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Abstrak 

 

Produksi tanaman padi di Indonesia khususnya persawahan daerah Bantul tempatnya didusun Suren 

Wetan, desa Canden, kecamatan Jetis, mengalami penurunan. Penurunan hasil panen tersebut  

disebabkan oleh serangan hama pertanian yang sulit di kendalikan. Pengendalian hama tersebut telah 

dilakukan dengan berbagai cara anatara lain, menggunakan penyemprotan manual dan penyemprotan 

otomatis dengan pestisida. Tetapi dengan menggunkan pestisida yang berlebihan mengasilkan lingkungan 

sekitar tercemar. Dari permasalahan tersebut didapatkan  tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengendalikan populasi tingkat perkembang-biakan serangan hama yang menyerang tanaman padi di 

lahan persawahan tanpa penggunaan pestisida. Penelitian ini menggunakan mikrokontroler arduino nano 

v3, menggunakan  sensor LDR(Light Dependent Resistor), Rain Sensor, dan sensor PIR(Passive Infra 

Red). Sensor LDR berfungsi memberikan input kepada sistem untuk mengaktifkan  LED(Light Emitting 

Diode) apabila kapasitas cahaya berkurang. Rain Sensor dan sensor PIR memberikan input kepada 

mikrokontroler untuk mengaktifkan jaring kawat bertegangan 4.140 Volt DC(Direct Curren). Hama yang 

menempel diantara dua kawat yang  berpotensial tinggi akan menjadi penghantar energi atau tegangan 

sehingga hama akan mati. Jumlah hasil tangkapan hama serangga menggunkan tegangan 

kejut/GGL(gaya gerak listrik) mengalami peningkatan. Yang menghasilkan produksi tanaman padi 

didusun Suren Wetan, desa Canden kecamatan Jetis meningkat. Penelitian ini menggunakan metode 

eksperimen empiris pengujian langsung dilapangan.  

 

Kata kunci: LED, Mikrokontroller, PIR,  LDR, Hama Padi. 

 

1. Pendahuluan 
Padi atau beras telah menjadi sumber pangan pokok bagi masyarakat Indonesia. Salah satu masalah yang 

dapat mengurangi produksi padi adalah adanya serangan hama serangga. Banyak usaha yang telah di 

lakukan oleh petani salah satunya dengan penyemprotan manual bergantung pada tenaga manusia[1]. Hal 

ini kurang efektif karena para petani harus membayar buruh penyemprot. Biaya untuk setengah hari saja 

tarifnya Rp 40.000,- bagi petani biaya sebesar ini dinilai cukup besar dan memberatkan [2,3]. Selain itu 

waktu penyemprotan yang dilakukan siang hari sedangkan pada saat tersebut serangga hama yang lainnya 

berlindung dibawah batang tanaman padi sehingga pestisida yang disemprotkan tidak mengenai serangga 

justru mengenai tanaman padi. sehingga ada kemungkinan padi akan tercemar pestisida.  

Disamping itu waktu penyemprotan di siang hari dapat mengganggu optimalisasi penguraian karena 

penguraian pestisida menjadi bentuk yang tidak aktif karena pengaruh cahaya. Jangka waktu penguraian 

pestisida membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini menyebabkan tertimbunnya sisa pestisida di 

dalam tanah. Selain itu, penyerapan bahan aktif pestisida oleh tanah akan menurunkan efektifitas pestisida 

yang memang ditujukan untuk mengendalikan hama yang terdapat dibawah permukaan tanah dan terbawah 

kelapisan tanah bagian bawah, akhirnya mencemari sumber air tanah dan air sungai. penyemprotan dengan 

jarak yang berdekatan atau rutin. Hal ini mengakibatkan pemborosan penggunan pestisida yang berlebihan 

karena kecil kemungkinan mengenai objek yaitu hama serangga. 
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Seiring dengan meningkatnya hama serangan tersebut, petani mencari solusi untuk mensiasati fenomena 

ini karena serangan hama seringkali mengakibatkan para petani atau pelaku usaha agrobisnis. Akibat 

serangan hama tersebut, para petani terpaksa melakukan panen lebih awal, sebelum sawah mereka benar-

benar habis diganyang hama. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat semua 

peralatan-peralatan yang diciptakan oleh manusia cenderung semakin canggih, praktis, dan modern. 

