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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Kebakaran merupakan sebuah bencana yang melibatkan elemen 

alam yang cukup sulit ditangani yaitu api. Kebakaran dapat diatasi dengan 

cara memdamkan sumber api secara langsung dan harus dilakukan secara 

cepat dan butuh konsentrasi dalam proses pemadaman, sebelum area 

penyebarannya meluas. Karena ketika api telah menyebar, pekerjaan 

pemadaman akan semakin banyak, sulit dan semakin beresiko. Hal 

tersebut akan jauh lebih sulit jika lokasi kebakaran merupakan area yang 

sulit di akses oleh mobil pemadam kebakaran. Selain lokasi kebakan, hal 

lain yang juga mempersulit dalam pemadaman adalah titik kebakaran yang 

berada di dalam tempat kebakaran. Hal ini mengharuskan para pemadam 

untuk langsung masuk ke tempat kebakaran agar dapat menjangkau titik 

api. Resiko-resiko yang terpapar diatas dapat diminimalisir dengan 

memfungsikan robot sebagai pengganti manusia. 

Teknologi robotik adalah salah satu teknologi yang saat ini sedang 

berkembang pesat. Robot digunakan manusia untuk mewakilkan manusia 

dalam kegiatan tertentu, misalkan kegiatan yang membosankan atau yang 

membutuhkan ketelitian, tenaga yang besar atau kegiatan yang beresiko 

tinggi. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan robot adalah kegiatan 

pamadaman kebakan yang memiliki resiko tinggi terutama bagi 

keselamatan manusia. 

Dalam penelitian ini, dirancang sebuah rancang bangun drone 

pemadam kebakaran yang dapat menggantikan pemadam dalam 

melakukan pemadaman. Kegiatan pemadaman kebakaran yang penuh 

dengan resiko yang dapat mengancam jiwa ini dapat diwakilkan oleh 

robot. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan yang dihadapi dalam proses pemadaman api pada 

bencana kebakaran, berikut dibawah adalah rumusan masalah yang 

ditemukan penulis dalam penelitian ini 

 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Masalah yang sering dialami para pemadam kebakaran dalam melakukan 

tugas pemadaman adalah: 

a. Sulitnya menjangkau titik api apabila berada di dalam gedung atau 

di dalam hutan 

b. Ujung pipa selang pemadam yang cukup berat membuat para 

pemadam harus menggunakan tenaga ekstra dalam proses 

pemadaman 

c. Tekanan air yang tinggi membuat para pemadam cukup sulit 

mengendalaikan pergerakan selang 

d. Butuhnya konsentrasi yang sangat tinggi mengingat dalam keadaan 

panas tubuh manusia mudah sekali dehidrasi yang menyebabkan 

sulitnya menjaga kesadaran. 

 

1.2.2. Batasan Masalah 

Drone yang dibuat hanya membatasi pada masalah sulitnya 

menjangkau titik api yang dalam. Hal ini akan diwakilkan oleh sebuah 

drone (robot yang dikendalikan dari jauh) untuk menjangkau titik api.  

Dan adapun drone yang akan digunakan diwakilkan oleh sebuah 

drone yang berukuran lebih kecil 15cm x 20 cm. Menggunakan tangki air 

yang terbuat dari pipa pvc yang dianalogikan sebagai pompa air pemadam 

di kehidupan nyata. 
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1.3. Tujuan  

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah: 

a. Menjangkau titik api kebakaran yang berada jauh di dalam dimana 

tidak memungkinkan manusia untuk masuk, 

b. Menjaga keselamatan jiwa para pemadam saat melakukan 

pemadaman dan 

c. Menghindari human error dalam proses pemadaman dikarenakan 

hilangnya konsentrasi. 

 

1.4. Metode Penelitian 

 Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan data 

yang akurat dengan menggunakan beberapa metode penelitian 

pengumpulan data dan pengembangan perangkat lunak. 

 

1.4.1. Perencanaan 

 Dalam perencanaan ini, penulis mengumpulkan data melalui 

beberapa metode. Observasi, dengan mengamati dan mendata beberapa 

lokasi yang apabila terjadi kebakaran akan sulit melakukan tindak 

pemadaman. Mengamati, mendata dan memperhitungkan alat-alat 

pemadam lain yang digunakan dalam proses pemadaman. Interview, 

bertanya secara langsung kepada para anggota pemadam kebakaran 

tentang kesulitan yang dihadapi dalam proses pemadaman api. Studi 

pustaka, mencari reverensi yang akan diimplementasikan dalam 

pembuatan rancang bangun drone pemadam kebakaran.  

