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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Peristiwa kebakaran dapat terjadi di mana saja di area publik dan perumahan. 
Secara umum, kebakaran baru dapat diketahui ketika api mulai menyebar atau 
asap hitam keluar dari bangunan, yang dapat menyebabkan kerugian yang sangat 
besar. Setiap proses kebakaran selalu terjadi karena adanya proses konversi energi 
dan perubahan material. Mengingat rawannya kejadian kebakaran, maka perlu 
dipasang sistem pengaman yang dapat secara otomatis melakukan pertolongan 
pertama pada bangunan atau rumah untuk menghindari kerugian material dan 
korban jiwa. 
 
Salah satu cara untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan mengotomatisasi 
proses. Sebelum penerapan sistem otomatis, sebagian besar sistem inspeksi visual 
di industri dilakukan secara manual. Sistem inspeksi buatan manusia memiliki 
berbagai kelemahan yang disebabkan oleh banyak faktor, seperti kelelahan, 
kurangnya motivasi, pengalaman, keterampilan, dll. Untuk mengatasi masalah ini, 
sistem inspeksi visual di industri telah secara efektif digantikan oleh sistem 
otomatis. Sistem deteksi dini pemadam kebakaran otomatis merupakan sistem 
yang dirancang untuk mengatasi masalah kebakaran yang sering terjadi pada 
bangunan gedung. Sistem dapat mendeteksi terjadinya tanda-tanda kebakaran, 
dan dapat memantau ruangan serta mengirimkan perintah dari sistem kontrol 
untuk menghidupkan pompa air, sehingga meminimalkan penyebaran api. 
 
Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat dan maju, dapat dilakukan 
secara otomatis menggunakan alat yang dirancang untuk mendeteksi dan 
memantau apakah ada kebakaran di dalam ruangan. Serta dapat memberikan 
pemberitahuan saat terjadi kebakaran dan dapat segera memadamkannya, agar api 
tidak cepat menjalar dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. 
 
Selain itu, tidak adanya sensor pada beberapa sistem pendeteksi kebakaran 
mengakibatkan pembacaan sensor kurang maksimal sehingga mengurangi 
sensitivitas alat pendeteksi kebakaran, oleh karena itu perlu dilakukan 
penambahan sensor pada alat pendeteksi kebakaran dan menggunakan 
perhitungan fuzzy. 
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1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan indikator yang ada di latar belakang, maka ditemukan rumusan 

masalah dari penelitian Simulasi Sistem Proteksi Untuk Kebakaran Pada Ruangan 
Bersekat Menggunakan Flame Sensor Berbasis Internet of Things sebagai 
berikut: 

1. Bagaiaman membuat alat sistem proteksi untuk kebakaran pada ruangan 
bersekat menggunakan flame sensor berbasis internet of things 
untuk mengatasi terjadinya kebakaran ? 

2. Bagaimana agar alat pendeteksi kebakaran lebih efektif saat mendeteksi 
kebakaran ? 
 

1.3. Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah penulis pada saat penelitian di lakukan ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Pembuatan alat dalam bentuk prototype dan hanya untuk simulasi 
2. Alat ini hanya di buat untuk ruangan yang tidak terlalu besar 

 
1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengatasi kebakaran dengan sistem otomatis yang memakai 
NodeMCU berbasis internet of things 

2. Memberi setiap ruangan satu buah water pump agar lebih efektif 
 

1.5. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah : 

1. Diharapkan bisa membantu mempermudah dan mempercepat pemadaman 
api jika terjadi suatu kebakaran di dalam ruangan. 

2. Memberikan peringatan dini jika terjadi kebakaran di ruangan tertentu. 
 

 

 


