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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Terdapat beberapa penelitian yang dijadikan landasan teori terkait pengerjaan 

penelitian ini, adapun itu sebagai berikut : 

 

2.1.1 Ekosistem Sawah 

Padi dan hama merupakan salah satu dari ekosistem sawah. Ekosistem sendiri 

merupakan lingkungan yang didalamnya terdapat hubungan timbal balik antar 

makhluk hidup.  

1. Padi 

Padi merupakan tanaman penghasil beras yang mana tanaman padi sendiri 

memerlukan lahan yang basah dan jarang mengalami kekeringan. Selain 

itu tanaman padi juga memerlukan asupan unsur hara (contoh: nitrogen, 

fosfor, kalium) yang mana unsur hara tersebut sangat berpengaruh 

terhadap tingkat produktivitasnya sendiri [10].  

2. Hama 

Hama merupakan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang menjadi 

kendala utama produksi beras. Tanaman padi rentan terhadap serangan 

hama serangga mulai dari waktu tanam hingga waktu panen. Gejala hama 

dapat terlihat dari kerusakan daun, bercak putih, tanaman menjadi kerdil, 

dan biji padi yang tidak ada isinya [4]. 

 

2.1.2 Arduino Mega 2560 

Arduino mega 2560 merupakan sebuah prototyping board yang di dalamnya 

terdapat mikrokontroler yang bernama ATmega 2560. Arduino mega 2560 

memiliki 54 pin input / output digital, 16 pin input analog, dengan input voltage 
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yang direkomendasikan adalah 7-12V, SRAM sebesar 8 KB, EEPROM sebesar 4 

KB, dan clock speed sebesar 16 MHz [11]. Pemilihan arduino mega 2560 sebagai 

prototyping board berdasarkan kebutuhan dari sistem atau alat yang akan dibuat, 

seperti kebutuhan port yang banyak dan penyimpanan yang lebih besar. 

 

2.1.3 Akumulator 12V 

Akumulator atau biasa disebut “aki” merupakan sumber tegangan listrik DC (Direct 

Current) yaitu tegangan listrik searah yang merupakan hasil dari proses kimiawi. 

Akumulator dapat dilakukan pengisian ulang pada saat energi yang tersimpan di 

dalamnya sudah habis. Pemanfaatan akumulator sendiri bisa ditemukan pada 

kendaraan bermotor [12]. 

Pada penelitian ini akumulator digunakan sebagai sumber listrik utama dalam 

pemanfaatannya. Akumulator yang digunakan adalah akumulator dengan tegangan 

12V, hal ini dikarenakan voltase rekomendasi dari prototyping board yang 

digunakan yaitu arduino mega 2560 berkisar 7-12V walaupun sebenarnya bisa 

menerima voltase berkisar 6-20V dan tegangan dari akumulator perlu dilakukan 

penurunan tegangan DC dengan menggunakan modul LM2596 DC-DC step down 

voltage regulator agar tidak terjadi kelebihan tegangan yang bisa menyebabkan 

arduino menjadi rusak. 

 

2.1.4 Modul LM2596 DC-DC Step Down Voltage Regulator  

Modul LM2596 merupakan sebuah modul DC to DC step down yang digunakan 

sebagai pengubah tegangan dc yang masuk dari sumber listrik DC seperti aki. 

Modul ini dapat menerima tegangan sampai 40V dan dapat mengatur tegangan 

keluaran antara 1.23V sampai 37V [13]. 

Pada Penelitian ini, modul LM2596 digunakan untuk mengatur tegangan masukan 

dari akumulator yang awalnya 12V lalu diatur ulang menjadi tepat 12V 

menggunakan voltmeter. Pengaturan arus masukan dari aki diperlukan agar 

tegangan yang akan masuk ke prototyping board (arduino) menjadi maksimal dan 
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mengurangi resiko kelebihan tegangan yang akan mengakibatkan arduino menjadi 

rusak dikarenakan tegangan masukan yang direkomendasikan berkisar 7-12V. 

