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Abstract: 

Indonesia merupakan salah satu negara agraris dengan luas area pertanian, khususnya 

padi yang mencapai jutaan hektar luasnya. Hal ini tentunya menjadikan Indonesia 

sebagai salah satu negara penghasil padi dengan varian dan kualitas yang bermacam-

macam.  Terlepas dari melimpahnya produksi padi, para petani juga selalu memiliki 

kendala yang bisa mempengaruhi menurunnya hasil panen, baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas. Untuk penurunan kuantitas padi, faktor utamanya ialah serangan 

berbagai OPT (Organisme Pengganggu Tanaman). Pengusiran OPT (Organisme 

Pengganggu Tanaman) yang dibahas dalam projek ini berupa burung pipit pemakan 

padi. Berdasarkan permasalahan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman)  tersebut, 

maka sangat penting untuk membuat sebuah alat untuk membantu petani memonitoring 

area persawahan dan mengusir OPT. Salah satunya adalah dengan pembuatan “Wireless 

Sensor Network Pengusir Hama Padi Untuk Meningkatkan Produktifitas Hasil 

Pertanian”. Wireless Sensor Network Pengusir Hama Padi merupakan alat sensor yang 

didesain untuk mendeteksi mendeteksi adanya pergerakan hama yang menyerang 

persawahan misalnya segerombolan burung pipit pemakan bulir padi, burung-burung 

ini nantinya akan terdeteksi oleh sensor yang digunakan yaitu sensor PIR (Passive Infra 

Red) setelah terdeteksi maka mikrokontroler akan mengolah data dari sensor kemudian 

akan menghasilkan output berupa pergerakan servo dan buzzer sebagai media pengusir 

hama padi. Sehingga dengan adanya alat ini dapat membantu meningkatkan 

produktifitas hasil panen. 
 

Keyword :agriculture,WSN,Framework,Smart,Production. 

 

I. Pendahuluan 

Indonesia merupakan salah satu negara agraris dengan luas area pertanian, 

khususnya padi yang mencapai jutaan hektar luasnya. Hal ini tentunya menjadikan 

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil padi dengan varian dan kualitas yang 

bermacam-macam.  Terlepas dari melimpahnya produksi padi, para petani juga selalu 

memiliki kendala yang bisa mempengaruhi menurunnya hasil panen, baik dari segi 

kualitas maupun kuantitas. Dalam hal penurunan kualitas, biasanya disebabkan oleh 

faktor human error, atau kesalahan petani sendiri dalam perawatan padinya, misalnya 

kesalahan pada pemberian pupuk yang berlebih. Sedangkan untuk penurunan kuantitas 

padi, faktor utamanya ialah serangan berbagai OPT (Organisme Pengganggu Tanaman). 
Pengusiran OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) yang dibahas dalam projek ini 

berupa burung pipit pemakan padi, OPT tersebut akan terdeteksi oleh sensor pir yang 

telah terpasang diarea persawahan. 
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Berdasarkan permasalahan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman)  tersebut, 

maka sangat penting untuk membuat sebuah alat untuk membantu petani memonitoring 

area persawahan dan mengusir OPT. Salah satunya adalah dengan pembuatan “Wireless 

Sensor Network Pengusir Hama Padi Untuk Meningkatkan Produktifitas Hasil 

Pertanian”. Alat ini dapat mempermudah memonitoring area persawahan dari kejauhan 

dan dapat membantu petani untuk mengusir hama padi sehingga dapat mengurangi 

jumlah kerugian panen padi karena hama pengganggu tersebut. Alat ini dilengkapi 

dengan kamera dan terhubung ke jaringan internet sehingga dapat dimonitor dimana 

saja kita berada sedangkan  untuk sistem sensor pendeteksi dan outputnya alat ini dapat 

mendeteksi adanya pergerakan hama yang menyerang persawahan misalnya 

segerombolan burung pipit pemakan bulir padi, burung-burung ini nantinya akan 

terdeteksi oleh sensor yang digunakan yaitu sensor PIR (Passive Infra Red) setelah 

terdeteksi maka mikrokontroler akan mengolah data dari sensor kemudian akan 

menghasilkan output berupa pergerakan servo dan buzzer sebagai media pengusir hama 

padi. 
Wireless Sensor Network Pengusir Hama Padi merupakan alat sensor yang 

didesain untuk mendeteksi mendeteksi adanya pergerakan hama yang menyerang 

persawahan misalnya segerombolan burung pipit pemakan bulir padi, burung-burung 

ini nantinya akan terdeteksi oleh sensor yang digunakan yaitu sensor PIR (Passive Infra 

Red) setelah terdeteksi maka mikrokontroler akan mengolah data dari sensor kemudian 

akan menghasilkan output berupa pergerakan servo dan buzzer sebagai media pengusir 

hama padi. Sehingga dengan adanya alat ini dapat membantu meningkatkan 

produktifitas hasil panen.  
 

