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ABSTRACT

The development of mushroom cultivation in Yogyakarta is promising and can be one 
solution to create new job opportunity.

The purpose of automatic sprayer utilization is to help entrepreneurs of mushroom 
cultivation get more efficiency, effectiveness, and product quantity and quality. The use of 
automatic sprayer as a spraying machine with misting method in mushroom cultivation, is 
optimized with the use of timer, so that misting process can run well or can be on time as 
needed.

When automatic sprayer power is compared with man power, automatic sprayer can 
lower budget up to 11,056% for each planting period and can increase production up to 
64,106%. 
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A. LATAR BELAKANG

Kelompok Tani Jamur Sedyo Lestari , 

beralamat Jl. Wates Km.14,5 Klangon 

RT.09 Argosari Sedayu Bantul Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Kelompok Tani 

Jamur Sedyo Lestari ini memproduksi 

berbagai macam produk  dari aneka jamur 

dari penyedian bahan baku, peralatan, 

bibit jamur, media tanam jamur, jamur 

segar dan kering, aneka olahan jamur dan 

herbal Jamur Lingzhi, yang dikelola oleh Ir. 

Lestari sebagai ketua dengan jumlah 

tenaga kerja 22 orang. 

Kelompok Tani Jamur Sedyo Lestari 

sudah berjalan sebagaimana usaha bisnis 

lainnya, sedangkan kapasitas penjualan 

produksi bervariasi pada setiap produk 

dengan rata rata tingkat produktivitas 

penjualan pada tahun 2013 sebesar Rp. 

87.362.500,-/bln. Sampai saat sudah 

memiliki mitra usaha yang tersebar di 

Daerah Istimewa Yogyakarta sekitarnya 

dan kota-kota besar di seluruh Indonesia. 

Plasma kemitraan produksi 195 orang dan 

kemitraan pemasaran maupun bahan 

baku sebanyak 40 orang.

Distribusi penjualan produk yang dila-

kukan kelompok usaha ini sudah cukup 

baik bahkan tidak dapat memenuhi per-

mintaan beberapa konsumen. Sistem 

produksi yang dilakukan kolompok ini 

mengikuti pola plasma inti dan kemitraan.  

Adapun penguatan modal Kelompok Tani 

Jamur Sedyo Lestari bekerjasama dengan 

lembaga perbankan dengan sistem pin-

jaman. Segmentasi pasar produk aneka 

jamur adalah semua lapisan masyarakat 

baik itu masyarakat kecil, menengah dan 

atas. 

Dalam penerapan agribisnis yang 

dilakukan Kelompok Tani Jamur Sedyo 

Lestari tentu dibutuhkan rekayasa pro-

duksi dan penerapan teknologi tepat guna 

secara efektif dan efisien sehingga dapat 

menghasilkan produksi yang optimal 

untuk memenuhi permintaan pasar di 

seluruh Indonesia.

Khusus penggunaan teknologi/ rekaya-

sa tepat guna di agribisnis jamur menggu-

nakan alat yang sederhana dengan bahan 

bahan yang tersedia di pasar sehingga 

masyarakat yang mempunyai minat besar 

untuk mengembangkan usaha agribisnis 

jamur akan terbantu dan tidak direpotkan 

pada perlakuan yang sesuai dengan 

Standart Operasional Prosedure (SOP) .

Di Kelompok Tani Jamur  Sedyo Lestari 

dan mitra  kami telah menggunakan alat 

yang direkayasa untuk melakukan pera-

watan/pemeliharaan dalam agribisnis 

jamur terutama dalam penyiraman de-

ngan metode pengkabutan air pada 

ruangan/rumah jamur. Dengan alat ini 

pengembangan agribisnis jamur sangat 

terbantu dikarenakan biaya investasi 

sangat terjangkau, adanya alat pengatur 

waktu menyebabkan proses pengkabutan 

bisa dilakukan tepat waktu, menekan 

biaya operasional tenaga kerja, sehingga 

dapat meningkatkan hasil dan pendapat-

an bagi pelaku agribisnis jamur.