 

2.1.5 NodeMCU ESP8266 

NodeMCU ESP8266 merupakan sebuah prototyping board yang di dalamnya 

terdapat mikrokontroler yang bernama ESP8266. NodeMCU ESP8266 bisa 

digunakan sebagai mikrokontroler dan juga sebagai modul wifi. Protoryping board 

ini memiliki 16 pin input atau output digital, dengan input voltage yang 

direkomendasikan adalah 7-12V [14]. 

 

2.1.6 Sensor PIR HC-SR501 

Sensor PIR (Passive Infra Red) merupakan sebuah modul sensor yang mana dapat 

digunakan untuk mendeteksi adanya gerakan disekitar dengan menangkap 

gelombang panas dari tubuh manusia atau hewan dengan memanfaatkan gelombang 

infra merah. Sensor PIR memiliki jarak efektif untuk pendeteksian gerakan sejauh 

5 m [15]. 

Pada penelitian ini sensor PIR sendiri akan digunakan untuk melakukan 

pendeteksian terhadap hama burung yang sering menyerang tanaman padi pada saat 

musim panen. Apabila sensor PIR mendeteksi gelombang panas dari bagian tubuh 

burung yang datang, maka selanjutnya akan dilakukan aksi oleh aktuator motor 

servo, yaitu mengerakkan tali yang sudah tergantung lonceng atau plastik 

sebelumnya dengan tujuan untuk mengusir burung tersebut. 

 

2.1.7 Gelombang Ultrasonik 

Gelombang ultrasonik adalah merupakan gelombang suara yang memiliki frekuensi 

sangat tinggi dan tidak bisa di dengar oleh manusia yaitu ≥ 20 kHz. Terdapat sebuah 

penelitian yang membuktikan pengaruh dari gelombang ultrasonik terhadap hama 

padi. Penelitian tersebut menggunakan gelombang senilai kurang lebih 40 kHz 

selama 180 menit yang memberikan efek terhadap khususnya hama wereng 

menjadi mati [8]. 
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Tentunya hal tersebut lebih ramah lingkungan daripada menggunakan pestisida 

yang memiliki dampak lingkungan, dan bahkan terkadang bisa sampai 

menyebabkan keracunan pada petani yang sedang melakukan penyemprotan. Pada 

penelitian ini, telah digunakan perangkat Dualsonic Pest Repeller sebagai media 

pemancar gelombang ultrasonik yang memiliki jangkauan area efektif sejauh 185 - 

232 m2 dengan frekuensi berkisar 24 – 45 kHz [16]. 

 

2.1.8 Sensor pH Tanah 

Modul sensor pH tanah merupakan pendeteksi kadar pH yang terdiri dari keasaman 

atau kebasaan dari tanah dengan skala pengukuran dari 0 sampai 14. Ketika 

diketahui lahan memiliki nilai pH tidak memiliki nilai yang baik maka diperlukan 

pemberian kapur pertanian. 

Pada penilitian ini, telah digunakan sensor pH tanah dengan jangkauan kedalaman 

6 cm. Sensor ini memiliki 2 kabel yang harus dihubungkan ke pin ground dan ke 

pin analog [17]. Data hasil pengecekan tersebut kemudian dikirimkan ke firebase 

realtime database. 

 

2.1.9 Sensor Kelembapan Tanah Resistif 

Pada penelitian ini modul sensor kelembapan tanah resistif digunakan sebagai 

pendeteksi kelembapan tanah pada fitur monitoring pada alat yang telah 

dikembangkan. Sensor kelembapan tanah resistif dapat melakukan pengukuran 

kadar air didalam tanah yang tertanamkan sensor ini.  

