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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hutan dan lahan adalah sumber daya alam yang harus dilestarikan keberadaanya. 

Sekitar dua-pertiga dari jutaan hektar daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan 

ekosistem yang beragam. Hutan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, 

habitat hewan, modulator arus hidrologika, dan pelestari tanah serta merupakan salah 

satu aspek biosfer bumi yang paling penting.  

Kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan yang semakin sering terjadi 

di Indonesia. Tercatat pada tahun 2018 terjadi peningkatan kebakaran hutan yang 

sangat besar pada berbagai wilayah di Indonesia. Kasus karhutla terbesar pada tahun 

2018 terjadi di Provinsi Riau, Kalimantan Selatan dan Papua [1].  Kebakaran hutan 

dan lahan ini menimbulkan berbagai dampak buruk terhadap fungsi-fungsi hutan dan 

lahan yang kemudian meningkatkan kerugian dari berbagai aspek, seperti aspek 

ekologi, ekonomi, dan sosial. Dampak yang ditimbulkan di antaranya dapat berupa 

terganggunya kesehatan masyarakat sekitar, menurunnya keanekaragaman hayati, 

merosotnya 2 nilai ekonomi hutan, dan berubahnya iklim mikro hingga global [2].  

Salah satu penyebab utama kebakaran hutan dan lahan tidak dapat ditangani 

dengan cepat karena perbuatan manusia baik disengaja maupun tidak disengaja seperti 

membuang puntung rokok sembarangan dan pembukaan lahan yang lebih luas oleh 

masyarakat. Adapun penyebab kebakaran hutan lainnya yaitu di pengaruhi oleh faktor 

alam seperti musim kemarau, sambaran petir, dan perubahan iklim. Mengetahui masih 

terlambatnya informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan di Indonesia maka dibuat 

sistem pendeteksi dini kebakaran hutan dan lahan yang dilengkapi dengan sistem IoT 

dan fitur daya mandiri dikarenakan sistem ini akan ditempatkan dihutan tanpa jaringan 

internet dan listrik. 

Alat pendeteksi dini kebakaran hutan dan lahan yang telah dibuat berupa Detect 

Fire Professional (DF Pro) yang memiliki komponen utama berupa mikrokontroler 

yang disematkan sensor penting untuk mendeteksi berbagai kondisi yang menjadi 

indikasi kebakaran seperti sensor asap, sensor suhu dan kelembapan. Adapun cara 

kerja DF Pro adalah mendeteksi adanya kenaikan suhu dan penurunan kelembapan 
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serta mampu membaca adanya asap yang dihasilkan oleh api secara cepat atau sejak 

dini dengan pemantauan yang akurat sesuai indikator parameter. Pemantauan dapat 

diakses pada tempat yang memiliki keterjangkauan jaringan internet atau WiFi seperti 

ruang operator kantor atau basecamp petugas kehutanan dan lahan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berencana melakukan rancangan tugas 

akhir tentang “Perancangan Subsistem Pembacaanan Sensor Pada Sistem 

Pendeteksi Dini Kebakaran Hutan dan Lahan (DF Pro)” sehingga diharapkan 

kebakaran hutan dapat dicegah sedini mungkin. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tunjuan utama yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini adalah: 

1. Merancang dan mengimplementasikan subsistem pembacaan sensor pada alat 

pendeteksi dini kebakaran hutan dan lahan menggunakan mikrokontroler, 

sensor asap, sensor suhu dan kelembaban sebagai pembacaan berbagai kondisi 

daerah sekitar hutan dan lahan. 

2. Memberikan informasi mengenai karakteristik kondisi apabila terjadi 

kebakaran pada hutan atau lahan sehingga bermanfaat dalam upaya 

mengurangi atau mengatasi penyebaran api lebih luas. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka ada beberapa hal yang dapat dijadikan 

batasan masalah sebagai berikut. 

1. Mikrokontroler yang digunakan adalah NodeMCU esp8266 sebagai pengolah 

data. 

2. Sensor yang digunakan adalah sensor asap (MQ2), sensor suhu dan 

kelembaban (DHT11). 

3. Gas yang dideteksi adalah asap. 

4. Sistem akan menganggap kebakaran jika suhu yang diterima lebih besar dari 

35℃, 60%RH dan kadar asap lebih besar dari 300 ppm. 

5. Tidak membahas tentang masalah efisiensi konsumsi daya, pengisian baterai 

dan masalah sistem komunikasi serta tampilan pemantauan pada web. 
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1. 4 Metodologi 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai 

berikut: 

1. Studi Literatur  

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan referensi yang diperlukan dalam 

penelitian yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dilakukan 

untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan untuk penulisan skripsi 

ini. Referensi yang digunakan dapat berupa buku, jurnal, artikel, situs internet 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Desain Sistem 

Setelah dilakukan eksplorasi berikutnya dilakukan tahap desain, pada tahap ini 

penulis mulai merancang alat sesuai dengan spesifikasi, flowchart, dan 

diagaram blok supaya pada sistem yang akan dibuat memperoleh hasil sesuai 

dengan tujuan yang akan dicapai. 

3. Impelemtasi dan Pengujian Sistem 

Pada tahap ini dilakukan untuk mengimplementasikan rancangan alat sesuai 

fungsinya yang kemudian dilakukan pengujian untuk memperoleh hasil untuk 

di analisis. 

4. Pelaporan Tugas Akhir 

Metode terakhir yang dilakukan yaitu penyusunan hasil sistem, mulai dari 

tahap awal hingga pengujian untuk selanjutnya dibuat dalam bentuk laporan 

tugas akhir. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari beberapa bagian sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB I membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan 

masalah, metodologi dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAU PUSTAKA 

BAB II membahas tentang dasar dan penjelasan teori pendukung mengenai sistem 

uang menjadi acuan dalam penyusunan tugas akhir. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 
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BAB III membahas mengenai perancangan alat yang akan dibuat berdasarkan studi 

literatur, eksplorasi, dan spesifikasi sistem. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

BAB IV membahas hasil implementasi, pengujian sistem, verifikasi dan analisis dari 

sistem yang telah di rancang. 

BAB V PENUTUP 

BAB V membahas bagian akhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang 

dilakukan pada tugas akhir ini dan saran untuk pengembangan lebih lanjut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


