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BAB I                                                                             

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang  

Titik api (hotspot) adalah sebuah parameter akan munculnya api berdasarkan suhu 

relatif yang lebih tinggi dibandingkan dengan suhu relatif disekitarnya[1]. Titik api 

dapat mengakibatkan munculnya api di permukaan tanah atau membara dibawah 

permukaan tanah tanpa adanya api yang menyala[2]. Salah satu contoh titik api 

yang umum ditemukan di Indonesia adalah di hutan. Hutan merupakan suatu 

tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan 

hidup yang terdiri dari berbagai sumber daya alam hayati dan didominasi oleh 

pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya[3]. Hutan merupakan salah 

satu aspek zona kehidupan di Bumi yang paling penting dan dapat 

menampung karbon dioksida. Tanah merupakan komponen penting dari ekosistem 

hutan yang dapat membantu mengatur proses ekosistem yang penting, seperti 

serapan hara, pembusukan, dan ketersediaan air. Tanah menyediakan tempat 

berlabuh, air dan nutrisi bagi pohon[4]. Pada permukaan tanah dapat berpotensi 

menjadi titik api yang akan menyebabkan kerusakan struktur pada tanah. Titik api 

menjadi salah satu indikator terjadinya kebakaran hutan ataupun lahan. Suatu titik 

api dapat menunjukkan kemungkinan area yang terbakar tetapi area yang benar-

benar terbakar tidak dapat diketahui[5]. Penurunan nilai kelembapan tanah 

berpengaruh terhadap meningkatnya kerentanan terhadap api[6] dan tekanan udara 

berpengaruh terhadap besarnya suhu pada suatu lokasi[7]. Setelah berdiskusi 

dengan Pusat Riset dan Inovasi Mitigasi Bencana dan Deteksi Dini Kebakaran 

Hutan Institut Teknologi Sumatera yang diwakilkan oleh ibu Lea Kristi Agustina 

dapat disimpulkan bahwa kelembapan tanah berkaitan erat dengan mengurangi 

kebakaran hutan. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Biosfer
https://id.wikipedia.org/wiki/Bumi
https://id.wikipedia.org/wiki/Karbon_dioksida
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Dalam melakukan penanganan titik api di Indonesia, pemerintah menggunakan 

teknologi yang disebut Early Warning System (EWS) yang nantinya akan 

mengirimkan sinyal peringatan pada pos pengawasan apabila sensor mendeteksi 

ada titik api yang muncul pada daun-daun kering atau pada lahan gambut[8]. 

Apabila pemerintah tidak tanggap dengan titik api yang sudah muncul, maka titik 

api akan berpotensi meluas dan mengakibatkan kebakaran hutan atau lahan. 

Menurut Nufransa Wira Sakti sebagai Kepala Biro Komunikasi dan Layanan 

Informasi Kemetrian Keuangan, dana yang dikeluarkan untuk upaya mitigasi 

kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan pemerintah sejak tahun 2015 sampai 

2019 mencapai Rp 6,392 triliun[9]. Semakin banyaknya lahan hutan yang terbakar, 

maka semakin banyak pula dana yang diperlukan pemerintah untuk melakukan 

mitigasi bencana kebakaran hutan di Indonesia. 

 

Metode yang dilakukan pemerintah sudah cukup efektif untuk penanganan titik api 

di Indonesia. Namun dengan metode yang dilakukan pemerintah tesebut, perlu 

adanya waktu untuk mengidentifikasi api yang muncul dan mempersiapkan upaya 

penanganan titik api tersebut. Upaya penanganan titik api yang dilakukan 

Pemerintah Indonesia berpotensi mengeluarkan dana yang cukup besar apabila 

pemerintah tidak tanggap terhadap upaya penanganan titik api. Karena semakin 

lama pemerintah mengambil tindakan penanganan titik api, maka semakin besar 

juga dana yang harus dikeluarkan akibat kebakaran hutan yang disebabkan titik api 

yang semakin meluas. Indonesia memiliki banyak titik api yang tersebar diseluruh 

daerah, yang dimana titik api tersebut merupakan salah satu penyebab kebakaran 

hutan[10]. Beberapa lokasi titik api tersebut juga sulit diakses untuk dilakukannya 

mitigasi kebakaran hutan dikarenakan sulitnya akses ke lokasi terjadinya 

kebakaran hutan seperti yang terjadi di Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hilir, 

Bengkalis, Kota Dumai dan Kepulauan Meranti Provinsi Riau[11]. Karena upaya 

pemerintah dalam melakukan mitigasi kebakaran hutan hanya sebatas 

memadamkan kebakaran hutan, maka pada penelitian ini akan dikembangkan 
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sebuah alat yang dapat mendeteksi dini titik api guna mencegah kebakaran hutan 

di Indonesia. 