Penulis merencanakan untuk membuat sebuah rancang bangun 

drone pemadam kebakaran yang diimplementasikan dengan menggunakan 

mikrokontroler arduino. 
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1.4.2. Analisa 

Penulis melakukan analisa kebutuhan alat, bahan serta reverensi 

agar dalam implementasi penulis tidak menemukan alat atau bahan yang 

tidak digunakan. 

Selain menganalisa kebutuhan alat dan bahan, penulis juga 

memperhitungkan pengeluaran yang akan digunakan dengan 

membandingkan harga alat dan bahan dari berbagai penjual. Hal ini 

dilakukan untuk menekan biaya pengeluaran dalam pengadaan alat dan 

bahan. 

 

1.4.3. Perancangan 

 Penulis merancang agar pengendalian rancang bangun drone 

pemadam kebakaran dilakukan dengan menggunakan ponsel pintar yang 

memiliki sistem operasi android melalui media bluetooth. Perintah yang 

dikirim akan diterima diproses oleh mikrokontroler dan mengeluarkan 

output berupa pengoperasian Motor DC dan  Motor Servo.  

 

1.4.4. Implementasi 

Dalam pelaksanaan implementasi, penulis menggunakan: 

a. Spesifikasi Software 

1) Android 5.1 Lollipop (sistem operasi ponsel) 

2) Windows 7 32bit (sistem operasi PC) 

3) Arduino 1.6.8 (aplikasi coding mikrokontroler) 

4) Rakus Api (aplikasi pengendali drone pemadam kebakaran) 

b. Spesifikasi Hardware 

1) Ponsel pintar (Andromax Es, 4” LCD touchscren, 1 Gb 

RAM, 8 Gb ROM), 

2) PC (Axioo cjm w217cu, 10” LCD, 2 Gb RAM, 250 Gb 

Hardisk), 

3) Arduino UNO CH340 

4) IC L293D 
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5) Motor DC 

6) Bluetooth Module HC-05 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Laporan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan pokok pikiran 

dari tiap tiap bab sebaga berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, yang merupakan bab 1 skripsi berisi tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini merupakan tinjauan pustaka berisi penjelasan teori 

tentang konsep dasar yang berkaitan dan berhubungan dengan topik 

penelitian yang akan dilakukan dan berkaitan dalam proses analisa 

permasalahan serta teori-teori pendukungnya 

BAB III PERMODELAN PROYEK 

Dalam bab ini membahas pengidentifikasian masalah dan 

pemecahan berupa sistem yang diusulkan yaitu mengenai bagaimana 

aplikasi ini dirancang 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini berisi paparan implementasi, analisa hasil uji coba 

program, kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan dipaparkan hasil-hasil 

dari tahapan penelitian, analisis, desain, implementasi desain hasil 

pengujian, dan implementasinya berupa penjelasan teoritik, baik secara 

kualitatif, kuantitatif, atau secara statistik. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang memaparkan hasil-

hasil dari tahapan penelitian, dari tahap analisis, desain, implementasi 

desain, hasil testing dan implementasinya, berupa penjelasan teoritik, baik 

secara kualitatif, kuantitatif, atau secara statistik. Kesimpulan dapat 

mengemukakan kembali masalah penelitian (mampu menjawab 
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pertanyaan dalam rumusan masalah), menyimpulkan bukti-bukti yang 

diperoleh dan akhirnya menarik kesimpulan apakah hasil yang didapat 

(dikerjakan), layak untuk digunakan (diimplementasikan). Penulis tidak 

diperkenankan menyimpulkan masalah jika pembuktian tidak terdapat 

dalam hasil penelitian. Hal-hal yang diperkuat : 

(a) Berhubungan dengan apa yang dikerjakan 

(b) Didasarkan pada analisis yang objektif 

(c) Bukti-bukti yang telah ditemukan Saran merupakan manifestasi 

dari penulis untuk dilaksanakan (sesuatu yang belum ditempuh dan 

layak untuk dilaksanakan). Saran dicantumkan karena peneliti 

melihat adanya jalan keluar untuk mengatasi masalah (kelemahan 

yang ada), saran yang diberikan tidak terlepas dari ruang lingkup 

penelitian (untuk objek penelitian maupun pembaca yang akan 

mengembangkan hasil penelitian). 


