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BAB 3 

METODE PENELITIAN 
 
3.1. Bahan Dan Perangkat penelitian 

3.1.1. Analisi kebutuhan perangkat 
Untuk memenuhi kebutuhan software yang di gunakan untuk membuat 

program Simulasi pendeteksi kebakaran pada Nodemcu agar bekerja maka di 
pilihalah perangkat Lunak sebagi berikut : 

a. Sistem Operasi Windows (Windows 10) 
b. Arduino IDE 
c. Telegram 
d. Android 
e. Fritzing 
f. MATLAB 

 
3.1.2. Kebutuhan perangkat keras 

Untuk menjalakan perangkat lunak di atas membutuhkan perangkat keras 
dengan spesifikasi yang cukup , adapun spesifikasi perangkat keras untuk 
menjalankan perangkat lunak diatas adalah : 

a. Prosesor Intel(R) Core (TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz   2.60 GHz 
b. RAM 8GB 
c. Grapic Nvidia GeForce GTX 1050Ti 
d. Smartphone 

 

3.1.3. Kebutuhan Alat penunjang 
Untuk pembuatan alat simulasi di butuhkan alat penunjang yang 

membantu untuk Pembuatan  lebih mudah, maka di pilihlah alat-alat sebagai 
berikut : 

a. Solder 
b. Timah 
c. Tang Potong 
d. Obeng (+) dan (-) 
e. Gunting 
f. Gergaji besi 
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g. Lem Plastik 
 

3.1.4. Kebutuhan Bahan Untuk Membuat Alat Simulasi 
Dalam pembuatan Alat Simulasi terdapat bahan-bahan yang akan di 

gunakan dan memiliki beberapa fungsi yang berbeda, dan sudah di pilih bahan-
bahan tersebut sebagi berikut : 

a. NodeMCU esp8266 
b. Flame sensor ky-026 
c. Relay 4C 
d. Kabel jumper 
e. Buzzer 
f. Water pump 
g. Breadboard 
h. Akrilik 
i. Sprinkle 
j. Gas Sensor MQ2 

 

3.2. Obyek Penelitian 
Perancangan Tugas Akhir ini tidak memiliki kriteria khusus untuk target 

penggunanya, Alat Simulasi ini di kembangkan untuk Gedung-gedung dan 
bangunan yang belum memiliki kemanan kebakaran yang belum mamadai dan 
bisa di gunakan masyarakat luas, dengan adanya sistem proteksi keamanan 
kebakaran tersebut di harapkan bisa memperkecil angka kebakaran yang terjadi 
sehingga mengurangi kerugian dan korban, serta dapat memberi peringatan dini 
jika terjadi bencana kebakaran yang terjadi via aplikasi. 

 
3.3. Tahapan Penelitian 

Tahapan yang di gunakan untuk Pengumpulan data dalam membuat alat 
simulasi sistem proteksi kebakaran dalah sebagai berikut: 

 
3.3.1. Pengumpulan data  
1. Pengumpulan Refrensi 

Tahap ini merupakan tahap awal, dimana kita harus mencari referensi dari 
berbagai sumber yang berhubungan dengan perancangan dan penelitian yang 
dilakukan. 
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2. Perancangan Alat (Harware) 
Dalam perancangan alat ini, diawali dengan membuat gambar desain dengan 
tujuan mempermudah dalam perakitan alat. Selanjutnya merakit alat tersebut 
dengan menggunakan kayu dan akrilit 

 
3. Pembuatan Program (Software) 

Dalam pembuatan program (software) pada perancangan alat ini, diawali 
dengan membuat program pada Arduino IDE dengan menggunakan bahasa 
C. Ketika program selesai dibuat selanjutnya mendownload program tersebut 
kedalam NodeMCU esp8266. 

 
 
4. Pengambilan Data Sistem 

Pada tahap ini, langkah selanjutnya yaitu pengambilan data terhadap alat 
penelitian, apabila semua sistem sudah berjalan sesuai dengan yang 
diharapkan. 

 
5. Perbaikan 

Tahap ini diambil karena kemungkinan pada saat pengujian terjadi kesalahan 
atau kekurangan terhadap alat penelitian, sehingga untuk mengantisipasi hal 
tersebut maka hal tersebut perlu dilakukan. 

