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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar Belakang 

 Hutan merupakan lingkungan hidup yang harus dilestarikan keberadaanya. 

Hutan adalah habitat utama hewan ataupun tumbuhan, di dalamnya terdapat berbagai 

unsur lingkungan hidup yang paling penting. Serta hutan merupakan tempat daur ulang 

kembali zat karbon dioksida menjadi oksigen yang sangat dibutuhkan untuk dihirup 

dan digunakan untuk bernafas oleh manusia dan habitat lainnya. Dengan begitu 

keberadaan hutan bahkan dapat disebut sebagai paru-paru dunia. Indonesia merupakan 

negara dengan hutan tropis terluas ketiga di dunia, namun hampir setengah dari hutan 

Indonesia sudah terdegradasi. Salah satu penyebab terjadinya degradasi hutan ialah 

kebakaran.  

 Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) adalah terbakarnya kawasan hutan atau 

lahan baik dalam luasan yang besar maupun kecil. Kerhutla sering terjadi saat musim 

kemarau panjang di berbagai wilayah seperti Pulau Sumatera dan Kalimantan. 

Sebagian besar diakibatkan karena aktivitas manusia dalam mengelola lahan seperti 

pembukaan lahan maupun faktor ketidaksengajaan. Namun kebakaran hutan dapat pula 

terjadi karena faktor alam, salah satunya adalah faktor iklim. Dari tahun ke tahun kasus 

kebakaran hutan dan lahan di Indonesia semakin meningkat [1]. 

 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 dengan luas lahan yang terbakar 

di Provinsi Riau sebesar 37.246,27 Ha, meningkat 542,32% dari tahun sebelumnya. Di 

Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 98.637,99 Ha, meningkat 1.189,79% dari tahun 

sebelumnya. Dan di Provinsi Papua sebesar 88.626,84 Ha, meningkat 308,08% dari 

tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2019 kasus karhutla terbesar terjadi di 

Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas lahan yang terbakar sebesar 108.368,00 
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Ha, meningkat 188,69% dari tahun 2017 [2]. Data tersebut hanyalah sebagian kecil 

penjabaran dari sekian besar luas hutan dan lahan di Indonesia yang mengalami 

kebakaran. Hampir seluruh hutan di Indonesia mengalami kebakaran setiap tahunnya.  

 Dampak atau kerugian akibat kebakaran hutan tidak hanya berupa kekeringan, 

tetapi juga akan berdampak negatif pada ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati 

serta menurunnya kualitas lingkungan. Kebakaran hutan memiliki dampak negatif 

yang cukup besar karena menyebabkan rusaknya ekosistem serta musnahnya flora dan 

fauna yang tumbuh dan hidup di dalamnya. Selain kerugian dan kerusakan lingkungan, 

dampak lainnya juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Kebakaran hutan dapat 

menimbulkan masalah seperti pencemaran udara yang berdampak pada kesehatan. 

Diakibatkan oleh salah satu kasus kebakaran hutan yang terjadi di Riau, penderita 

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Riau mencapai 304.994 orang pada Januari 

hingga 17 September 2019 [3]. Kebakaran juga dapat menyebabkan kerugian material 

apabila terjadi pada lahan perkebunan. 

 Jumlah dan dampak kebakan hutan dan lahan diperkirakan akan semakin 

meningkat akibat dari pemanasan global. Informasi pemanasan global berdasarkan 

laporan perubahan cuaca dan pemanasan global PBB bahwa 2019 menjadi tahun 

terpanas dalam periode lima tahun terakhir sejak 2015. Karhutla sifatnya mudah 

menyebar luas dalam waktu singkat dan proses pemadamannya lebih sulit 

dibandingkan kasus kebakaran lainnya. Maka dari itu diperlukan suatu usaha sistem 

pendeteksi kebakaran hutan yang dapat mendeteksi berbagai indikasi penyebab 

terjadinya kebakaran secara dini. 

