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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belalakang 

Padi merupakan komoditas strategis yang selalu mendapatkan prioritas 

penanganan dalam pembangunan pertanian. Upaya meningkatkan produksi padi 

terutama ditujukan untuk memantapkan dan melestarikan swasembada pangan 

khususnya beras. Luas panen padi Provinsi Riau Tahun 2018 sebesar 93.755 hektar 

dan produksi padi Provinsi Riau pada tahun 2018 sebanyak 365.293 ton. Sedangkan 

bila dibandingkan dengan tahun 2014. Luas panen padi Provinsi Riau sebesar 

106.037 hektar dan produksi padi Provinsi Riau sebanyak 385.475 ton. Berarti 

mengalami penurunan sekitar 1,05 %. Hal ini terjadi karena adanya penurunan 

produktifitas yang disebabkan oleh salah satu organisme penggangu tanaman 

(Badan Pusat Statistik, 2018). 

Masalah yang masih dihadapi petani dalam melakukan budidaya padi salah 

satunya adalah masalah hama. Kerugian yang diderita akibat serangan hama dapat 

berupa penurunan jumlah produksi dan penurunan mutu produksi. Penurunan 

jumlah produksi terjadi karena hama menyerang bagian pangkal batang tanaman 

padi tempat malai berada, sehingga malai mati dan berpengaruh pada jumlah yang 

dipanen berkurang karena banyak gabah yang kosong atau hampa. Sedangkan 

penurunan mutu produksi terjadi karena bagian pangkal batang yang diserang tidak 

terlalu parah tetapi berdampak pada beberapa gabah menjadi kecil sehingga 

mutunya berkurang (Larioh, 2018). 

Salah satu hama padi yang sering merusak tanaman padi adalah hama 

serangga atau wereng. Wereng adalah sebutan umum untuk serangga penghisap 

cairan tumbuhan dengan ukuran tubuh yang kecil. Terdapat beberapa jenis hama 

wereng, beberapa di antaranya yang paling terkenal adalah wereng hijau dan 

wereng coklat. Wereng hanya bisa hidup dengan menghisap cairan tumbuhan, 

dengan demikian wereng hidup dengan merusak tanaman. Wereng menjadi hama 
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yang ditakuti dalam budidaya tanaman, selain sebagai pemakan langsung, wereng 

juga menjadi faktor bagi penularan sejumlah penyakit tumbuhan dari kelompok 

virus. Wereng memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap kondisi 

lingkungannya. Bahkan, suatu jenis wereng mampu menghasilkan keturunan yang 

tahan terhadap kondisi tertentu (Alamsyah, 2017). 

Ada beberapa cara membasmi hama wereng pada tanaman padi yaitu dengan 

menggunakan pestisida untuk memberantas hama. Namun di sisi lain pestisida 

dapat membahayakan kesehatan diri petani, konsumen, organisme non target serta 

lingkungan. Penggunaan pestisida yang berlebihan bisa meningkatkan biaya 

pengendalian, mempertinggi kematian organisme non target serta dapat 

menurunkan kualitas lingkungan (Yuliantara, 2015). 

Alternatif lain yang biasa digunakan para petani untuk membasmi serangga 

hama yang tidak merusak lingkungan adalah menggunakan lampu pada malam hari 

sebagai media perangkap hama wereng. Sumber energi listrik lampu adalah mesin 

genset. Tetapi, dengan cara ini para petani harus mengeluarkan dana tambahan 

untuk menyediakan bahan bakar yang harganya cukup mahal. 

Energi listrik yang digunakan untuk menyalakan lampu sebenarnya bisa 

diperoleh dari tenaga matahari yakni dengan memanfaatkan solar cell. Solar cell 

bisa menyerap energi dari sinar matahari yang dapat menghasilkan energi listrik 

dan solar cell bisa menyimpan energi listrik pada baterai di siang hari dan pada 

malam hari bisa digunakan untuk menyalakan lampu. Dengan demikian petani tidak 

mengeluarkan biaya tambahan untuk mengatasi hama wereng pada tanaman padi.  

