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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

 

Kemajuan teknologi yang terjadi saat ini sangatlah pesat perkembangannya, 

dimulai dari keinginan manusia terhadap adanya alat yang bisa meringankan 

perkerjaan manusia. Hal itu juga semakin mengingatkan manusia akan hal begitu 

pentingnya pencegahan bahaya terutama yaitu kebakaran, suatu pemasalahan 

klasik yang tetap terbukti berbahaya, terlebih di jaman seperti sekarang ini dimana  

tingkat kepadatan manusia permeter kubiknya sangat tinggi (Sudimanto, 2019). 

Dalam kehidupan bermasyarakat, hidup rukun, damai serta ditunjang dengan 

keamanan lingkungan sangat diharapkan oleh masyarakat. Menyangkut keamanan 

dilingkungan sekitar tempat umum ataupun perumahan adalah kebakaran. 

Peristiwa yang tidak diinginkan oleh masyarakat adalah peristiwa atau kejadian 

kebakaran yang biasanya terjadi tidak dapat dikendalikan. (Nento et al., 2021). 

 

Kebakaran adalah suatu musibah yang datangnya tidak bisa diprediksi. 

Kebakaran dapat terjadi ditempat umum maupun perumahan. Kejadian kebakaran 

sangat membahayakan dan mengancam kehidupan masyarakat, hewan bahkan 

alam, kebakaran dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu bisa dari faktor 

alam, faktor non-alam, ataupun faktor dari manusia itu sendiri, sehingga dapat 

menimbukan korban jiwa, kerusakan lingkungan, bahkan kerugian harta benda 

dan dampak psikologis. Pada saat terjadi kebakaran, upaya pemadaman umumnya 

dilakukan oleh warga dengan perlengkapan yang seadanya, sebelum unit 

pemadam kebakaran tiba di tempat kejadian. Permasalahan yang sering terjadi 

selama ini adalah keterlambatan datangnya unit pemadam kebakaran di lokasi 

kebakaran yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keterlambatan 

informasi yang diperoleh petugas, arus lalu lintas yang cukup padat menuju ke 

lokasi kejadian, dan kurangannya kesiapan petugas.  Kebakaran termasuk kedalam 
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salah satu bentuk bencana, mengingat efek dari kebakaran yang terjadi, maka 

diperlukan suatu alat pendeteksi kebakaran yang dapat digunakan untuk 

mendeteksi adanya api serta dapat mengurangi efek yang ditimbulkan dari 

kebakaran tersebut (Bahari & Sugiharto, 2019). 

 

Pada tahun 2017 tercatat ada 36 kasus kebakaran di kabupaten Bengkalis yang 

menimpa 50 unit rumah dan ruko. Total kerugian dari musibah tersebut mencapai 

Rp.7,646 miliar dan korban meninggal dunia  2 orang.  Kepala dinas pemadam 

kebakaran (damkar) kabupaten Bengkalis, Zulfan Herri, menjelaskan kasus 

kebakaran tertinggi terjadi pada bulan September dan Desember masing-masing 

sebanyak 7 kasus. Kemudian Mei sebanyak 5 kasus, Maret, April, Oktober dan 

November masing-masing 3 kasus kebakaran. Diikuti pada Februari dan Juli 

masing-masing sebanyak 2 kasus, pada bulan Januari dan Juni masing-masing 1 

kasus. Sementara pada Agustus dinas Damkar tidak menerima laporan tentang 

kebakaran rumah dan ruko. Kasus kebakaran yang terjadi sebagian besar 

disebabkan oleh arus pendek listrik, kompor meledak, kebocoran tabung gas dan 

anak bermain lilin di kasur (Said Muhammad Zaki, 2018).  