Semoga hal ini menjadikan inspirasi 

bagi masyarakat dalam pengembangan 

agribisnis khususnya budidaya jamur dan 

pertanian lain pada umumnya.

Jurnal Riset Daerah Vol. XIV, No.2. Agustus 2015

Sistem Pengkabutan Dengan Automatic Sprayer Sebagai Solusi Efisiensi Kerja 
Dalam Penerapan Teknologi Agribisnis Khususnya Budidaya Jamur

2259



B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses perancangan sistem 

penyiraman dengan metode peng-

kabutan air berbasis timer otomatis 

untuk agribisnis khususnya budidaya 

jamur ?

2. Bagaimana unjuk kerja sistem penyi-

raman dengan metode pengkabutan 

air berbasis timer otomatis untuk agri-

bisnis khususnya budidaya jamur ?

3. Bagaiamana hasil penerapan dari sis-

tem penyiraman dengan metode 

pengkabutan air berbasis timer oto-

matis untuk agribisnis khususnya 

budidaya jamur ?

C. TUJUAN 

Diciptakan sebuah alat rekayasa bertu-

juan untuk membantu atau mempermu-

dah manusia atau masyarakat  dari yang 

tak mungkin menjadi mungkin, dari sulit 

dilakukan menjadi mudah dilakukan, 

sehingga masyarakat bisa mengapli-

kasikan terapan teknologi tersebut untuk 

memajukan kegiatan yang berkaitan 

untuk peningkatan usahanya, termasuk 

diciptakannya alat automatic sprayer ini 

bertujuan untuk: 

1. Mampu membuat rancangan dari 

sistem penyiraman dengan metode 

pengkabutan air berbasis timer 

otomatis untuk agribisnis khususnya 

budidaya jamur

2. Mengetahui unjuk kerja dari sistem 

penyiraman dengan metode pengka-

butan air berbasis timer otomatis un-

tuk agribisnis khususnya budidaya 

jamur

3. Mengetahui hasil penerapan dari 

sistem penyiraman dengan metode 

pengkabutan air berbasis timer 

otomatis untuk agribisnis khususnya 

budidaya jamur

D. LUARAN YANG DIHARAPKAN

Luaran yang diharapkan dari penemu-

an ini adalah sistem penyiraman dengan 

metode pengkabutan air berbasis timer 

otomatis untuk agribisnis khususnya budi-

daya jamur yang dapat meningkatkan 

kualitas dan kuantitas hasil panen produk-

si jamur. Peningkatan kualitas dan kuanti-

tas jamur ini dapat membantu meningkat-

kan perekonomian masyarakat yang 

membudidayakan jamur serta dapat 

menjadi solusi efisiensi kerja.

E. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam kehidupan sehari-hari asupan 

gizi merupakan salah satu zat yang sangat 

penting bagi tubuh dan sangat mutlak 

diperlukan setiap hari. Gizi yang tinggi 

dapat kita peroleh dari makanan /sayuran 

dan salah satunya adalah jamur tiram dan 

jamur kuping. Dari sekian banyak sumber 

asupan gizi yang tinggi, jamur tiram dan 

jamur kuping ternyata dapat kita kom-

sumsi yang ideal bagi kita, karena merupa-

kan asupan makanan yang rendah 

kolesterol. Itulah sebabnya jamur tiram 

dan jamur kuping  menjadi sangat penting 

bagi bangsa Indonesia.

