paket data diterima)

paket data dikirim
×100% 

 

Setelah mendapatkan nilai packet loss kemudian dibandingkan dengan 

Tabel 2.4 untuk mendapatkan indeks dan kategori dari jaringan 

telekomunikasi yang digunakan 

 

Tabel 2.4. Kategori penilaian Packet loss [14] 

 

Packet loss Indeks Kategori 

0% 4 Sangat Bagus 

3% 3 Bagus 

15% 2 Sedang 

25% 1 Jelek 
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4. Jitter 

Jitter adalah variasi dari waktu delay yang ada di transmisi data pada 

jaringan [13]. Jitter dapat dicari menggunakan persamaan berikut: 

 

𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 =  
Total variasi delay

Total paket yang diterima
 

 

Di mana: 

Total variasi 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 = 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦 − rereata 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 

 

Setelah mendapatkan nilai dari jitter maka dapat membandingkan dengan 

Tabel 2.5. untuk mendapatkan indeks dan kategori dari jaringan 

telekomunikasi yang digunakan. 

 

Tabel 2.5. Kategori penilaian Jitter [14] 

 

Jitter Indeks Kategori 

0 ms 4 Sangat Bagus 

0 – 75 ms 3 Bagus 

75 – 125 ms 2 Sedang 

>125 ms 1 Jelek 

 



 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Diagram Alir Penelitian 

Adapun diagram alir penelitian ini seperti tertera pada Gambar 3.1. 

 

 

 

Gambar 3.1. Diagram alir penelitian 
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3.2. Metode Penelitian 

3.2.1. Menentukan Nilai QoS 

Metode yang digunakan ialah metode yang serupa dalam menentukan 

QoS pada telepon, yakni dengan menggunakan Mean Opinion Score 

(MOS). Perangkat akan dihubungkan melalui jaringan internet untuk 

kemudian menganalisis jaringan yang digunakan sistem tersebut. ITU 

memberikan penjelasan tentang definisi serta metode pengamatan 

secara subjektif pada penilaian QoS sebuah jaringan telekomunikasi. 

Sistem akan mengakses jaringan melalui laptop yang akan bertindak 

sebagai access point, kemudian akan mengirimkan data ke web server. 

Pengguna akan mengakses data tersebut melalui gawai yang dimiliki, 

baik ponsel cerdas maupun komputer personal seperti tergambar pada 

Gambar 3.2. 

QoS akan diukur dari bagian sensor menggunakan perangkat lunak 

Wireshark. Perangkat lunak tersebut akan dipasang ke komputer 

personal yang akan digunakan sebagai titik akses untuk mengukur 

delay, packet loss, jitter dan throughput selama 2 jam saat sistem sedang 

aktif sebagai parameter untuk menentukan QoS dari jaringan. 
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Gambar 3.2. Diagram sistem pengatur suhu dan kelembaban 

lingkungan budidaya jamur tiram 

 

Delay adalah jeda waktu dari data yang dikirimkan sampai data yang 

diterima. Jitter adalah variasi dari delay. Variasi yang dimaksud ialah 

ragam waktu delay yang terjadi selama pengiriman paket. Throughput 

adalah banyaknya data dalam selang waktu pengiriman paket. 

Sedangkan packet loss ialah paket yang hilang atau rusak selama 

pengiriman data berlangsung. 

Nilai dari keempat parameter yang telah didapatkan kemudian akan 

dibandingkan dengan Tabel 2.2 hingga Tabel 2.5 yang akan 

menghasilkan nilai indeks. Nilai indeks tersebut akan dijumlahkan dan 

diambil reratanya untuk mendapatkan nilai indeks QoS.  

SISTEM KUMBUNG 

LAPTOP 

WEB 

GAWAI 

PENGGUNA 
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Pengambilan data ini akan dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan 

rata-rata nilai delay dan throughput sehingga dapat menentukan nilai 

QoS. 

 

3.2.1. Menghitung Konsumsi Energi Listrik 

Energi listrik akan dihitung dengan cara mengukur tegangan dan arus 

yang masuk ke alat menggunakan osiloskop seperti pada Gambar 3.3. 

Pengukuran pertama ialah mengukur tegangan. Tegangan yang pertama 

kali diukur ialah tegangan dari sensor dengan cara menghubungkan 

resistor 10 kΩ secara seri dengan sambungan daya dari sensor. 

Kemudian probe dan ground akan dihubungkan dengan resistor secara 

paralel agar dapat mengukur tegangan. Setelah tegangan diukur, akan 

menggunakan perhitungan berikut untuk mendapatkan arus yang 

mengalir masuk ke sistem.  