 

Penelitian ini dibuat untuk merancang dan membangun sebuah alat yang dapat 

mendeteksi api dan asap, yang dapat diterapkan di dalam ruangan maupun di luar 

ruangan.  Internet of Things (IoT) sebagai solusi dari masalah diatas, dimana alat 

ini dapat terintegrasi secara online sehingga mampu memudahkan untuk 

mendapatkan informasi yang mana dapat tersampaikan secara cepat, dengan 

catatan harus adanya koneksi internet. Sistem yang akan dibangun menggunakan 

flame sensor yang berfungsi untuk mendeteksi adanya keberadaan api, sensor 

MQ-2 unuk mendeteksi asap, buzzer yang berfungsi sebagai alarm dan pompa air 

untuk menyalurkan air berfungsi sebagai alat untuk memadamkan sementara api 

secara otomatis dengan menggunakan mikrokontroler NodeMCU ESP8266 

sebagai pengendali dan juga output data dari sensor yang dapat mengirimkan 

notifikasi ke bot firedetection pada telegram ke mobile user.  
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Bedasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka pokok 

permasalah yang dihadapi adalah sebagai beikut:  

1. Bagaimana cara merancang sebuah prototype alat pendeteksi kebakaran 

yang bisa memberikan sinyal bahaya dengan alarm? 

2. Bagaimana cara mengirimkan notifikasi ke bot firedetection pada telegram 

ke mobile user? 

1.3 Batasan Masalah 
 

Dari hasil rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka hal- hal yang 

menjadi batasan masalah dalam merancang prototype alat pendeteksi kebarakan 

berbasis Internet of Things (IoT) sebagai berikut : 

1. Mikrokontroler Nodemcu Esp8266 di gunakan untuk mengolah data dari 

sensor dan mengirimkan notifikasi ke bot firedetection pada telegram. 

2. Menggunakan dua sensor yaitu sensor MQ-2 sebagai pendeteksi asap dan 

flame sensor sebagai pendeteksi api. 

3. Mikrokontroler NodeMCU ESP8266 harus terkoneksi ke jaringan interrnet 

untuk pengirimkan notifikasi ke bot firedetection pada telegram ke mobile 

user. 
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1.4 Tujuan 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk merancang dan membangun sebuat prototype alat pendeteksi 

kebakaran yang bisa memberikan sinyal bahaya dengan alarm berbasis 

internet of things (IoT). 

2. Selain itu untuk meminimalisir resiko terjadinya kebakaran yang lebih 

besar dengan mengirimkan notifikasi ke bot firedetection pada telegram ke 

mobile user bahwa adanya terdeteksi api dan asap.  

 

1.5 Manfaat 
 

Sebagai alat bantu untuk mendeteksi maupun peringatan melalui alarm dan 

notifikasi ke bot firedetection pada telegram yang di kirimkan ke mobile user dari 

bahaya kebakaran sejak dini, sehingga sebelum terjadinya kebakaran dapat 

diketahui secara cepat, dan keberadaan api dapat segera ditangani untuk segera 

dilakukan pemadaman. 

 

1.6 Metode Penyelesaian Masalah 

 

Metode yang digunakan untuk meyelesaikan masalah yang sudah di jelaskan 

diatas ialah mengunakan medote sebagai berikut: 

1. Studi Literatur 

Mempelajari referensi baik dari jurnal ataupun internet tentang prinsip kerja 

alat deteksi kebakaran dan dilanjutkan dengan mencari datasheet dan 

karakteristik pada setiap komponen yang akan digunakan dalam penelitian. 

 

2. Perencanaan Dan Pembuatan  

Merencanakan dan membuat peralatan sistem yang dibutuhkan baik itu 

perangkat keras maupun perangkat lunak. 
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3. Pengujian Alat  

Mengintegrasikan sistem antara perangkat keras dengan perangkat lunak. 

 

4. Analisa dan pembahasan  

Menganalisa dan membahas secara keseluruhan dari alat yang dibuat. 

5. Penarikan kesimpulan  

Berisi tentang kesimpulan dari alat yang dibuat kesimpulan berdasarkan hasil 

pengujian dan analisa sistem, kekurangan/kelebihan serta saran yang sifatnya 

membangun untuk penyempurnaan penelitian yang akan datang.
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