Jamur tiram mempunyai kandungan 

protein, vitamin, dan mineral  yang cukup 

tinggi. Selain itu yang lebih penting lagi 

untuk diperhatikan adalah kandungan 
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asam amino essensialnya. Dari 20 jenis  

asam amino essensial, 9 jenisnya ada  ter-

dapat pada jamur tiram. Asam amino 

essensial adalah asam amino yang tidak 

diproduksi oleh tubuh manusia. Asam 

amino essensial  ini sangat berguna untuk 

proses metabolisme tubuh manusia. 9  

jenis asam amino essensial yang terkan-

dung dalam jamur tiram itu adalah :  

lysine, methionin, trypthofan, theonin, 

valin, leusin, isoleusin, histidin, dan 

fenilalanin. Vitamin  yang  terdapat  pada 

jamur  tiram diantaranya adalah: B1 

(thiamin), B2 (ribovlafin), niasin dan 

biotin. Sedangkan untuk mineralnya  

jamur tiram mengandung kalium, pospor, 

ferrum, calsium, natrium, magnesium, 

cuprom dan lain-lain. 

Jamur kuping mempunyai manfaat 

untuk kesehatan sangat besar dan kan-

dungan gizinya juga sangat tinggi dan 

jamur saat ini sudah menjadi standart 

makanan restoran yang amat lezat. 

Kandungan gizi pada jamur kuping 

terbilang sangat lengkap. Dalam setiap 

100 gram ada kandungan energi yang 

cukup tinggi antara lain adalah 284 kkal, 

karbohodrat 73 gram serta protein 9,25 

gram,kandungan mineral berupa: kalsium 

159mg, kalium 754 mg, fosfor 83 gr dan 

natrium 35 mg. Dengan beragam kan-

dungan gizi tersebut jamur kuping juga 

sering dijadikan bahan obat untuk me-

nangani beragam tipe penyakit yaitu 

darah tinggi, stroke, melancarkan 

peredaran darah ataupun jantung

Jamur lingzhi atau Genoderma 

lucidum ini mengandung lebih dari 

senyawa aktif yang dapat dibagi menjadi 

tiga kelompok utama, yakni 30 % senyawa 

yang larut dalam air, 65 % senyawa larut 

dalam pelarut organik dan 5 % senyawa 

volatil. Jamur lingzhi memang sejatinya 

dibuat sebagai bahan baku obat. Dalam 

sebuah buku berjudul Gemanium a New 

Approach Immunity bersama beberapa 

peneliti Taiwan menyebutkan bahwa 

jamur lingzhi selain mengandung senyawa 

diatas juga mengandung germanium orga-

nik yang dapat larut di dalam air, memiliki 

sifat semi, konduktor netral, dan mudah 

bersatu dengan elektron subtansi lain. Di 

dalam germanium organik juga terdapat 

senyawa oksida yang mampu mengikat 

logam berat di dalam tubuh lalu menge-

luarkannya dalam waktu 20 jam. Karena 

itu, proses metabolisme tubuh menjadi 

lancar, bahkan poolisakarida yang dikan-

dungnya mampu meningkatkan daya 

tahan tubuh. Kandungan germanium 

organik pada lingzhi antara 800-2000 

ppm, berarti jauh lebih tinggi dibanding-

kan dengan ginseng yang hanya 250-320 

ppm. Bahkan bawang putih yang mengan-

dung 750 ppm germanium organik masih 

kalah dibandingkan dengan lingzhi.

Germanium organik berfungsi untuk 

meningkatkan penyerapan oksigen di 

dalam darah hingga 1,5 kali serapan 

normal. Germanium organik juga berfung-

si sebagai dehidrogenator yakni mampu 

mengganti fungsi oksigen, akibat rekasi 

itu, oksigen dalam darah tidak habis 

terbuang (tetap tinggal di dalam tubuh). 

Di Indonesia, penelitian terhadap jamur 

lingzhi juga pernah dilakukan oleh 

laboratorium doping Komite Olaharaga 

Nasional Indonesia (KONI) yang bekerja-
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sama dengan Sucofindo. Hasilnya, jamur 

tersebut dianggap mampu mengobati 

berbagai macam penyakit sekaligus me-

ningkatkan daya tahan tubuh para atlet.