Dengan adanya peralatan tersebut menyebabkan manusia menjadi lebih ringan dan mudah dalam 

beraktivitas. Selain itu dapat menunjang hasil sebuah produksi misalnya dalam hal pembasmian hama.  

Berdasarkan hal tersebut maka para petani memilih alat yang ramah lingkungan dan di anggap lebih 

efektif yaitu berupa alat perangkap kawat elektrik yang mana tidak menggunkan inteksida dan 

penyemprotan. Cara kerja alat juga tidak perlu menggunakan tenaga manusia hal ini juga akan 

mengurangi biaya yang di keluarkan oleh petani. Penggunaan alat pertanian yang ramah lingkungan ini 

akan menghasilkan bahan pangan yang aman bagi kesehatan, sekaligus mengurangi kerusakan ekosistem 

lingkungan. Proses ini dilakukan secara otomatis menggunakan jaring kawat yang akan bekerja ketika 

serangga tersebut mendekati sensor PIR kemudian kawat yang telah aktif akan langsung mengenai 

serangga sehingga serangga akan langsung jatuh kewadah yang telah di sediakan. Alat ini cukup 

diletakkan di pematang sawah. Tidak boros penggunaan pestisida karena alat ini beroperasi pada malam 

hari dimana saat serangga menyerang padi, alat perangkap ini ramah lingkungan tidak mencemari tanaman 

padi karena akan terkena langsung pada serangga. pada lahan yang jauh dari jaringan listrik, maka 

digunakan modul surya yang berfungsi menghasilkan listrik dengan cara mengubah energi matahari 

menjadi energi listrik. 

2. Metodologi 

Dalam penelitian ini terdapat alat dan bahan serta langkah penelitian untuk membuat kontrol pada alat 

perangkap serangga, diantaranya: Perancangan Sistem  

1. Perancangan Mekanik, perancangan mekanik dilakukan dengan menggambar sketch pada software 

peran-cangan mekanik yang kemudian dilakukan pembuatan tiap bagian yang telah dibuat. Dalam 

penelitian ini dibuat base form persegi, kerucut dan tabung pada alat perangkap serangga. Kemudian 

dilakukan perakitan bagi-an tersebut menjadi satu kesatuan. 

2. Perancangan Rangkaian Kontrol, pada penelitian ini dilakukan pembuatan suatu sistem kontrol yang 

mengatur jalannya alat perangkap serangga. tersusun dari beberapa blok rangakaian, yaitu panel surya 

untuk mengubah intensitas cahaya matahari menjadi energi listrik, adapun fungsi dari SCC ( solar 

Charger Controller) untuk meregulasi tegangan keluaran dari panel surya dan mengatur arus yang 

masuk ke baterai secara otomatis [4]. Sedangkan MPPT(maximum power point tracking) untuk 

menelusuri titik power maksimum, power yang bisa dikeluarkan oleh sebuah panel surya, batrei untuk 

menyimpan energi yang nantinya digunakan untuk beban, LM2596 untuk penurun tegangan, arduino 

nanoV3 untuk membaca dan menulis data, RTC ds1307 untuk pengatur waktu, sensor LDR(light 

dependent resistor) untuk menghantarkan arus listrik jika menerima sejumlah intensitas cahaya, relay 

sebagai saklar otomatis pemutus tegangan, sensor PIR mendeteksi pergerakan dan perbedaan suhu, 

sensor hujan untuk memutus tegangan pada modul kontrol jaring kawat yang mana alat tersebut tidak 

berfungsi, lampu untuk mengundang serangga agar mendekat pada alat jaring kawat elektrik.  
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Gambar 1. Blog Diagram Rangkaian Sistem Perangkap Jaring Kawat Elektrik 

3. Perancangan Perangkat Lunak, dalam perancangan perangkat lunak ini ada beberapa tahapan yang 

dilalui berkaitan dengan pemrograman. Untuk memudahkan pembahasan perancangan perangkat lunak 

ini, pembahasan dibagi menjadi beberapa hal yang meliputi pembahasan dasar pemrograman Bahasa C 

Arduino, pemrograman dengan Arduino Nano V3 pada kontrol alat perangkap serangga. 