II. Metode 

Penelitian yang dilakukan terbagi menjadi beberapa tahapan proses. Gambar 1 

menunjukan tahapan proses tersebut.  
Projek

Planning

Research
Part 

Testing

Electrical 

Design

Mechanical

Design

Software

Design

Functional

Test

Integration

Overall

Testing

Succes

Optimization

YES

NO

 
Gambar 1. Metode Penelitian 
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Tahap perencanaan proyek penelitian, terdapat beberapa hal yang penting yang 

perlu adanya penentuan dan pertimbangan seperti, Kerangka awal penentuan topik 

penelitian yang akan dilaksanakan yaitu mengambil topik “Model Alat Pengusir Hama 

Padi Berbasis Internet Of Things (IOT). Desain Sistem merupakan hal penting yang 

harus dipertimbangkan, kebutuhan aplikasi terhadap desain mekanik antara lain desain 

mekanik, desain electrik dan desain software.  

 

 
Gambar 2. Desain Mekanik  

Blok input
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Gambar 3. Diagram Blok Sistem 

 

Perangkat lunak yang pada umumnya dibutuhkan dalam perancangan perangkat 

keras antara lain, software untuk sistem kontrol alat (aplikasi) dan software interface 

pada komputer PC/portable. Pada aplikasi standalone (berdiri sendiri) yang tidak 

membutuhkan kontrol apapun dengan PC, hanya dibutuhkan software untuk mengontrol 

dalam alat yang akan didesain. 
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Gambar 4. Flowchart Sistem Flowchart Web 

 

  

III. HASIL  

3.1 Hasil Penelitian 

Pada tahap sebelumnya telah dijelaskan proses perancangan hingga 

implementasi Model Alat Pengusir Hama Padi Berbasis Internet Of Things. Model alat 

pengusir hama padi secara keseluruhan memiliki dimensi dengan ukuran dasar 50cm x 

30cm x 5cm, dan tebal akrilik 2mm, menyesuaikan dengan kebutuhan sistem yang ada, 

untuk ukuruan miniatur sawah 30cm x 30cm, kotak box penyimpanan mikrokontroler 

50cm x 20cm, tiang kamera 25cm, panjang tiang kamera tersebut disesuaikan dengan 

luas miniatur area persawahan agar kamera dapat memantau semua area persawahan, 

selanjutnya untuk posisi dan panjang tiang sensor pir 10 cm diletakkan dipojok kanan 

area miniatur persawahan agar sensor memiliki cakupan yang luas dan sesuai untuk 

dapat mendeteksi pergerakan hama burung. Sedangkan untuk ukuran miniatur orang-

orangan sawah memiliki ukuran 15 x 3 cm menyesuaikan dengan luas area 

persawahannya, dan  tepat diletakkan ditengah-tengah area persawahan. 

 
Gambar 6. Tampilah Keseluruhan Sistem  
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Pada gambar diatas terdapat sensor PIR dipojok sebelah kanan yang berfungsi 

sebagai inputan pendeteksi gerakan yang akan menghasilkan output berupa pergerakan 

servo sebagai orang-orangan sawah yang berada ditengah-tengah sawah dan bunyi 

buzzer yang diletakan ditiang kamera, sedangkan sebelah pojok kiri gambar terdapat 

tiang kamera yang berfungsi sebagai monitoring penangkap gambar yang ditampilkan 

dihalaman webyang terintegrasi dengan mobilephone / pc melalui sebuah router. Diatas 

box tersebut terdapat juga catu daya berupa baterai 5v dan panel surya sebagai media 

pengisi ulang baterai tersebut. 

 

 Pada tahap pembahasan ini akan dibahas mengenai bagaimana sistem bekerja 

mulai dari tahap awal pemberian inputan yaitu berupa pergerakan OPT (Organisme 

Pengganggu Tanaman). Pada tahap awal sistem diberikan daya yang berasal dari baterai 

solar panel. Alat ini berbasis internet of things, terhubung ke sebuah jaringan internet, 

dapat bekerja secara otomatis maupun manual digerakan melalui web pengontrol yang 

telah dibuat. Alat ini bekerja otomatis ketika sensor menerima inputan berupa 

pergerakan opt, inputan pergerakan tersebut diproses oleh mikrokontroler dan akan 

menghasilkan outputan berupa pergerakan servo dan bunyi buzzer, sedangkan alat ini 

akan bekerja secara manual ketika tombol-tombol button atau perintah yang dibuat 

diweb server pengontrol ditekan, tombol-tombol perintah pada web tersebut dapat 

dilihat pada gambar 8 
 

 
Gambar 8. Tombol Button Sistem Kontrol 

 

setelah diujicoba secara keseluruhan sistemberjalan dengan baik diharapakan 

dapat digunakan pada lingkup yang lebih besar. pengujian keseluruhan sistem 

menggunakan pengujian struktural, fungsional dan validasi. Pengujian struktural 

dengan menguji seleuruh komponen wsn, seperti pada tabel 1. 