Kandungan senyawa aktif dalam jamur 

lingzhi ini adalah polisakarida dan 

germanium organik merupakan senyawa 

larut dalam air. Adenosin dan terpenoid 

adalah senyawa yang larut dalam pelarut 

organik, sedangkan asam ganoderat 

termasuk senyawa volatil. Secara luas 

kandungan dan manfaat yang sangat luar 

biasa dalam jamur lingzhi ini adalah :

1. Polisakarida, bermanfaat untuk :

Ÿ Memperkuat kemampuan tubuh 

dalam proses penyembuhan 

secara alami

Ÿ Membantu mengaktifkan sistem 

kekebalan tubuh

Ÿ Mencegah pertumbuhan sel yang 

tidak normal

Ÿ Membantu mengurangi kadar gula 

dlm darah dan memelihara fungsi  

pankreas

Ÿ Mencegah kerusakan organ-organ 

dalam tubuh

Ÿ Membersihkan penumpukkan 

racun dalam tubuh

Ÿ Menguatkan membran sel

Ÿ Meningkatkan jumlah oksigen 

yang dibawa oleh sel darah merah

2.  Adenosin, bermanfaat untuk :

Ÿ Menurunkan kadar kolesterol dan 

lemak dalam darah

Ÿ Menurunkan kadar pengumpalan 

darah dan mencegah 

trombogenesis

Ÿ Memperbaiki fungsi kelenjar 

adrenalin untuk menjaga 

keseimbangan endokrin

Ÿ Menyeimbangkan metabolisme 

untuk keremjaan dan lebih 

bertenaga

3. Triterpenoid, bermanfaat untuk :

Ÿ Memperbaiki dan meningkatkan 

kerja sistem pencernaan

Ÿ Mencegah alergi yang disebabkan 

oleh antigen

Ÿ Mengurangi kolesterol dan 

menstabilkan lemak di dalam 

tubuh

Ÿ Mengaktifkan inti sel dalam darah

4. Sari Ganoderik, bermanfaat untuk :

Ÿ Membantu memulihkan masalah 

penyakit kulit

Ÿ Meremajakan, mempercantik dan 

menghaluskan kulit

Ÿ Menghentikan pendarahan

Ÿ Mengobati penyakit kulit, infeksi 

dan luka

Ÿ Menurunkan kadar gula darah

F. METODE PENDEKATAN

Metode yang digunakan adalah:

1. Mensosialisasikan program kepada 

mitra maupun calon mitra budidaya 

jamur 

2. Melakukan kerjasama dengan mitra 

budiaya jamur

3. Melakukan penerapan penggunaan 

alat pengkabutan otomatis berupa 

alat automatic sprayer.
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G. PELAKSANAAN 

1. Survei Tempat

Dilakukan tahap pertama dengan 

tujuan untuk mengetahui lokasi rumah 

budidaya jamur yang akan menggu-

nakan alat automatic sprayer. Untuk 

mengetahui kondisi yang ada dilapang-

an sehingga diharapkan dapat mem-

peroleh gambaran terkait sistem yang 

akan dibuat nanti.

2. Observasi Tempat

Dilakukan kondisi budidaya jamur 

secara detail  meliputi : Luasan Rumah 

budidaya, bentuk rumah budidaya, 

ukuran, jarak Rak tempat media tanam 

jamur, tinggi rumah budidaya, jarak 

sumber air yang akan dipakai, dan 

kondisi lingkungan termasuk rata-rata 

suhu dan kelembaban di lokasi terse-

but, hal ini sangat penting untuk pema-

sangan alat dan berapa kali dalam 

sehari dilakukan pengkabutan terma-

suk durasi pengkabutannya.

3. Pengaplikasian Alat

Setelah hal tersebut diatas maka 

disiapkan instrument alat yang diper-

lukan untuk dilakukan pemasangan 

alat automatic sprayer guna menge-

tahui sistem kerja alat tersebut.

