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BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 

 

1.1       Latar Belakang 
 
 

Kebakaran merupakan salah satu tragedi yang datangnya tidak dapat 

diprediksi, di samping tidak diinginkan oleh masyarakat juga sering tidak 

terkendalikan apabila api sudah besar. Kejadian kebakaran sangat membahayakan 

dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Kebakaran 

dikategorikan sebagai salah satu bentuk bencana. Menurut Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana adalah peristiwa atau rangkaian 

peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam, ataupun faktor 

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, 

kerugian harta benda dan dampak psikologis (Yendri & Tiffany, 2017) 

 

Kebakaran hutan merupakan ancaman yang serius terhadap kelangsungan 

hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian 

secaraglobal dibidang ekonomi, ekologi,sosial, budaya, pendidikan dan 

kesehatan. Maka dari itudiperlukannya langkah pencegahan yang serius untuk 

menyikapi masalah tersebut. Hal ini bahkan diamanatkan dengan dikeluarkan 

Instruksi Presiden  Nomor 11  Tahun  2015  tentang peningkatan  pengendalian  

kebakaran hutan dan lahan untuk dilakukan pencegahan bencana kebakaran 

hutan. Selain dorongan pusat pemerintah daerah khususnya BPBD juga telah 

berupaya semaksimal mungkin namun masih belum dapat terlaksana dengan 

optimal hal ini dapat dilihat dari jumlah titik panas dan kebakaran hutan 

sebagai berikut yaitu pada tahun 2016 dengan titik panas 257 dan 

kebakaranhutan 232,81 hektar lalu mengalami penurunan tahun 2017 dengan tiitk 

panas 143 dan kebakaran hutan 13 hektar kemudian mengalami peningkatan yang 

sangatsignifikan pada tahun 2018 dengan titik panas 1,027 dan kebakaran hutan  

132,94hektar(Chandya,2021)
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Penyebab kebakaran tersebut sangat beragam, misalkan membuang putung 

rokok secara sembarangan atau terjadinya hubungan singkat listrik, ledakan dari 

tabung gas, suhu extrem dan lain-lain, yang dapat menimbulkan kebakaran skala 

besar. Banyak kerugian yang diderita karena kurangnya kesadaran manusia akan 

bahaya kebakaran, kerugian yang disebabkan oleh musibah kebakaran bersifat 

material atau bahkan korban jiwa. Musibah dalam kasus kebakaran tersebut 

sebenarnya dapat dicegah, banyak  cara  yang dapat digunakan  untuk 

mencegahnya. Salah satu cara untuk mencegahnya dapat digunakan suatu alat 

deteksi kebakaran. Pada gedung-gedung bertingkat, perumahan maupun tempat 

perbelanjaan misalnya, alat pendeteksi kebakaran ini dapat diletakkan pada tiap- 

tiap ruangan sehingga alat deteksi tersebut dapat merespon perubahan suhu yang 

terjadi pada ruangan dan diaplikasikan pada web yang terhubung melalui 

jaringan internet. Setiap orang dapat mengontrol keadaan ruangan dengan cara 

melihat web yang sudah terkoneksi dengan alat deteksi kebakaran sehingga 

sewaktu-waktu dapat mengantisipasi jika ada indikasi terjadinya kebakaran. 

 

Monitoring  Forest  Fire  (Kebakaran  Hutan)  pengamatan  keadaan  atau 

kondisi hutan, Kebakaran Hutan banyak disebabkan oleh ulah tangan manusia 

untuk memperluas lahan, dan juga akibat dari faktor musim kemarau dan juga 

panasnya matahari yang membuat uap dari permukaan bumi yang di 

timbulkan dari matahari mengakibatkan meningkatnya suhu panas pada tanah 

dan banyak hutan yang terbakar. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem yang 

dapat menginformasikan kebakaran hutan secara dini yang dapat dipantau 

dari jarak jauh untuk mengurangi dan menanggulangi agara kebakaran tidak 

terjadi ataupun kebakaran itu tidak semakin luas dan membesar dan dapat 

ditangani dengan cepat. Oleh karena itu area hutan membutuhkan suatu sistem 

yang dapat menginformasikan kebakaran hutan secara dini untuk mengurangi dan 

menanggulangi agar kebakaran hutan tidak terjadi ataupun kebakaran hutan yang 

terjadi tidak semakain luas dan membesar dan dapat di tangani dengan cepat.
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Berdasarkan masalah diatas dapat dijadikan ide untuk melakukan 

penelitian dengan judul " Monitoring Forest Fire Dengan Menggunakan Node 

Station Sensor”. Sistem ini menggunakan konsep IOT untuk memonitoring 

kebakaran, Station sensor ( penempatan sensor yang ditempatkan dalam satu 

wadah) dengan menggunakan sensor MQ-7 sebagai pendeteksi asap, DHT11 

sebagai pendeteksi suhu dan NodeMCU sebagai inti dari pengolahan data sensor. 

