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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan 

cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan. 

Tiga unsur penting dalam kebakaran antara lain: 

- Bahan bakar dalam jumlah yang cukup 

Bahan bakar dengan bahan padat, cair atau uap /gas 

- Zat pengoksidasi/oksigen dalam jumlah yang cukup 

- Sumber nyala yang cukup untuk menyebabkan kebakaran 

Pada umumnya, kebakaran diketahui jika keadaan api sudah mulai membesar 

atau asap hitam telah mengepul keluar dari bangunan. Tingkat kerugian yang 

dihasilkan oleh bencana kebakaran tentunya sangat besar. Kebakaran yang terjadi 

dapat di atasi, dan dapat meminimalkan kerugian yang terjadi apabila kita 

mengetahui gejala-gejala akan terjadi kebakaran sejak dini. Untuk merealisasikan 

hal tersebut, diperlukan suatu peralatan yang cerdas yang dapat memberitahukan 

kepada kita bahwa telah terjadi kebakaran di suatu ruangan atau di tempat umum 

secara dini sehingga dengan adanya alat ini kita dapat melakukan antisipasi yang 

lebih lanjut guna menghindari kerugian yang disebabkan oleh kebakaran.  

Sistem keamanan pada bangunan (gedung atau di perumahan) dibutuhkan 

dikarenakan bahaya kebakaran datang tidak mengenal waktu, sehingga pencegahan 

dini dapat menghilangkan munculnya kebakaran, dan kerugian materil maupun 

nonmateril dapat dihindari. Melihat kondisi ini, maka di rancang sebuah alat yang 

efisien dan terjangkau untuk mencegah semua kerugian yang diakibatkan oleh 

kebakaran. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan media pesan singkat (Short 

message service). Dengan melalui notifikasi dan pemberitahuan maka informasi 

akan diteruskan ke nomor tujuan yang akan dituju terkait kebakaran.  

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan maka dalam Proyek Akhir ini akan 

dibuat “Rancang Bangun Sistem Peringatan Dini Kebakaran Melalui Sms 

Berbasis Arduino UNO” 
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1.2.Tujuan 

Tujuan Proyek Akhir ini adalah merancang dan membangun sistem 

peringatan dini kebakaran melalui sms berbasis Arduino Uno. 

Menggunakan modul SIM800L untuk komunikasi gsm. 

 

 

1.3.Batasan Masalah  

Agar masalah lebih terarah, dan mencapai sasaran yang telah ditentukan, 

maka perlu dibatasi masalah sebagai berikut : 

1. Proses pengiriman pesan 

2. Mikrokontroler yang digunakan adalah Arduino UNO R3 

3. Modul GSM/GPRS Shield menggunakan SIM800L 

4. Sensor Api yang digunakan adalah Flame sensor 

5. Sensor Gas yang digunakan adalah Sensor MQ-5 

6. Alarm menggunakan Buzzer 12v 

7. Untuk pengujian alat menggunakan simulasi dari api lilin dan korek 

gas 

 

 

 

 

 


