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Abstract
Technological advances are very influential in human life. one of the uses of this technology is
felt by farmers in getting information about oyster mushroom pests and diseases. along with the
emergence of various kinds of pests and diseases found in oyster mushrooms which are
influenced by several main factors, among others: temperature, water, soil, human resources
(resources humans), and mushroom seeds. Therefore, we need an Android-based mushroom
cultivation system application and adopt the decision tree method and are designed using the
Android Study tool. As a result, designing this application makes it easier for users to diagnose
oyster mushroom pests and diseases without having to visit an expert directly and be accessible
directly for smartphone users because it's based on Android.
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Abstrak
Kemajuan teknologi sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. salah satu pemanfaatan
teknologi ini dirasakan para petani dalam mendapatkan informasi mengenai hama dan penyakit
jamur tiram. seiring munculnya berbagai macam hama dan penyakit yang terdapat pada jamur
tiram yang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama antara lain: kondisi suhu, air, tanah, SDM
(sumber daya manusia), serta bibit jamur. oleh karena itu dibutuhkan aplikasi sistem latih
budidaya jamur dengan berbasis android serta mengadopsi metode decision tree serta dirancang
menggunakan tool Android Studio.hasil dari perancangan aplikasi ini adalah memudahkan user
dalam mendiagnosa hama dan penyakit jamur tiram tanpa harus mendatangi seorang pakar secara
langsung dan bisa diakses secara langsung untuk pengguna smartphone karena berbasis android.

Kata kunci: Jamur Tiram, Android, decision tree, Android Studio
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PENDAHULUAN

LANDASAN TEORI
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Salah satu metode penalaran tersebut agar
lebih mudah digunakan adalah metode
decision tree alasan penggunaan metode ini
adalah tidak perlu adanya penghitungan.
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b)

Aplikasi ini bisa diakses kepada

seluruh pengguna smartphone.
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