 

Untuk menghindari permasalahan yang ditimbulkan saat melakukan upaya 

penanganan titik api dapat dengan diterapkannya sistem pemantauan dan 

peringatan kondisi lingkungan di titik rawan api yang memanfaatkan pesan singkat 

guna memberikan informasi terhadap pihak terkait. Sistem pemantauan dan 

peringatan kondisi lingkungan di titik rawan api dapat membantu pemerintah dan 

pihak terkait dalam upaya pencegahan munculnya api pada titik rawan api. Sistem 

akan mengirimkan pesan singkat apabila mendeteksi bahwa kondisi lingkungan di 

titik rawan api berpotensi menyebabkan timbulya api. 

 

Sistem akan dibangun dengan memanfaatkan rangkaian sistem tertanam dengan 

menggunakan sensor kelembapan tanah dan tekanan udara untuk mendapatkan 

keadaan kondisi lingkungan di titik rawan api. Data kondisi lingkungan dapat 

dipantau secara langsung oleh pihat terkait melalui pesan sigkat selama sistem 

terhubung dengan jaringan seluler. Apabila kondisi lingkungan berpotensi 

menyebabkan timbulya api, maka sistem akan memberi peringatan kepada pihak 

terkait melalui pesan singkat secara langsung. 

 

Pada penelitian ini akan dilakukan perancangan purwarupa sebuah sistem yang 

dapat membantu pihak terkait dalam pemantauan kondisi lingkungan di titik rawan 

api juga peringatan sebelum api muncul di titik rawan api. Sistem yang dirancang 

memberikan kemudahan bagi pihak terkait dalam pemantauan kondisi lingkungan 

di titik rawan api melalui pesan singkat. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Masalah yang dapat diidentifikasi dari latar belakang adalah sebagai berikut : 
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a. Kebakaran hutan di Indonesia mengakibatkan kerugian baik material maupun 

non-material. 

b. Belum adanya sistem pemantauan yang mudah digunakan oleh pihak-pihak 

terkait untuk memantau keadaan lingkungan di titik rawan api. 

c. Sulitnya akses untuk menjangkau lokasi terjadinya kebakaran hutan 

menyebabkan terlambatnya penanggulangan kasus kebakaran hutan. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana merancang sebuah purwarupa sistem yang memonitor kondisi 

lingkungan di sekitar titik rawan api sebelum api muncul?  

b. Bagaimana purwarupa sistem yang dirancang mampu memberikan peringatan 

terkait kondisi lingkungan di titik rawan api kepada pihak terkait dengan lokasi 

spesifik? 

c. Apa metode pengiriman peringatan yang dapat digunakan untuk mengirimkan 

informasi kondisi lingkungan di titik rawan api? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan purwarupa sistem yang dapat memenuhi 

solusi dari permasalahan yang telah di rumuskan sebelumnya yang sebagai berikut : 

a. Menguji ragam alternatif sensor kelembapan yang sesuai dengan peruntukan 

pencegahan kebakaran hutan. 

b. Merancang sebuah purwarupa sistem pemantauan dan peringatan terkait 

kondisi lingkungan di daerah titik rawan api. 

c. Mengembangkan sebuah purwarupa sistem yang mengirimkan koordinat lokasi 

dari alat dengan parameter kondisi lingkungan berupa kelembapan tanah dan 

tekanan udara. 
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d. Mengukur akurasi dari koordinat yang dikirimkan GPS dengan 

membandingkan terhadap Google Maps. 

e. Menggunakan SMS sebagai cara pengiriman informasi untuk pengukuran 

fungsionalitas dan kinerja dari purwarupa sistem peringatan. 

1.5. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Memberi alternatif pilihan bagi pengembang atau peneliti agar yakin dalam 

memilih sensor kelembapan untuk mengukur kelembapan tanah. 

b. Membantu pihak terkait untuk memonitor titik api secara realtime. 

c. Membantu pihak terkait dalam memeriksa daerah titik api yang sulit untuk 

dijangkau. 

 

1.6. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang mencakup pada hal-hal sebagai berikut : 

a. Purwarupa sistem yang dikembangkan bukanlah purwarupa sistem pemadaman 

api yang dapat memadamkan titik api. 

b. Purwarupa sistem tidak dirancang untuk mendeteksi api, melainkan mendeteksi 

keadaan lingkungan yang mempengaruhi timbulnya api. 

c. Peringatan yang dikirimkan membutuhkan jaringan seluler. 

d. Pada penelitian ini, purwarupa sistem yang dirancang sebanyak satu buah dan 

hanya mengukur kondisi lingkungan di satu titik saja. Untuk melakukan 

pengontrolan pada area yang besar, maka dibutuhkan beberapa purwarupa 

sistem yang terbagi pada beberaa titik. 

 

 

 

 