 

Tabel 1: Pengujian Struktural dan Fungsional 

No. 
Komponen Hasil 

Pengujian Mikrocontroller Catu daya Sensor 

1 Berfungsi Berfungsi Berfungsi Sistem 

Berfungsi 

dengan baik  

2 Berfungsi Tidak 

Berfungsi 

Berfungsi Sistem 

Berfungsi baik 

namun harus 

menggunakan 

catu daya dari 

sistem lain 

sehingga wsn 

tidak bekerja 

3 Tidak Berfungsi Berfungsi Berfungsi Sistem Tidak 

berfungsi 

4 Berfungsi Berfungsi Tidak 

Berfungsi 

Sistem Tidak 

berfungsi 
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Dari tabel 1 dapat disimpulkan bahwa sistem tidak akan berfungsi jika 

mikrocontroller dan ssensor tidak berfungsi karena wireless sensor yang dibuat 

merupakan wireless sensor network yang berbasis mikrocontroller. sementara untuk 

pengujian validasi dilakukan dengan pengujian perangkat lunak dengan metode black 

box testing dengan menguji input yang dihasilkan oleh sensor. Input yang dihasilkan 

oleh sensor seperti input gerakan yang dihasilkan oleh sensor PIR dan input gambar 

yang berasal dari kamera. 

 

Tabel 2 Ujicoba Validasi 

No. Input Output 

1 Gerakan Tangan Manusia Sensor mendapat input dan sistem 

bergerak menggerakan orang-orangan 

sawah. 

2 Gerakan Manusia Sensor mendapat input dan sistem 

bergerak menggerakan orang-orangan 

sawah. 

3  Gerakan Hewan / Kucing Sensor mendapat input dan sistem 

bergerak namun sensitifitasnya 50% 

untuk menggerakan orang-orangan 

sawah. 

4 Gerakan Hewan (Burung) Sensor mendapat input dan sistem 

bergerak namun sensitifitasnya 30% 

untuk menggerakan orang-orangan 

sawah. 

5 Gambar dari kamera Tidak mempengaruhi sistem  

 

dari tabel 2 dapat dilihat bahwa sistem tidak bekerja100%melainkan hanya 30% 

hal ini disebabkan oleh sistem pada sensor kurnag sensitif untuk menangkap gerakan 

burung karena hal ini perlu di lakukan penambahan sensitifitas padasensor pir tersebut 

sehingga alat wireles wensor network untuk pengusir hama padi agar berfungsi secara 

optimal. 

 
 

III. Kesimpulan 

Wireless Sensor Network Pengusir Hama Padi Untuk Meningkatkan Produktivitas Hasil 

Pertanian ini menggunakan mikrokontroler ATMega328 (Arduino Uno), ethernet 

shield, servo, buzzer, dan sebuah halaman web sebagai media pengontrol dan 

monitoring jarak jauh berbasis internet yang dirancang dengan menggunakan 

metodologi penelitian Hardware Programming mulai dari perencanaan proyek 

penelitian, pengetesan komponen, desain sistem mekanik, desain sistem listrik, desain 

software, tes fungsional sampai dengan perakitan dan optimasi sistem. Setelah melewati 

tahap-tahapan proses pembuatan model alat pengusir hama padi berbasis inernet of 

things ini akhirnya terselesaikan, berfungsi dan berjalan dengan baik sesuai dengan 

fungsi yang diharapkan seperti tombol-tombol sistem kontrol pada web yang 

dikendalikan secara manual dan berjalan dengan baik sesuai fungsinya. Tidak 

sepenuhnya alat yang telah dibuat memiliki hasil yang sempurna, terdapat beberapa 
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kendala dan kekurangan dari model alat ini yang harus dikembangkan untuk 

kedeapnnya, terutama pada kamera yang digunakan yaitu vc0706 hanya mampu 

memotret atau menangkap gambar saja tidak bisa dibuat untuk merekam video atau 

menampilkan output secara real time, sensor yang dipakai sensor pir tidak bisa 

membedakan pergerakan hama atau bukan, jadi semua pergerakan objek yang 

memasuki area persawahan dianggap sebagai hama, desain web yang masih sederhana 

dan jaringan internet yang digunakan untuk sistem monitoring via web masih 

menggunakan jaringan LAN (Local Area Networ) jadi cakupan monitoring via internet 

jangkauannya masih terbatas. 
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