1. 2. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dari topik skripsi ini adalah sebagai berikut. 

1. Apa kebutuhan sistem pemantauan kebakaran hutan dan lahan yang harus 

diterapkan? 

2. Bagaimana cara menerapkan sistem tersebut untuk dapat mengurangi kebakaran 

hutan dan lahan? 
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1. 3. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari dilakukanya penlitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menghasilkan sistem yang dapat mendeteksi berbagai parameter penyebab 

kebakaran dan memberikan akses pemantauan serta notifikasi khusus apabila 

terdapat indikasi akan terjadinya kebakaran.  

2. Mempermudah proses monitoring data parameter kebakaran tersebut secara real 

time untuk mendeteksi terjadinya kebakaran sedini mungkin, dapat menyalakan 

alarm, notifikasi dan pesan peringatan terjadinya kebakaran. Serta memberikan 

interface data parameter berupa indikator, grafik, dan tabel. 

1. 4. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup yang dikerjakan pada penelitian ini meliputi. 

1. DF Pro Sekunder menerima nilai data parameter yang dikirimkan dari DF Pro 

Primer. 

2. Terdapat 3 nilai parameter kebakaran yang dideteksi DF Pro Primer dan akan 

diolah oleh DF Pro Sekunder serta ditampilkan yaitu nilai suhu, kelembapan dan 

asap. 

3. Nilai parameter diklasifikasikan dalam kondisi aman, siaga dan bahaya untuk 

dapat menyelakan notifikasi dan alarm. 

4. Monitoring data parameter ditampilkan dalam bentuk indikator, grafik, dan tabel. 

5. Agar dapat melakukan pemantauan secara real time harus dilakukan pada lokasi 

yang memiliki jaringan internet atau WiFi yang stabil. 

1. 5. Metodologi 

 Penelitian dilakukan dengan menggunakan berbagai metodologi dibawah ini.  

1. Studi pustaka, metode studi pustaka yaitu pengumpulan data dari berbagai buku 

dan studi literatur yang ada, baik yang diakses secara online maupun offline.  
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2. Studi bimbingan, yaitu proses diskusi dan konsultasi mengenai topik penelitian. 

Proses diskusi dan konsultasi dilakukan dengan dosen pembimbing dan para staf 

pengajar dari Program Studi Teknik Elektro Institut Teknologi Sumatera.  

3. Observasi, proses pengerjaan dari berbagai trial dan error, yang kemudian 

dianalisis secara seksama untuk menemukan solusi tepat. 

1. 6. Sistematika Penulisan 

Sebagai gambaran mengenai isi skripsi, maka penulis memberikan gambaran umum 

dari tiap-tiap bab pada skripsi ini. 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan secara detail mengenai latar belakang pengambilan topik 

yang akan dikembangkan pada tugas akhir, rumusan masalah yang akan 

dipecahkan, tujuan pengerjaan tugas akhir, batasan masalah atau lingkup 

pengembangan proyek tugas akhir serta sistematis penulisan laporan tugas akhir. 

 

2. BAB II DASAR TEORI 

Bab ini membahas mengenai teori-teori pendukung yang berhubungan dan dapat 

dijadikan acuan dalam proses pengembangan tugas akhir. 

 

3. BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang proses perancangan alat baik hardware maupun software 

yang akan dikembangkan dalam proyek berdasarkan studi literatur yang telah 

dijalankan. 

 

4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang implementasi hasil rancangan serta pengujian setelah alat 

sudah dapat digunakan secara keseluruhan dengan mengacu pada spesifikasi 

yang telah dibuat. 

 

5. BAB V. PENUTUP 
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Bab ini berisi tetang kesimpulan dari seluruh proses mulai dari perancangan 

hingga tahapan pengujian dari pengembangan proyek tugas akhir dan saran yang 

dapat membangun apabila sistem akan dikembangkan lebih lanjut terhadap 

proyek yang telah dijalankan. 

  