4. Lokasi Pengaplikasian Alat

Pengaplikasian telah dilaksanakan 

di beberapa mitra kelompok tani Sedyo 

lestari antara lain :

a) Kelompok Usaha bersama (KUBE) 

Desa Sentolo Kecamatan Sentolo 

Kabupaten Kulonprogro.

b) Pelaku usaha Mandiri atas nama 

Bapak Wahyudi di Dusun Jaranan 

Desa Panggungharjo Kecamatan 

Sewon Kabupaten Bantul

c) Kelompok Usaha Mandiri Wonosari 

Kabupaten Gunung Kidul

d) Kelompok Wanita Tani Sedyo 

Rahayu Dusun Polaman Desa 

Argorejo Kecamatan Sedayu 

Kabupaten Bantul

5. Evaluasi mengenail pengapikasian alat

Evaluasi ini sangat penting, terkait 

dengan fungsi alat yang telah ter-

apikasi di tempat mitra. Setelah bebe-

rapa hari akan diketahui apakah alat 

berfungsi dengan baik atau tidak. Baru 

dilakukan evauasi kalau memang alat 

tak mampu berfungsi dengan baik. 

Tetapi apabila alat telah berfungsi se-

suai fungsinya maka kegiatan evaluasi 

tidak peru dilakukan.

H. INSTRUMEN PELAKSANAAN 

1. Pada proses persiapan, alat dan bahan 

yang digunakan yaitu : 

Pompa Air 1/4 PK, Timer Digital, Pipa 

Paralon 1/2 inch, Pipa Paralon 3/4 inch, 

Sambungan Pipa L, Sambungan Pipa T, 

Sochk Paralon 3/4 dan1/2 inch, Foot 

Klep Kuningan, Lem Pipa, Noozel, Bak 

Plastik/Ember Ukuran 25 ltr, Stop 

Kontak Double, Steker, Kabel

2. Pada proses penerapan, alat penyi-

raman dengan metode pengkabutan 

membutuhkan beberapa alat dan 

bahan yang digunakan :

Ÿ Thermohigrometer untuk menge-

tahui suhu dan kelembaban pada 

kumbung jamur
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Ÿ Soldir untuk melubangi pipa guna 

tempat pemasangan nosel

Ÿ Solasi sebagai pengaman kabel

Ÿ Kawat digunakan untuk mengait-

kan pipa pada dinding dan atap

Ÿ Lem pipa digunakan untuk mere-

katkan dan mengeratkan antara 

pipa dengan pipa lainya

Keterangan : 

1. Sumur / Tampungan Air : sebagai sumber 

pendistribusian air 

2. Saringan Primer : dapat dibuat dengan 

spon atau kain strimin, 

3. Saringan Sekunder : yaitu berupa klep 

pompa yang sudah disertai saringan. 

Tujuannya saat pompa air menyedot dan 

mendistribusikan air melalui pipa tidak 

terjadi sumbatan pada nosel.
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4. Pompa Air : power untuk mentransfer air 

dari sumur ke pipa paralon dengan 

tekanan

5. Timer Otomatis : digunakan untuk meng-

atur waktu dan berapa kali penyiraman 

dalam 1 (satu) hari. Cara penggunaannya 

pasang kabel power pompa air ke timer 

otomatis yang sudah diatur waktu penyi-

ramanya.

6. Pipa Paralon : pemasangan pipa paralon 

untuk penyemprotan kabut dipasang di-

atas rak-rak jamur.

7. Nosel : dipasang ke pipa paralon dengan 

posisi diatas dan berjarak 1,5meter dari 

nosel yang lain. Karena nosel akan menyi-

ram seperti payung dan jarak penyiraman 

kabut hanya menjangkau sejauh 1,5 

meter.