 
3.3.2. Diagram Blok alat 

Dalam melakukan pembuatan sistem ini dijelaskan bahwa proteksi 
kebakaran aktif untuk kebakaran pada ruangan bersekat menggunakan flame 
sensor ky-026 dengan NodeMCU esp8266 meliputi perangkat keras dan 
perangkat lunak. Perangkat yang digunakan dapat terlihat pada konfigurasi sistem 
dibawah ini. 
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Gambar 3.1 Diagram Blok Alat 
 

3.3.3. Diagram Blok 
Pada Dasarnya rangakaian Simulasi pemadam kebakakaran ini terdiri dari 

beberapa rangakaian maka blok diagram sangatlah penting di dalam perancangan 
ini. 

 

 
Gambar 3.2 Diagram Blok 
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3.3.4. Flowchart Sistem 
Flowchart disini menjelaskan bagaimana sensor bekerja dalam satu 

kesatuan dan beberapa proses yang terjadi  untuk memadamkan kebkaran. 
 

 

Gambar 3.3 Flowchart Sistem 
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3.3.5. Cara Kerja Sistem 
Berikut Merupakan cara kerja sistem : 
1. Flame sensor atau Gas Sensor menerima inputan berupa panas api atau asap 

dan menerima inputan panas dan asap tersebut 
2. Jika panas atau asap terdeteksi maka secara otomatis akan terklasifikasi oleh 

fuzzy dan buzzer akan berbunyi 
3. Setelah buzzer berbunyi maka fuzzy akan mengklasifikasikan ke kondisi yang 

tepat dan Relay akan mengaktifkan water pump akan hidup  
4. Jika flame sensor atau gas sensor tidak mendeteksi panas atau asap maka 

buzzer akan off  begitu juga dengan water pump 
5. Jika proses terjadi maka di butuhkan waktu delay untuk mematikan buzzer 

dan water pump oleh relay 
 

3.4. Perencanaan dan Pembuatan Alat 
Dalam panyelesaian tugas akhir ini, terdapat 2 tahap yaitu perencanaan alat 

dan pembuatan / perakitan alat berdasarkan rancangan yang sudah dibuat. 
Pembuatan tugas akhir ini meliputi 2 bagian yaitu pembuatan bagian  software  
dan hardware. 

 

3.4.1 Pembuatan Software 
Tugas akhir ini menggunakan beberapa software, yaitu IDE Arduino 

(untuk membuat program yang nantinya di-upload ke dalam mikrokontroler 
NodeMCU esp8266) dan pembuatan program fuzzy dengan aplikasi Matlab 
R2020a 
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Langkah – langkah membuat FIS metode mamdani 
1. Menentukan nilai input dan parameter untuk sensor MQ-2. 
 

 
Gambar 3.4 Tampilan FIS editor variabel input ASAP dan output POMPA 

 
Pilih edit membership function untuk membuat fungsi keanggotaan setiap variabel 
Sehingga akan muncul tampilan membership function editor seperti pada gambar 
dan parameter pada variabel ASAP adalah: 
 
Range menjadi [0-500] 
[1] sedikit dengan type trapmf, parameter [0 0 150 250] 
[2] sedang dengan type trimf, parameter [ 150 250 350] 
[3] banyak dengan type trapmf, parameter [250 350 500 500] 
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Gambar 3.5 Tampilan membership function editor ASAP 
 
Parameter pada variabel POMPA adalah : 
[1] range menjadi [0-600] 
[2] off dengan type trimf, parameter [0 150 300] 
[3] on dengan type trimf, parameter [350 500 600] 
Sehingga tampilan variabel POMPA akan tampak seperti pada gambar 3.6 
 

 

Gambar 3.6 Tampilan membership function editor POMPA 
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Pilih edit- rules untuk membuka jendela rule editor dan tampilan akan seperti pada 
gamabr (3.7). Buat aturan pada rule editor sesuai dengan konsep sistem kontrol 
yang sebelumnya telah dibuat. Misalnya if (ASAP is sedikit) then (POMPA is 
off), dan seterusnya sampai dengan 3 rules. 
 

 

Gambar 3.7 Tampilan Rule Editor 
 
Pilih view – rules, untuk menampilkan hasil rules yang telah kita buat. Kita dapat 
memberikan nilai inputan ASAP sehingga menampilkan nilai output pada 
keluaran POMPA, seperti pada gambar (3.8). 
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Gambar 3.8 Tampilan Rule Viewer 
 
Pilih view- surface, untuk melihat grafik 3D antara ASAP dan POMPA . sehingga 
akan muncul tampilan seperti pada gambar (3.6). 
 