Sensor ini memanfaatkan 2 buah probe (elektroda). Arus yang dikeluarkan probe 

satu dan akan diterima oleh probe yang lain melalui tanah untuk mendapatkan nilai 

resistansi tanah dengan tujuan mengetahui kelembapan tanah. Untuk mengatur 

sensitivitasnya sendiri hanya diperlukan memutar bagian potensiometer sensor 

[18].  
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2.1.10 Modul RTC DS3231 

Modul RTC DS3231 merupakan sebuah modul yang dapat digunakan sebagai 

sistem penanggalan yaitu berupa waktu dan tanggal yang memiliki baterai yang 

dapat digunakan sebagai pengganti pemasok daya utama yang ada [19]. Modul 

RTC (Real Time Clock) memiliki enam pin akan tetapi hanya terdapat empat pin 

utama yaitu pin VCC, GND, SDA, SCL. 

Pada penelitian ini modul RTC DS3231 digunakan sebagai modul dengan inputan 

waktu yang digunakan untuk mengaktifkan alat secara berkala khususnya fitur 

pengusiran atau pembasmian hama yang dilakukan pada siang hari. 

 

2.1.11 Relay 

Relay merupakan sebuah saklar yang berfungsi sebagai pemutus aliran tegangan 

listrik. Relay menggunakan prinsip kerja elektromagnetik dengan komponennya 

sendiri terdiri dari coil dan contact. Coil merupakan kumparan inti besi kawat yang 

jika teraliri listrik akan membentuk medan magnet lalu kontak saklar akan 

terhubung dan arus lemah listrik akan mengalir [14]. 

Pada penelitian ini relay digunakan sebagai saklar untuk melakukan kontrol alat 

dengan masukan dari pengguna dan pengusiran atau pembasmian hama secara 

otomatis. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memaksimalkan pengefisiensian daya 

dikarenakan pada sistem ini akan menggunakan akumulator yang sumber dayanya 

terbatas. 

 

2.1.12 Motor Servo 

Motor servo merupakan salah satu perangkaat aktuator. Aktuator merupakan alat 

yang memberikan output berupa aksi atau gerakan. Motor servo merupakan motor 

dc yang didalamnya terdapat potensio meter, gear, dan driver sehingga dapat diatur 

kecepatan bergeraknya dan juga memastikan batasan pergerakkannya dengan 

menggunakan sudut [20].  

Motor servo yang digunakan pada penelitian ini adalah dua buah Motor Servo 

Tower Pro MG995 yang digunakan sebagai aktuator untuk memutar sensor 
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ultrasonik dan penggerak pada fitur pengusiran hama burung dengan cara 

menggerakkan tali yang sudang tergantung benda seperti plastik atau lonceng untuk 

mengusir hama burung yang sudah terdeteksi oleh sensor PIR sebelumnya. 

 

2.1.13 Firebase Realtime Database 

Firebase Realtime Database merupakan layanan database yang dimiliki oleh 

Google yang melakukan penyimpanan data secara daring (cloud). Firebase 

Realtime Database  menerima data dalam bentuk JSON dan bersifat NoSQL. 

Dalam penggunaannya Firebase Realtime Database memiliki keunggulan seperti 

perubahan secara langsung pada sisi client pada saat data yang ada di database 

mengalami perubahan (Realtime) [21]. 

Pada tugas akhir ini, Firebase Realtime Database digunakan sebagai media 

penyimpanan data hasil pendeteksian hama burung menggunakan sensor PIR. Data 

yang telah disimpan pada Firebase Realtime Database diolah menjadi sebuah 

notifikasi kepada pengguna melalui aplikasi mobile yang dikembangkan oleh pihak 

android developer pada tugas akhir ini. 

 

2.1.14 Algoritma Naive Bayes 

Algoritma naive bayes merupakan sebuah metode klasifikasi yang biasanya 

digunakan untuk mengetahui peluang dari suatu kondisi dengan melakukan 

perhitungan peluang bersyarat dan menggunakan data yang berasal pada saat ini. 

