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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebakaran hutan sering terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh beberpa 

factor seperti, pembersihan hutan, pembukaan lahan perkebunan baru yang 

dilakukan masyarakat maupun perusahaan, ataupun yang disebabkan faktor 

ketidak sengajaan. Kebakaran lahan yang sifatnya masih kecil ataupun dalam 

lingkup yang kecil tidak berpengaruh terhadap lingkungan sekitar, namun jika 

kebakarannya sudah mencapai lingkup yang luas akan sangat mempengaruhi 

kualitas kesehatan lingkungan. Pada tahun-tahun belakangan ini terutama di 

provinsi Riau kabut asap yang diakibatkan dari hasil kebakaran hutan sudah 

sangat menghawatirkan bahkan, sudah menjadi bencana nasional. Kebakaran 

hutan terjadi dimana-mana dan bahkan hampir disetiap kabupaten kota, dan 

bencana ini terjadi hampir setiap tahun, terutama memasuki saat musin kemarau. 

Untuk itu perlu ada perhatian khusus dan penanganan serius dari berbagai pihak. 

Bagi peneliti terbuka peluang besar dan ditantang untuk menciptakan suatu sistem 

atau alat yang dapat  meminimalisir bahkan  mencegah terjadinya kebakaran hutan 

secara luas. Salah satu cara adalah dengan mengetahui secara dini indikasi 

penyebab terjadinya kebakaran. 

Untuk mengetahui sedini mungkin indikasi kebakaran sebelum terjadi dan 

menjadi besar, sangat diperlukan teknologi deteksi dan informasi yang disebarkan 

secara luas untuk diketahui oleh masyarakat dan yang berwenang. Perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah mengalami perkembangan yang 

pesat dan maju, sehingga persaingan dunia elektronika dapat berkembang semakin 

pesat yang dapat mengakibatkan manusia mengubah sistem peralatan manual 

menjadi sistem peralatan otomatis. Hal ini dikarenakan dapat mempermudah 

pekerjaan dan mempunyai tingkat ketelitian yang cukup tinggi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Pemantauan yang kondisinya tidak memungkinkan bagi petugas untuk 

melakukan pengukuran secara terus-menerus cukup meletakkan alat ukur pada 

tempat pengukuran dan dapat dipantau dari tempat lain. Sistem ini yang 

digunakan  adalah sistem pengukuran jarak jauh (telemetri) dengan menggunakan 

media transmisi gelombang, sebagai contoh adalah pengukuran suhu. Pengukuran 

pada jarak jauh memungkinkan pemantauan dari tempat yang aman dan dapat 

diterapkan misalnya dalam pemantauan suhu gunung berapi, pemantauan suhu 

pada peleburan baja, pemantauan cuaca yang tidak memungkinkan manusia untuk 

melakukan pengukuran secara langsung pada jarak yang dekat. Teknik 

pengukuran seperti tersebutlah yang akan digunakan untuk penelitian ini. 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas,  perlu adanya 

penelitian tentang bagaimana, merancang dan membuat sebuah Sistem Monitoring 

dan  Peringatan Dini   Kebakaran  Hutan.  Sistem peringatan dini yang  berfungsi 

untuk memonitoring perubahan temperatur panas pada lingkungan melalui sebuah 

web secara online dan realtime, tanpa bergantung sepenuhnya pada tenaga 

manusia. 

1.3  Batasan Masalah 

Adapun sebagai batasan masalah pada penelitian ini, dapat dilihat dari hal-

hal yang akan dilakukan pada penelitian ini. 

1. Indikator kebakaran yang digunakan adalah  perubahan suhu lingkungan. 

2. Menggunakan sensor LM35 untuk memantau perubahan suhu. 

3. Menggunakan mikroprosesor ATMega8 untuk mengolah data analog 

menjadi data digital. 

4. Membuat rangkaian driver untuk men-filter dan menstabilkan tegangan. 

5. Mendesain interface web dan membuat program interface web dengan 

Integrasi PHP, HTML dan AJAX 

6. Membuat program monitoring mengunakan bahasa C ++ 

7. Mengunakan Port parallel sebagai interface antara hardware dan web 
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1.4  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk, merancang dan membuat sebuah Sistem 

Monitoring dan  Peringatan Dini   Kebakaran  Hutan untuk memonitoring 

perubahan temperatur panas pada lingkungan melalui sebuah web secara online 

dan realtime. Tahapan kegiatan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai 

berikut. 

1. Merancang dan membuat Detektor Panas Berbasis ATMega8 Untuk  

Sistem Monitoring dan  Peringatan Dini   Kebakaran  Hutan   

2. Merancang dan membuat  Sistem Monitoring Temperatur Secara Realtime  

Pada Sebuah Halaman Web 

3. Merancang dan membuat Antarmuka Web Untuk Monitoring Temperatur 

Secara Online 

 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Ada pun manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Membantu pemantauan perubahan suhu lingkungan melalui komputer agar 

lebih mudah dilakukan. 

2. Dapat digunakan untuk memonitoring perubahan suhu lingkungan sebagai 

early warning system atau sistem peringatan dini terhadap potensi terjadinya 

kebakaran. 

3. Keluaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan pada sebuah sebuah 

Sistem Monitoring dan  Peringatan Dini   Kebakaran  Hutan untuk 

memonitoring perubahan temperatur panas pada lingkungan melalui sebuah 

web secara online dan realtime 
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1.6  Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penulisan dalam menyusun laporan penelitian ini, 

maka laporan ini dibagi dalam beberapa bab yang masing-masing bab membahas 

hal-hal tertentu. Adapun laporan penelitian akan ditulis secara sistematis dengan 

pengaturan sebagai berikut: 

 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang , tujuan penulisan, batasan 

masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II TEORI DASAR 

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori dasar mengenai 

Mikroprosesor,  PHP , HTML, Javascript dan C++ serta komponen-komponen 

pendukung yang digunakan dalam pembuatan alat monitoring perubahan suhu 

lingkungan berbasis web secara online dan realtime 

 

BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT 

Pada bab ini menjelaskan proses awal perancangan dari perangkat yang 

akan dibuat berdasarkan teori penunjang dan proses untuk mewujudkan hasil 

perancangan kedalam bentuk rangkaian sesungguhnya disetai benda yang 

sesungguhanya disertai gambar rangkaian dan benda yang telah dibuat 

 

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA 

Bab ini berisi tentang data hasil pengujian sistem serta perbaikan-perbaikan yang 

mungkin dilakukan. 

 

BAB V PENUTUP 

Bagian penutup berisi kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara 

ringkas hasil yang dicapai. Selain itu juga dikemukakan saran-saran yang 

sebaiknya dilakukan untuk perbaikan isi laporan agar menjadi lebih baik untuk 

dimasa yang akan datang. 