8. Siraman kabut dapat menjangkau keselu-

ruh ruangan dengan merata dan serem-

pak bersamaan.
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Tabel 1. Investasi Alat Automatic Sprayer

No URAIAN VOL SATUAN HARGA JUMLAH

I PERALATAN

1 Pompa Air 1/4 PK 1 unit 365,000 365,000

2 Timer Digital 1 Buah 100,000 100,000

3 Pipa Paralon 1/2 inch 36 mtr 4,000 144,000

4 Pipa Paralon 3/4 inch 16 mtr 5,250 84,000

5 Sambungan Pipa L 9 buah 2,500 22,500

6 Sambungan Pipa T 3 buah 4,000 12,000

7 Sochk Paralon 3/4 dan1/2 inch 8 buah 2,000 16,000

8 Foot Klep Kuningan 1 buah 36,000 36,000

9 Lem Pipa 2 buah 8,000 16,000

10 Noozel 18 buah 7,500 135,000

11 Bak Plastik/Ember Ukuran 25 ltr 1 buah 25,000 25,000

12 Stop Kontak Double 1 buah 11,500 11,500

13 Steker 1 buah 9,000 9,000

14 Kabel 5 mtr 8,000 40,000

II TENAGA PENGERJAAN (2 ORANG) 2 hari 150,000 300,000

Jumlah biaya investasi 1,316,000

NB : Masa Pakai 3 tahun.
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I. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Hasil penerapan alat Outomatic 

Sprayer untuk agribisnis Jamur  terutama 

dalam perawatan penyiraman dan peng-

kabutan air dalam rumah budidaya untuk 

ukuran 6 x 10 meter dengan kapasitas 

media tanam atau baglog sebanyak 3.000 

buah yang dilakukan setiap hari selama 4 

kali periode tanam, maka hasil yang di-

capai adalah sebagai berikut:
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Gambar 2. Pemasangan alat automatic sprayer
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Alat automatic sprayer

Tampungan Air dan Pompa air Timer otomatis

Pompa Air yang dihubungkan dengan Timer Pipa Paralon yang sudah dipasang nosel

Pemasangan pipa diatas rak jamur Air yang disemprotkan melalui nosel
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Tabel 2. Perbandingan Hasil budidaya jamur tiram kapasitas bag log jamur 3.000