 

3. Hasil Diskusi 

Pada pengujian sistem ini terdiri dari beberapa tahapan, dimulai dari pengujian terhadap tiap-tiap bagian 

pendukung sistem hingga pengujian sistem secara keseluruhan. Dari hasil pengujian dapat dianalisa 

kinerja dari masing-masing bagian sistem. 

Pengujian dan Analisa Catu Daya, dalam pengujian baterai terdapat tiga jenis pengujian untuk melihat 

output pada sistem tersebut. Pengujian ini bertujuan untuk memberikan input ke microcontroller arduino 

nano v3, kontrol jaring kawat elektrik dan lampu LED 7 watt hingga mendapat input yang tegangannya 

dianggap optimal sesuai dengan yang diinginkan[5].  

1. Pengujian Keluaran Tegangan Catu Daya Untuk Microcontroller, pengujian tegangan ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah output tegangan dari baterai memenuhi tegangan yang dibutuhkan oleh 

microcontroller yaitu Arduino Nano V3 dan telah diturunkan tegangannya oleh penurun tegangan 

module LM2596. Pengujian ini dilakukan sebanyak 5 kali, dan hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 

3.1 dan Gambar 3.1. 

Tabel 1. Hasil pengukuran tegangan input dan  

          output catu daya untuk microcontroller 

No Tegangan 

Input 

Tegangan 

Output 

1 12,45 V 5,22 V 

2 12,35 V 5,22 V 

3 12,29 V 5,22 V 

4 12,24 V 5,22 V 

5 12,18 V 5,22 V 

Jumlah 61,51 V 5,22 V 

Rata-rata 12,30 V 5,22 V 

                                                                                          
Gambar 2. Grafik hasil pengukuran tegangan input  

                                                                                               dan output catu daya untuk microcontroller 
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Dari pengujian tegangan output regulator 5 volt sudah mampu men-supply microcontroller arduino nano 

v3 yang membutuhkan tegangan antara 3,3 hingga 5 volt untuk pengoperasian secara optimal. 

2. Keluaran Tegangan Catu Daya Untuk Lampu LED 7 watt, pengujian tegangan ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah output tegangan dari baterai memenuhi tegangan yang dibutuhkan oleh lampu 

LED. Lampu yang digunakan yaitu lampu LED 7 watt dengan tegangan 12 volt[6]. Pengujian ini 

dilakukan sebanyak 5 kali, dengan durasi tiap pengukurannya yaitu 10 menit dan hasil pengujian dapat 

dilihat pada Tabel 1. dan Gambar 2. 

Tabel 2. Hasil pengukuran tegangan input dan output catu daya 

No Tegangan Input           Tegangan Output 

1 12,45 V 12,45 V 

2 12,35 V 12,31 V 

3 12,29 V 12,25 V 

4 12,24 V 12,20 V 

5 12,18 V 12,14 V 

Jumlah 61,51 V 61,35 V 

Rata-rata 12,30 V 12,27 V 

 

 
Gambar 3. Grafik hasil pengukuran tegangan  input dan output catu daya untuk lampu LED 7 watt 

Dari pengujian Tabel 2. dapat dilihat bahwa tegangan keluaran dari baterai rata-rata adalah 12,30 volt. 

Tegangan ini sudah dapat men-supply lampu LED 7 watt yang mampu beroperasi pada tegangan 12,27 

volt. 

 
Tabel 3. Hasil pengukuran tegangan input  

dan output catu daya untuk jaring kawat elektrik 

No Tegangan 

Input 

          

Tegangan 

Output 

1 12,45 V 5,10 V 

2 12,35 V 5,10 V 

3 12,29 V 5,10 V 

4 12,24 V 5,10 V 

5 12,18 V 5,10 V 

Jumlah 61,51 V 5,10 V 

 Rata-rata 12,30 V 5,10 V 

                                                                                  Gambar 4. Grafik hasil pengukuran tegangan catu 

                                                                                       daya untuk jaring kawat elektrik. 
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3. Keluaran Tegangan Catu Daya Untuk Kawat Elektrik, pengujian tegangan ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah output tegangan dari baterai memenuhi tegangan yang dibutuhkan oleh modul 

kontrol kawat elektrik yang telah diturunkan tegangannya oleh penurun tegangan module LM2596. 