Naive bayes menggunakan metode probabilitas atau peluang dan statistik. Ciri-ciri 

dari metode ini sendiri yaitu asumsi nilai atau data yang saling tidak berkaitan dari 

masing-masing kondisi yang ada [22]. 

 

2.2 Tinjauan Literatur 

Pada penelitian ini, penulis memiliki wewenang untuk menjadi IoT developer yang 

memiliki tugas untuk membuat fitur monitoring dan pengusir atau pembasmi hama 

secara otomatis untuk meningkatkan hasil panen padi. Penelitian ini memanfaatkan 

sensor pH meter tanah dan sensor kelembapan tanah untuk fitur monitoring, sensor 
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ultrasonik untuk melakukan pengusiran bahkan pembasmian untuk hama serangga 

seperti wereng, belalang, dan walang sangit, lalu memanfaatkan sensor PIR untuk 

melakukan pendeteksian hama burung melalui gelombang panas tubuh burung, dan 

yang terakhir motor servo untuk menggerakkan tali yang sudah terpasang beda 

seperti lonceng atau plastik untuk mengusir hama burung yang telah terdeteksi. 

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas terakait penggunaan 

gelombang ultrasonik sebagai sistem pembasmi hama serangga dan penggunaan 

sensor PIR untuk mendeteksi hama burung yang dijadikan penulis sebagai referensi 

dalam penelitihan tugas akhir ini. 

Penelitian yang berjudul “Rancang Bangun Alat Ukur Suhu, Kelembapan, dan pH 

pada Tanah Berbasis Mikrokontroler ATMega328P” yang merupakan penelitian 

terkait alat ukur untuk monitoring kondisi tanah dengan memanfaatkan sensor pH 

tanah, sensor kelembapan tanah, dan sensor suhu. Hasil yang didapatkan berupa 

alat yang dapat melakukan pengukuran suhu, kelembapan, dan pH dengan 

mendapatkan nilai error yang kecil yaitu 0,22% (suhu), 1,58% (kelembapan), dan 

2,68% (pH tanah) [23]. 

Penelitian yang berjudul “Design of Birds Detector and Repellent Using Frequency 

Based Arduino Uno with Android System” dibuat untuk digunakan sebagai sistem 

pendeteksian hama burung menggunakan sensor PIR untuk menangkap gelombang 

panas dari tubuh burung dan melakukan pengeluaran gelombang ultrasonik yang 

mendapatkan hasil bahwa burung terganggu pada frekuensi 28 kHz – 60 kHz [24]. 

Penelitian yang berjudul “Monitoring Kelembapan Tanah Pertanian Menggunakan 

Soil Moisture Sensor Fc-28 dan Arduino Uno” yang merupakan penelitian terkait 

alat monitoring tanah kelembapan tanah pada lahan pertanian yang menghasilkan 

sebuah rancangan monitoring kelembapan tanah dengan output basah, lembab, dan 

kering [9]. 

Penelitian yang berjudul “Sistem Pengusir Hama Burung pada Sawah dengan 

Menggunakan Sensor PIR dan Metode Naïve Bayes” dibuat untuk menjadi sistem 

pendeteksian hama burung menggunakan sensor PIR dan pengusiran hama burung 

menggunakan motor servo dengan menggunakan metode Naïve Bayes yang 

mendapatkan hasil akurasi sistem 89,45% [25]. 
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Penelitian yang bejudul “Pemetaan Sifat Fisik dan Kimia Tanah Pada Lahan 

Persawahan Di Kecamatan Kotamobagu Timur” yang berisi pemetaan dari sifat 

fisik dan kimia seperti pH dengan studi kasus daerah persawahan di Kecamatan 

Kotamobagu Timur. Dengan hasil penelitian bahwa daerah studi kasus tersebut 

memiliki kadar pH netral, C-organik rendah sampai sedang, nitrogen rendah sampai 

sedang, dan fosfor sedang [3]. 