 

Gambar 3.3. Pengukuran tegangan sistem pengatur kumbung jamur 

tiram 

 

Sistem 

Sensor Catu Daya 
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Mengukur energi pada aktuator juga melakukan hal yang sama. Yakni 

menghubungkan secara paralel resistor yang terhubung secara seri pada 

sumber daya untuk mengukur tegangan. 

 

I= 
V

R
 

 

Di mana: 

I = Arus (Ampere) 

V = Tegangan (Volt) 

R = Resistansi (Ohm) 

 

Setelah tegangan dan arus didapatkan, maka energi listrik dapat dihitung 

dengan menggunakan persamaan berikut: 

 

P = V × I 
 

Di mana: 

P = Daya (Watt) 

V = Tegangan (Volt) 

I = Arus (Ampere) 

 

3.2. Alat dan Bahan 

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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a. Komputer 

Komputer atau biasa disebut PC akan digunakan sebagai media untuk 

menghubungkan Arduino ke Web. Hal ini akan memudahkan 

pengukuran QOS karena aplikasi Wireshark menggunakan PC untuk 

dapat mencatat lalu lintas dari suatu jaringan telekomunikasi, 

termasuk TCP/IP.  Selain itu, komputer personal juga akan digunakan 

sebagai media untuk mengakses web dari sisi pengguna. Adapun 

komputer yang akan digunakan ialah komputer jinjing atau laptop. 

b. Ponsel Cerdas 

Ponsel cerdas adalah gawai yang sangat akrab dengan kehidupan 

sehari-hari. Mulai dari mengecek surel, aplikasi perpesanan, hingga 

mengambil gambar. Penulis ingin memanfaatkan kelebihan dari 

ponsel cerdas sebagai pengendali dan pemantauan dari jarak jauh. 

Ponsel cerdas akan digunakan sebagai sarana untuk mengakses web 

server dari sisi pengguna. 

c. Osiloskop 

Osiloskop adalah sebuah alat ukur yang dapat menggambarkan sinyal 

listrik. Sinyal listrik ini dapat berupa sinyal listrik AC maupun DC. 

Sinyal listrik DC akan dikur dengan menggunakan probe. Osiloskop 

akan digunakan sebagai sarana pengukur tegangan dan arus keluaran 

dari alat. 

d. Wireshark 

Wireshark adalah aplikasi untuk menganalisis protokol 

telekomunikasi. Pada aplikasi Wireshark, terdapat filter yang dapat 
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menampilkan hanya protokol yang ingin dipantau, dalam penelitian 

ini protokol yang akan dipantau ialah TCP/IP. Selain itu, pada menu 

statistik dari aplikasi Wireshark sudah dapat mengalkulasikan 

throughput dan bandwidth dari jaringan telekomunikasi.



 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1. Simpulan 

Adapun simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Konsumsi daya dari sistem pengatur lingkungan kumbung jamur tiram 

adalah sebesar 782,46 Wh /hari, dengan sistem sensor sebesar 26,46 

Wh/hari. 

2. Waktu rerata delay dari sistem pengatur lingkungan kumbung jamur tiram 

paling tinggi adalah pada tanggal 15 Oktober 2018 dengan waktu 1,638 ms 

dan indeks 4 dengan predikat “Sangat Bagus”. 

3. Waktu jitter dari sistem pengatur lingkungan kumbung jamur tiram paling 

tinggi adalah pada tanggal 15 Oktober 2018 dengan waktu 1,638 ms dan 

indeks 4 dengan predikat “Sangat Bagus”. 

4. Nilai packet loss dari sistem pengatur lingkungan kumbung jamur tiram 

adalah 0% untuk semua pengujian dengan nilai indeks 4 dan kategori 

”Sangat Bagus”. 

5. Nilai throughput paling besar dari sistem pengatur lingkungan kumbung 

jamur tiram adalah pada tanggal 22 Oktober 2018 sebesar 65% dengan 

indeks 4 dan kategori “Bagus”. 
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5.2. Saran 

Adapun saran untuk penelitian berikutnya adalah sebagai berikut: 

1. Menggunakan penyedia layanan internet lain seperti Indosat, 3, XL Axiata, 

atau Indihome sebagai pembanding. 

2. Menggunakan aplikasi ukur lain untuk mengukur parameter QoS seperti 

iPerf sebagai alternatif perangkat lunak penganalisis jaringan selain 

Wireshark. 

3. Menggunakan komponen yang lebih hemat daya untuk 

mikrokontrolernya seperti NodeMCU ESP8266 karena 

lebih hemat energi dengan tegangan masukan 3,3 VDC.
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