 

 
1.2       Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah “Bagaimana membangun sebuah alat pendeteksi kebakaran dengan 

menggunakan ESP8266 (NodeMCU), sensor MQ7 dan sensor DHT11 sebagai 

alat untuk pendukung untuk pembuatan alat pendeteksi kebakaran 

 
1.3       Batasan Masalah 
 
 

Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah: 
 

 

1. Sistem ini menggunakan ESP8266 sebagai mikrocontroler dan 

sekaligus modul WIFI, Sensor Suhu DHT11 dan Sensor Asap MQ 7 

sebagai alat untuk mendeteksi kebakaran hutan yang menggunakan 

metode IoT. 
 

2. hasil data yang terbaca akan dikirimkan ke ESP8266 kemudian data 

dikirimkan ke Cloud kemudian menampilkan ke website pada komputer/ 

laptop bahwa terdeteksi kebakaran. 

3. Data dari monitoring akan ditampilkan dalam bentuk tabel pada halaman 
 

website. 
 

4. pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan simulasi 

kebakaran sebagai uji coba pengambilan data sensor. 
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1.4       Tujuan 
1.   Merancang   dan   membangun   perangkat   keras   yang   mampu 

mendeteksi kebakaran hutan. 

2.   untuk  mengurangi  resiko  kebakaran  dan  tingkat  penyakit  yang 

disebabkan oleh asap kebakaran hutan 

 
1.5       Manfaat 
 
 

1.   Dapat   merancang   dan   membangun   perangkat   keras   pendeteksi 

kebakaran hutan. 

2.   Dapat  memberikan  informasi  dengan  cepat  karena  informasi  yang 

diterima menggunakan sistem. 

 
1.6       Metode Penyelesaian Masalah 
 

Metode  yang  digunakan  dengan  melakukan  tahapan-tahapan  untuk 

memastikan upaya penelitian dan perancangan pendeteksi kebakaran hutan akan 

mencapai hasil yang maksimal. 

 

1.   Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dilakukan pertama kali untuk mengetahui 

permasalahan yang terjadi saat ini. 

2.   Metode Pengumpulan Data dengan Studi Literatur 

Prosedur penelitian dalam metodologi penelitian data yang dilakukan 

dengan studi literatur yaitu mencari informasi dan referensi tentang sistem yang 

sudah diterapkan berupa buku jurnal maupun internet 

3.   Perancangan Monitoring Forest Fire (Kebakaran Hutan) 

Monitoring yang dibuat adalah berbentuk alat pendeteksi kebakaran 

menggunakan NodeMCU sebagai modul WiFi, sensor MQ7 untuk pendeteksi 

adanya asap, dan sensor DHT11 untuk pendeteksi suhu atau adanya api yang 

terdeteksi dengan menggunakan komputer ataupun leptop yang terhubung 

dengan internet/WiFi. Alat pendeteksi kebakaran ini akan 
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terus memantau apakah hutan tersebut dalam kondisi aman atau tidak dan 

monitoring kebakaran hutan ini terus membaca kondisi hutan dengan 

menggunakan sensor MQ7 dan DHT11 secara terus menerus (real time). 

4.   Pembuatan Alat Monitoring Forest Fire (Kebakaran Hutan) 

Pembuatan alat monitoring kebakaran hutan   menggunakan bahasa 

pemrograman php dan mysql dengan menggunakan aplikasi Sublime Text untuk 

pembuatan website monitoring forest fie (kebakaran hutan) 

5.   Pengujian Alat Monitoring Forest Fire (Kebakaran Hutan) 

Pengujian alat monitoring kebakaran hutan ini menggunakan simulasi 

dengan membakar kayu  ranting dan daun kering sebagai uji coba alat 

pendeteksi kebakaran untuk membaca data-data nilai sensor yang telah diinput 

sebelumnya, Saat alat pendeteksi kebakaran dijalankan, apabila sensor terdeteksi 

adanya asap dan api, maka akan menampilkan status bahwa adanya kebakaran 

pada halaman website, dan data-data nilai sensor akan tampil di halaman website 

Monitoring Forest Fire (kebakaran hutan) secara real time pada website yang 

sudah di hosting,   dan website yang menampilkan data-data nilai sensor dapat 

diakses dengan alamat domain yang sudah ditentukan. 

6.   Hasil Penelitian 

 

Hasil dari penelitian ini dapat berupa sebuah Alat Monitoring Forest 

Fire (Kebakaran Hutan) Menggunakan NodeCMU, Sensor MQ7 dan DHT11. 

 

7.   Pembuatan Laporan Penelitian 

Setelah mendapatkan hasil dari penelitian, selanjutnya pembuatan laporan 

yang nantinya akan dijadikan sebagai bukti dari penelitian yang telah dilakukan. 

 