Penelitian dengan judul “Inovasi Mikrokontroller Arduino Uno R3 Menggunakan 

Light Trap dan Ultrasonic Wave Untuk Pengendalian Hama Serangga Pada 

Tanaman Padi (Oryza Sativa L.) Bertenaga Solar Cell (Studi Kasus : Desa 

Silihwangi)” merupakan penelitian dengan tujuan untuk melakukan penanganan 

hama serangga menggunakan light trap atau jebakan berupa lampu untuk menarik 

perhatian hama serangga dan melakukan pembasmian dengan gelombang 

ultrasonik dengan hasil pengujian sebanyak 62 ekor hama serangga mati [5]. 

Penelitian yang berjudul “Smart insects repeller” yang dibuat untuk melakukan 

pendeteksian serangga menggunakan sensor PIR. Ketika sensor PIR mendeteksi 

adanya hama serangga maka sistem akan membunyikan buzzer sebagai alarm 

melakukan penyemprotan cairan organik secara otomatis [26]. 

Penelitian yang berjudul “Optimasi Desain Sistem Kontrol ‘Outwere’ Hama 

Wereng Cokelat Menggunakan Gelombang Ultrasonik Optimization” merupakan 

sebuah penelitian terkait cara pembasmian hama wereng coklat dengan 

menggunakan gelombang ultrasonik yang dipancarkan melalui sensor ultrasonik. 

Pada penelitian wereng coklat yang menempel pada padi diletakkan pada mini 

green house dengan hasil pengujian sekitar 60% wereng tetap bergerak setelah 15 

menit terkena paparan gelombang ultrasonik, dan lebih dari 80% tidak bergerak 

ketika terkena paparan secara terus menerus selama 30 menit [27]. 

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur 

No Judul Penulis Teknologi Objek Hasil 

1 Rancang Bangun 

Alat Ukur Suhu, 

Kelembapan, dan 

pH pada Tanah 

Berbasis 

(Achmad 

Jupri, Abdul 

Muid, Muliadi 

Jurusan, 

2017) 

Sensor pH 

tanah, Sensor 

soil mosture, 

Sensor Suhu 

DS18B20, 

Tanah Hasil sudah 

sesuai yang 

diharapkan, 

kinerja semua 

sensor 
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No Judul Penulis Teknologi Objek Hasil 

Mikrokontroler 

ATMega328P 

Mikrokontroler 

ATMega 328P 

(sensitivitas dan 

akurasi) 

cenderung baik 

karena 

didapatkan nilai 

error yang kecil. 

2 Design of Birds 

Detector and 

Repellent Using 

Frequency Based 

Arduino Uno with 

Android System 

(Yahot 

Siahaan, 

Bheta Agus 

Wardijono 

and Yulisdin 

Mukhlis, 

2017) 

Pyroelectric 

(PIR) Sensor, 

Android 

System, LC 

Oscillator 

Type Colpitts 

circuit, 

Transmitter 

(Piezo 

Ultrasonic 

Transducer), 

Driver Relay, 

LCD (Liquid 

Cristal 

Display) 