Pengujian ini dilakukan sebanyak 5 kali, dan hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 3. dan Gambar 4. 

Pada Tabel 3. Tegangan input 3,0 volt nilai tegangan output sebesar 599 volt dan nilai rata-rata selisih 

tegangan output adalah 43,6 volt. Karena tegangan input yang diberikan adalah sebesar 5,0 volt maka, 

tegangan output yang dihasilkan adalah 599 volt + (2 x 218 volt) = 1035 volt. Tegangan output dari trafo 

tersebut berupa tegangan listrik AC yang kemudian melewati rangkaian diode dan kapasitor sehingga 

tegangan output menjadi tegangan listrik DC yang bertegangan tinggi yaitu 4.140 VDC. Pengujian dan 

Analisa Algoritma, pada bagian ini akan diperlihatkan hasil dari pengujian program keseluruhan alat. 

Aturan dalam hal pembuatan program yang berbasis arduino nano v3 dimaksudkan untuk memberi 

kemudahan dan ketepatan dalam pembuatan alat, dapat kita lihat pada Gambar 5. merupakan jaring kawat 

elektrik dan Gambar 6. merupakan alat perangkap serangga keseluruhan. 

          

Gambar 5. Alat jaring kawat elektrik                      Gambar 6. Alat perangkap serangga 

Pada Gambar 6. hasil hama belum banyak, dikarenakan intensitas dari hama serangga sangat sedikit. 

Faktor yang sangat mempengaruhi intensitas dari adanya hama serangga ini yaitu musim tanam padi. Pada 

musim tanam padi hama serangga intensitasnya sangat besar/bayak, akan tetapi pada saat musim panen 

intensitasnya sangat kecil/sedikit.   

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan dari pengujian dan analisa dari penelitian yang berjudul “Alat Perangkap Serangga 

Menggunakan Tegangan Kejut/Ggl (Gaya Gerak Listrik) Untuk Pengendalian Hama Pertanian” ini maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil membuat alat perangkap hama serangga didapat rangkaian yang terdiri dari kapasitor dan 

dioda yang di paralel tersebut akan melipatkan tegangan hingga tegangan keluaran menjadi 4.140 

VDC. Pemasangan rangkaian dioda RFC3K 2-4 kvolt sebanyak 4 buah yang disusun seri bertujuan 

sebagai buffer dari tegangan keluaran agar ketika dipasang beban detektor tegangan keluaran dari catu 

daya tegangan tinggi DC tidak mengalami penurunan tegangan. 

2. Lampu LED dapat bekerja dengan baik ketika sensor LDR dapat membaca intensitas cahaya pada dua 

kondisi waktu yaitu siang hari dan malam hari. pada siang hari persentase cahaya maka akan di dapat 

data sekitar 98%, karena data diatas rata-rata 60% maka sensor LDR bernilai 1/kondisi lampu mati dan 

pada malam hari didapat perhitung persentase cahaya maka akan di dapat data sekitar 2,6%, dan dari 

data yang didapat persentase dibawah data minimum. Berdasarkan data tersebut maka sensor bernilai 

0/kondisi lampu menyala karena dibawah batas cahaya 60%. Adapun fungsi dari lampu LED yaitu 

dapat memancarkan cahaya yang dapat menggundang/menarik perhatian serangga hama. 

3. Pada pengujian kontrol jaring kawat elektrik semua sensor sudah dapat bekerja dengan baik adapun 

sensor PIR merupakan sensor pembaca pergerakan adanya hama dimulai dari jarak 10 cm sampai 100 
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cm. sensor PIR mengasilkan logic high dengan nilai tegangan 3,72 volt dan sudut area cakupan 

pembacaan sensor PIR pada 100-600. 
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