 

Gambar 3.9 Tampilan Surface Viewer 
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Kemudian simpan FIS yang telah dibuat dengan cara klik file – export – to file 
dan beri nama (misal : BAYU). 
 

 

Gambar 3.10 Tampilan menyimpan file 
 

3.5. Skenario Pengujian  
Setelah melalui Proses pengembangan, tahap selanjutnya adalah 

melakukan implementasidengan menguji alat menggunkan scenario pengujian. 
Pengujian tersebut di lakukan untuk mengevaluasi hasil dari alat yang telah di 
buat. Rencana pengujian di lakukan di tabel bawah ini. 

 
Tabel 3.1 Pengujian Alat 

No Skenario Pengujian 

1 Pengujian terhadap flame sensor apakah bekerja dengan baik saat 
menginputkan panas  

2 Pengujian terhadap water pump, jika sensor mendeteksi panas maka water 
pump akan menyala otomatis 

3 Pengujian buzzer apakah berbunyi saat sensor mendeteksi panas 

4 Pengujian pada relay saat flame sensor mendapat input panas 
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3.6. Penyelesaian Masalah Menggunakan Metode Mamdani 
Penyelesaian masalah dengan menggunakan Metode Mamdani bila 

diketahui nilai input untuk sensor MQ-2 adalah 180 sebagai berikut : 
 
A. Fungsi keanggotaan Sensor MQ-2 

 

Gambar 3.11 Fungsi Keanggotaan MQ-2 
 

1. Sedikit antara 0 – 250 

 

 

μsedikit [x] 

1 ; x ≤ 150 

250 – x  ; 150 ≤ x ≤ 250 

250 - 150 
0 ; x ≥ 250 
 

 

 

Gambar 3.12 Fungsi keanggotaan MQ-2 sedikit 
 

 

sedikit sedang banyak 

1 

1 

0 150 250 

μ 



41 
 

2. Sedang antara 150 – 350 
 

 

μsedang [x]  

0 ; x ≤ 150 

x  – 150 ; 150 ≤ x ≤ 250 

250 – 150 

350 –  x   ; 250 ≤ x ≤ 350 
350 - 250 
 

 

 

Gambar 3.13 Fungsi keanggotaan MQ-2 sedang 
 

3. Banyak antara 250 – 500 

 

 

μbanyak [x] 

0 ; x > 250 

x– 250 ; 250 ≤ x ≤ 350 
350-250 
1 ; x > 350 

 
 

 

 

Gambar 3.14 Fungsi keanggotaan MQ-2 banyak 
 

1 

μ 

0 250 350 
 

500 
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B. Fungsi keanggotaan POMPA 
 

 

Gambar 3.15 Fungsi Keanggotaan pompa 
 

1. Pompa OFF antara 0 – 300 

 

 

μoff [z] 

1 ; z ≤ 300 

z  – 0   ; 0 ≤ z ≤ 150 
150-0 
 
300 – z ;               150 ≤ z ≤ 300 
 
300 - 150 

 

 

Gambar 3.16 Fungsi Keanggotaan Pompa Off 
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2. Pompa on antara 150-600 

 
 
μon [z] 
 

0 ; z ≤ 150 

z – 150   ; 150 ≤ z ≤ 350 

350 – 150 
 
600 – z   ; 350 ≤ z ≤ 660 
600-350 

 

 

Gambar 3.17 Fungsi Keanggotaan Pompa on 
 

3.6.1. Evaluasi Aturan Dasar 
Pada metode mamdani fungsi implikasi yang digunakan adalah min. 

Contoh kasus: jika sensor MQ-2 mendeteksi diangka 180 diharapkan nilai pada 
pompa minimal 200 
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Gambar 3.18 Rules viewer 
 

Dalam kasus ini terdapat 2 variabel, yaitu: 1 variabel input terdiri dari 
variabel   ASAP,   sedangkan   untuk   output   terdapat 1 variabel, yaitu: POMPA. 
Variabel ASAP memiliki 3 nilai linguistik, yaitu sedikit,sedang, banyak; variabel 
POMPA memiliki 2 nilai linguistik, yaitu ON dan OFF. 

 
Tabel 3.2 Aturan – aturan yang terbentuk pada sistem inferensi fuzzy 

Aturan MQ-2 Fungsi 
Implikasi 

Pompa 

R1 Sedikit => Off 

R2 Sedang => Off 

R3 Banyak => On 

 

 

 

 

 