No Uraian
Penggunaan  alat 

Pengkabutan 
otomatis

Penggunaan  tenaga kerja manusia

Vol Sat Harga Jumlah Total Vol Sat Harga Jumlah Total

A BIAYA

I Bahan Baku Budidaya Jamur

1 Bag log 3,000 bks 1,900 5,700,000 3,000 bks 1,900 5,700,000

2 Hormon
Perangsang Tumbuh

1 ltr 150,000 150,000 1 ltr 150,000 150,000

Sub Jumlah 5,850,000 5,850,000

II Investasi Peralatan

1 Pompa Air 1/4 PK 1 unit 365,000 365,000 -

2 Timer digital 1 unit 100,000 100,000 -

3 Pipa Paralon 1/2 inch 36 buah 4,000 144,000 -

4 Pipa Paralon 3/4 inch 16 buah 5,250 84,000 -

5 Sambungan Pipa L 9 buah 2,500 22,500 -

6 Sambungan  Pipa T 3 buah 4,000 12,000 -

7 Sock paralon  3/4
Dan 1/2  inch

8 buah 2,000 16,000 -

8 Foot klep Kuningan 1 buah 36,000 36,000 -

9 Lem pipa 2 buah 8,000 16,000 -

10 Nosel 18 buah 7,500 135,000 -

11 Bak plastik/Ember uk 
25 ltr

1 buah 25,000 25,000 -

12 Stop Kontak double 1 buah 11,500 11,500 -

13 Steker 1 buah 9,000 9,000 -

14 Kabel 5 meter 8,000 40,000 -

15 Tenaga Pengerjaan 2 
orang

2 hari 150,000 300,000 -

16 Perawatan 36 bln 15,000 540,000 -

17 Hand Sprayer 1 buah 45,000 45,000 1 buah 45,000 45,000

18 Selang 15 mtr 5,000 75,000 15 mtr 5,000 75,000

19 Keranjang Plastik 10 buah 12,500 125,000 10 buah 12,500 125,000

Jumlah investasi alat 2,101,000 245,000

Biaya Penyusutan 
alat  ( 3 thn) atau 9 
periode

9 panen 2,101,000 233,444 9 panen 245,000 27,222

III Tenaga  Kerja

1 Tenaga  Kerja 
Petik/sortase

1,350 kg 250 337,500 1,200 kg 250 300,000

2 Tenaga Kerja 
Pengkabutan

- hari - - 120 hari 10,000 1,200,000

Sub jumlah 337,500 1,500,000
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1 Transport Pengiriman 
Baglog

3,000 log 150 450,000 3,000 log 150 450,000

2 Listrik 1,300 VA /120 
hari

60 kwh 1,515 90,900 - kwh -

Sub jumlah 540,900 450,000

Total biaya per-
periode

6,961,844 7,827,222

B PENJUALAN

1 Penjualan Jamur Tiram 
Per-periode

1,350 kg 10,000 13,500,000 1,200 kg 10,000 12,000,000

2 Penyusutan barang/
resiko rusak

5 % 13,500,000 675,000 5 % 12,000,000 600,000

Penjualan kotor 12,825,000 11,400,000

I Pendapatan Bersih

Penjualan kotor 12,825,000 11,400,000

Total biaya per-periode 6,961,844 7,827,222

Total Pendapatan 
bersih/periode

5,863,156 3,572,778

II Efisiensi biaya dan selisih Pendapatan

1 Efisiensi biaya

a. Penggunaan Tn 
Kerja Manusia

7,827,222

b. Penggunaan 
Automatic Sprayer

6,961,844

Efisiensi biaya 865,378

Prosentase 865,378 ÷ 7,827,222 11.056 %

2 Selisih pendapatan

a. Penggunaan 
Automatic Sprayer

5,863,156

b. Penggunaan Tenaga 
Kerja Manusia

3,572,778

Selisih Pendapatan 2,290,378

Prosentase 2,290,378 ÷ 3,572,778 64.106 %

No Uraian
Penggunaan  alat 

Pengkabutan 
otomatis

Penggunaan  tenaga kerja manusia

Vol Sat Harga Jumlah Total Vol Sat Harga Jumlah Total

IV Biaya operasional

2. Pembahasan

Dengan penerapan alat automatic 

sprayer yang dilakukan oleh kelompok 

tani Jamur Sedyo Lestari selama 1,5 tahun 

sampai sekarang masih berfungsi dengan 

baik. Prinsip dasar kerja alat adalah sistem 

pengkabutan yang telah di atur oleh pe-

laku usaha sesuai dengan kondisi suhu 

dan kelembaban yang ada di sekitar lokasi 

budidaya jamur. Apabila suhu dan ke-

lembaban terdeteksi oleh alat bantu 
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thermohygrometer terlalu tinggi atau 

tidak sesuai yang dibutuhkan dalam 

budidaya maka alat ini akan di atur oleh 

pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan. 

Selama pemakaian alat ini Pelaku usaha 

dapat memperoleh berbagai keuntungan 

antara lain berupa:

a. Penyiraman dan pengkabutan lebih 

merata keseluruh ruangan dalam ru-

mah budidaya dan media tanam jamur.

b. Penyiraman dengan metode pengka-

butan air menjadi tepat waktu.

Media tanam jamur dan rumah jamur 

dapat terjaga suhu dan kelembaban 

sesuai yang dibutuhkan pada tanaman 

jamur (80-85%).

c. Menghemat waktu kerja bagi pelaku 

usaha sampai dengan  2 jam setiap 

hari. 

