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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Kebakaran merupakan peristiwa oksidasi dimana bertemunya 3 buah unsur 

yaitu bahan yang dapat terbakar, oksigen yang terdapat di udara dan panas yang 

dapat berakibat menimbulkan kerugian harta benda atau cidera bahkan kematian 

manusia. (Ramzi, 2018) 

Kebakaran merupakan bencana yang sering terjadi di musim kemarau 

yang sulit untuk diprediksi kedatangannya. Kebakaran secara umum disebabkan 

oleh beberapa faktor. Seperti kelalaian aktivitas yang dilakukan manusia, 

hubungan singkat arus listrik atau sebab kebocoran gas. Kebakaran pada 

umumnya, diketahui jika api telah besar atau adanya asap pekat keluar dari rumah 

atau bangunan lainnya. 

Sekarang ini hampir setiap orang mempunyai telepon genggam. Bahkan 

pada saat ini, telepon genggam sebagian besar menggunakan sistem operasi 

Android. Yang lebih dikenal dengan sebutan Smartphone, didalamnya mampu 

menerima sms bahkan aplikasi yang terhubung dengan jaringan internet. Oleh 

karena itu, dibutuhkan sebuah sistem pendeteksi kebakaran dini yang mampu 

memantau terjadinya kebakaran melalui aplikasi Smartphone tersebut. 

Penelitian yang terkait dengan sistem pendeteksi kebakaran adalah 

realisasi peringatan kebakaran melalui layanan SMS dan MMS. Penelitian ini 

menggunakan mikrokontroler Atmega16 dengan menggunakan dua sensor yaitu 

asap AF 30 dan sensor suhu LM35. Selain dapat mendeteksi potensi kebakaran, 

sistem ini dapat melakukan tindakan awal dalam penanganan kebakaran berupa 

penyemprotan air melalui sprinkle, serta mampu mengirimkan informasi keadaan 

rumah berupa Gambar melalui layanan MMS. Namun kekurangan dari penelitian 

ini adalah tidak adanya jaringan internet untuk monitoring sistem. (Andrianto dan 

Awaludin, 2011) 

Penelitian selanjutnya rancang bangun sistem detektor kebakaran via 

handphone berbasis mikrokontroler. Penelitian ini hampir sama dengan yang 

diutarakan diatas, namun pada penelitian ini menggunakan dua sensor yaitu sensor 

asap MQ-2 dan sensor api UVTRON. Data akan dikirim berupa SMS melalui 

handphone Siemens. Sistem akan mengirim SMS “ Bahaya Kebakaran” ke 
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pemilik jika mendeteksi adanya sumber api dan asap didalam ruangan dan 

sekalian menghidupkan buzzer. Dengan adanya penambahan motor penggerak 

pada sensor api UVTRON sistem mampu mendeteksi adanya sumber api sebesar 

270. Namun kekurangan dari penelitian ini adalah tidak adanya tindakan awal 

penanganan kebakaran. (Apryandi, 2013) 

Rancang bangun sistem pendeteksi kebakaran berbasis IoT dan SMS 

gateway menggunakan arduino. Pada penelitian ini menggunakan metode 

pengiriman data dengan metode Internet Of Things (IoT) memakai Arduino yang 

terhubung sensor suhu, asap, api dan temperature yang di koneksikan dengan 

internet melualui SIM 900. Pengiriman data melalui IoT ini mempercepat 

pengiriman data kebakaran sehingga informasi kebakaran dapat di ketahui lebih 

cepat. Namun kekurangan dari penelitian ini adalah tidak adanya tindakan awal 

dalam penanganan kebakaran. (Sasmoko dan Mahendra, 2017) 

Dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya belum ada yang meneliti 

tentang sistem pendeteksi kebakaran pada rumah menggunakan Blynk. Sistem ini 

terdiri dari Ardunio UNO, sensor suhu, sensor gas CO, sensor api dan A6 GSM. 

Sistem yang diusulkan mempunyai kelebihan dari penelitian sebelumnya yaitu 

dapat menyajikan data melalui aplikasi Blynk mennggunakan jaringan internet,  

dapat mengirim data melalui layanan SMS dan dapat menangani tindakan awal 

kebakaran melalui penyemprotan air. 

  

1.2.  Perumusan Masalah 

1. Bagaiman membuat prototipe sistem pendeteksi kebakaran berbasis 

Internet of Things pada rumah menggunakan blynk ? 

2. Bagaimana membuat sistem yang dapat mengirimkan SMS ketika 

terjadi kebakaran ? 

3. Bagaimana merancang feedback informasi kondisi asap, suhu, dan api 

yang ada pada tempat pengujian ? 

4. Bagaimana membuat sistem penanganan pertama setelah terdeteksi 

kebakaran ? 
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1.3.  Batasan Masalah 

1. Penelitian ini hanya sebatas mengukur dan menangani terjadinya 

kebakaran yang ada ditempat pengujian. 

2. Penelitian ini hanya menguji pada satu titik area pengujian. 

3. Menerima informasi berupa SMS menggunakan modul A6 GSM. 

4. Menerima peringatan informasi dari aplikasi blynk melalui modul 

NodeMCU Esp8266. 

5. Sensor IR Infrared Flame Detector digunakan untuk mendeteksi api. 

6. Sensor MQ-7 digunakan untuk mendeteksi gas co. 

7. LM35 digunakan untuk mengukur suhu. 

8. Penyemprotan air menggunakan pompa air DC. 

9. Prototipe berukuran P = 50cm, L = 30cm dan T = 40cm 

 

1.4.  Tujuan 

1. Terciptanya prototipe sistem pendeteksi kebakaran yang dapat 

terhubung dengan internet. 

2. Terciptanya prototipe yang dapat memberikan informasi kondisi 

tempat pengujian melalui sms. 

3. Terciptanya prototipe yang dapat menangani pertama melalui 

penyemprotan air setelah terdeteksi kebakaran.  

 

1.5.  Manfaat 

1. Menghasilkan suatu sistem pendeteksi kebakaran . 

2. Mempermudah dalam mengetahui dan menangani kebakaran. 

 

 