Sebelumnya telah dibuat alat Perangkap Hama Tanaman Padi Menggunakan 

Arduino Mega 2560 yang bisa menangkap hama pada tanaman padi dengan 

menggunakan sebuah lampu dan kipas pendorong yang dikendalikan oleh 

mikrokontroler, hama yang jatuh akibat terkena angin dari kipas pendorong akan 

melewati lorong sensor, setelah melewati lorong sensor hama target dan bukan 

target akan dipisah yang dikendalikan oleh motor servo dan mikrokontroler. Hanya 

saja sumber listrik yang digunakan untuk mengoperasikan lampu dan kipas 

pendorong yaitu dari PLN, pengunaan sumber listrik PLN di persawahan tidak 

terlalu efesien karena area persawahan jarang sekali dialirkan listrik oleh PLN, 
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energi listrik alternatif lainnya adalah menggunakan energi panas matahari (Cahyo 

dan Nurmahaudin, 2015). 

Energi panas matahari sangat melimpah di daerah yang memiliki iklim tropis 

seperti di Indonesia yang selalu disinari matahari sepanjang tahun. Hal itu menjadi 

sumber energi yang sangat berpotensi untuk dikembangkan. Salah satu contohnya 

pemanfaatan energi matahari untuk menghasilkan energi listrik yang sering disebut 

dan lebih dikenal oleh masyarakat yaitu solar cell (Dzulfikar, 2016).  

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis mengangkat judul 

“Rancang Bangun dan Analisa Alat Perangkap Hama Wereng Pada Tanaman Padi 

Dengan Metode Night Trap Menggunakan Microcontroller”. Perancangan alat ini 

diharapkan agar alat dapat beroperasi di persawahan yang belum dialiri oleh listrik 

PLN dan dalam perancangan alat ini, penulis juga memanfaatkan sinar matahari 

sebagai sumber energi alternatif. Solar cell menyerap energi dari sinar matahari 

yang dapat menghasilkan energi listrik dan solar cell bisa menyimpan energi listrik 

pada baterai di siang hari dan di malam hari bisa digunakan untuk menyalakan 

lampu dan kawat setrum hama. Lampu dan kawat setrum hama pada alat ini hidup 

dan mati secara otomatis dengan menggunakan mikrokontroler. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian dapat disusun rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang dan membangun alat perangkap hama wereng pada 

tanaman padi menggunakan mikrokontroler? 

2. Bagaimana memanfaatkan solar cell sebagai energi alternatif ramah 

lingkungan pada alat perangkap hama wereng? 

3. Bagaimana merancang dan menerapkan teknologi perangkap hama wereng 

dengan menggunakan GSM 900A? 

4. Bagaimana menganalisa sistem kerja pada alat perangkap hama wereng? 

 

 

 



 

4 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditemukan, maka agar pembahasan 

tidak melebar dan terarah dalam skripsi ini dibatasi pada: 

1. Solar cell yang digunakan adalah solar cell 50 watt peak (WP). 

2. Perangkap hama wereng berkerja selama 2 jam, dari jam 19:00 WIB sampai 

jam 21:00 WIB. 

3. GSM SIM900A mengirim SMS hanya saat kondisi LED strip warna merah, 

kuning, hijau, biru dan high voltage generator aktif atau tidak. 

4. High voltage genetaror tidak bisa diukur menggunakan multimeter dengan 

max 600 VDC. 

5. Pengujian alat perangkap hama wereng dilakukan di ladang desa Berancah. 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah dapat menghasilkan alat ramah 

lingkungan perangkap hama wereng pada tanaman padi pemanfaatan energi 

matahari untuk menghasilkan energi listrik alternatif. 

Diharapkan dengan adanya penelitian tentang perangkap hama wereng ini 

dapat menerapkan pembelajaran dasar energi alternatif terbarukan dan menambah 

kemajuan di sektor pertanian. 

 

1.5. Metode Penyelesaian Masalah  

Dalam pembuatan dan penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode 

sebagai berikut: 

1. Metode literatur 

Metode literatur merupakan proses pengumpulan teori-teori penunjang dari 

skripsi ini yang dapat berupa artikel, jurnal keilmiahan, forum diskusi, atau 

media lainnya yang keberadaannya dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Perancangan perangkat keras 

Perancangan perangkat keras yaitu merancanakan susunan modul maupun 

komponen pendukung dari alat perangkap hama wereng. 

3. Perancangan perangkat lunak 
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Setelah selesai perangcangan perangkat keras maka dilanjutkan dengan 

perancangan perangkat lunak yang pembahasaannya mengenai algoritma 

sistem kerja alat perangkap hama wereng menggunakan mikrokontroler. 

4. Pengujian alat 

Setelah perangkat keras dan perangkat lunak selesai dibuat, maka tahap 

selanjutnya adalah pengujian alat. Jika alat yang dibuat tidak sesuai dengan 

yang diharapkan, maka dilakukan perbaikan hingga tujuan dari alat tercapai. 

  