- Apabila siklus budidaya jamur sela-

ma 4 bulan akan terjadi penghemat-

an waktu : 2 jam x 120 hari :  240 jam 

atau  60 jam /bulan

- Apabila efisiensi kerja dalam setiap 

harinya 8 jam kerja terjadi penghe-

matan waktu : 60/8 jam kerja:  7,5 

hari per bulan

d. Penghematan biaya operasional

Dibandingkan semua menggunakan 

jasa tenaga kerja bantu manusia 

mencapai Rp.865.378,-/siklus tanam 

atau selama 4 bulan.

e. Optimalnya hasil produksi yang dihasil-

kan media jamur dengan pencapaian 

hingga 11,105 % daripada tanpa 

menggunakan alat automatic sprayer. 

Apabila dilakukan penyiraman dengan 

2 metode :

- Metode pengkabutan dengan  alat 

automatic sprayer mencapai  1. 350 

kg per/3.000 baglog persiklus 

- Metode manual dengan tenaga kerja 

manusia mencapai hasil  1.200 kg 

per/3.000 baglog persiklus

f. Tercapainya produksi yang meningkat 

dengan perhitungan sebagai berikut:

1) Produksi  dengan menggunakan 

alat automatic sprayer : 

2) Produksi dengan menggunakan 

tenaga bantu manusia :

J. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan aplikasi Alat automatic 

sprayer yang dilakukan beberapa kelom-

pok usaha diatas diperoleh hasil sebagai 

berikut :

a. Sistem kerja dari automatic sprayer ini 

menggunakan metode pengkabutan 

dengan timer otomatis. Sistem ini 

dipilih dikarenakan mudah dalam pro-

ses pembuatan dan operasionalnya. 

Dengan metode ini automatic sprayer 

dapat dioperasikan dengan mudah 

apabila akan digunakan untuk musim 

kemarau panjang dan musim hujan.

b. Mampu meningkatkan kuantitas pro-

duksi tetapi tetap dengan kualitas 

produk yang sama baik dengan tenaga 

kerja bantu manusia, pencapaian 
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1.350 kg x Rp.10.000 

Penyusutan/resiko rusak 5% 

Nilai Produksi  

: Rp.13.500.000,-

: Rp. 675.000,-   

  Rp. 12.825.000,-

1.200 kg x Rp. 10.000,- 

Penyusutan/Resiko Rusak 5 % 

Nilai produksi                         

: Rp. 12.000.000,-

: Rp.600.000,-    

  Rp. 11.400.000,-



kuantitas produksi rata – rata permu-

sim mencapai 11,056% dan selisih 

pendapatan 64,106%. Hal ini dapat di-

lihat pada hasil produksi jamur sebe-

lum menggunakan automatic sprayer 

hanya menghasilkan 1200 kg, sedang-

kan setelah menggunakan automatic 

sprayer mampu menghasilkan jamur 

sebesar 1350 kg.

c. Dengan demikian alat automatic 

sprayer bisa dikatagorikan berguna 

bagi mitra karena sangat membantu 

bagi para pelaku usaha budidaya 

jamur.

2. SARAN

a. Penerapan alat automatic sprayer 

pada pelaku budidaya jamur di wilayah 

yang lembab dan rumah budidaya ja-

mur diberi ventilasi udara baik di atas 

maupun bawah guna menjaga sirkulasi 

udara secara baik.

b. Melakukan perawatan pada alat pada 

periode tertentu untuk menjaga kuali-

tas alat agar dapat berfungsi yang layak 

dan dapat bertahan sesuai perhitung-

an biaya penyusutan penggunaan alat.

c. Perlunya inovasi untuk lebih sempur-

nanya alat automatic sprayer seiring 

dengan kebutuhan pelaku usaha budi-

daya jamur secara tepat guna.
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