Hama 

burung 

Penelitian ini 

telah 

mengembangkan 

prototipe 

pendeteksi 

burung 

dan 

pengusirannya, 

Dalam 

penelitian ini 

frekuensi yang 

membuat burung 

terganggu 

adalah sekitar 28 

kHz - 60 kHz 

3 Monitoring 

kelembapan tanah 

pertanian 

menggunakan 

Soil moisture 

sensor fc-28 dan 

arduino uno 

(Husdi, 2018) Sensor 

kelembapan 

tanah, Arduino 

Uno, LCD, 

Ethernet 

Shield 

Arduino, 

Kabel jumper, 

Kabel LAN 

Tanah 

persawahan 

Rancangan alat 

dapat 

mendeteksi 

kelembapan 

tanah dengan 

hasil berupa 

keterangan 

basah,  lembab, 

dan kering 

4 Sistem Pengusir 

Hama Burung pada 

Sawah dengan 

Menggunakan 

Sensor PIR dan 

Metode Naïve 

Bayes 

(Irham 

Manthiqo 

Noor, 

Hurriyatul 

Fitriyah, Rizal 

Maulana 

Sensor PIR, 

Arduino UNO, 

servo motor 

Hama 

burung 

Mengungkapkan 

alat yang 

digunakan 

memiliki 

keakuratan pada 

jangkauan 3-7 

meter 
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No Judul Penulis Teknologi Objek Hasil 

Program, 

2019) 

5 Inovasi 

Mikrokontroller 

Arduino Uno R3 

Menggunakan 

Light Trap dan 

Ultrasonic Wave 

Untuk 

Pengendalian 

Hama Serangga 

Pada Tanaman Padi 

(Oryza Sativa L.) 

Bertenaga Solar 

Cell (Studi Kasus : 

Desa Silihwangi) 

(Ii Sopiandi, 

Ardi 

Mardiana, 

Enceng Enda 

Suhada, 2019) 

Arduino uno 

R3, Solar cell, 

Sensor 

Ultrasonik, 

LDR Sensor, 

Buzzer, Lampu 

Hama 

Serangga 

Sistem dapat 

menarik 

perhatian hama 

serangga dengan 

hasil pengujian 

sebanyak 62 

ekor hama 

serangga masuk 

ke penampungan 

dengan kondisi 

mati. 

6 Smart insects 

repeller 

(Suzi Seroja 

Sarnin, Nur 

Jumaatul 

Hidayati Binti 

Mohammad, 

Nani Fadzlina 

Naim, 

Norsuzila 

Ya’acob, 

Azlina Idris, 

Wan 

Norsyafizan 

Wan 

Mohamad, 

Mohd Nor Md 

Tan, 2020) 

Raspberry Pi 3 

Model B, 

Pyroelectric 

Infrared (PIR) 

Sensor, 

Buzzer, DC 

Motor (Spray 

Mechanical) 

Hama, dan 

serangga 

Sistem ini 

berhasil 

mendeteksi 

serangga yang 

masuk ke 

tanaman dengan 

menggunakan 

sensor 

Inframerah yang 

memiliki fitur 

sensor jarak jauh 

7 Optimasi Desain 

Sistem Kontrol 

'Outwere' Hama 

Wereng Cokelat 

Menggunakan 

(Shoffin 

Nahwa 

Utama, Haris 

Setyaningrum, 

2020) 

Arduino R3, 

Sensor 

ultrasonik HC-

SR04 

Hama 

wereng 

cokelat 

Hama wereng 

cokelat 

mengalami 

perubahan 

perilaku ketika 
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No Judul Penulis Teknologi Objek Hasil 

Gelombang 

Ultrasonik 

terpapar 

gelombang 

ultrasonik, 

semakin lama 

terkena paparan 

maka wereng 

akan relatif tidak 

melakukan 

gerakan 

 

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penulis terdahulu terdapat 

pada bagian fitur yang tersedia dan penerapan metode Naive Bayes untuk 

mengetahui peluang keberhasilan alat dalam melakukan pendeteksian hama burung 

dengan menggunakan data hasil pengujian alat.  

Alat memiliki dua fitur utama yaitu menggabungkan fitur monitoring kadar pH 

tanah dan kelembapan tanah dengan fitur pendeteksian, pengusiran atau 

pembasmian hama serangga dan burung. Selain itu, data hasil kinerja alat dikirim 

ke Firebase Realtime Database untuk kemudian datanya diolah menjadi notifikasi 

yang diberikan melalui aplikasi android yang dikembangkan oleh pihak atau bagian 

pengembang aplikasi mobile.   


