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ABSTRAK 

 

Kebakaran merupakan suatu peristiwa yang terjadi akibat tidak terkendalinya sumber penyalaan api. Proses 

terjadinya kebakaran meliputi tiga unsur yaitu adanya sumber energi, bahan mudah terbakar dan adanya 

oksigen. Salah satu penyebab terjadinya kebakaran disebabkan oleh konsleting listrik pada ruangan. Pada ruang 

yang terbakar akibat adanya hubungan arus pendek disebut konsleting listrik pada kabel memerlukan sebuah 

perancangan sistem pemadam api dan penghisap asap, bila terjadi kebakaran dengan menggunakan 

mikrokontroler arduino Mega. Sistem rancangan ini dilengkapi dengan sensor yang diletakkan pada ruangan, 

yaitu sensor Infrared Api yang berfungsi untuk mendeteksi adanya api dan sensor asap MQ-2 yang berfungsi 

untuk mendeteksi adanya gas/asap. bila terjadi kebakaran maka sistem ini akan menyalakan buzzer dan pompa 

sebagai alat Pemadam api Kemudian Lampu Led menyala berwarna merah dan layar Lcd meyatakan dalam 

bahaya dan dapat berkomunikasi melalui telegram pada kondisi ruangan senhingga dapat menanggulangi 

kebakaran dini. Dari hasil pengujian yang dilakukan didapat bahwa sistem berfungsi dengan baik dan mampu 

mencegah kebakaran. 

Kata Kunci: Mikrokontroler, Arduino Mega, Sensor MQ-2, Sensor Infrared Api, Telegram. 

 

 

ABSTRACT 

 

Fire is an event that occurs due to uncontrolled ignition sources. The process of fire includes three elements, 

namely the presence of an energy source, combustible materials and the presence of oxygen. One of the causes 

of fire is caused by electrical short circuit in the room. In a room that burns due to a short circuit, it is called an 

electrical short circuit in the cable, it requires a fire extinguisher and smoke suction system design, in case of a 

fire using the Arduino Mega microcontroller. This design system is equipped with sensors that are placed in the 

room, namely the Infrared Flame sensor which functions to check for fire and the MQ-2 smoke sensor which 

functions to check for gas / smoke. If a fire occurs, this system will cause a buzzer and a pump as a fire 

extinguisher. Then the Led light turns red and the Lcd screen says it is in danger and can communicate via 

telegram in room conditions so that it can tackle an early fire. From the results of tests carried out that the 

system is functioning properly and is able to prevent fires. 

Keywords: Mikrokontroler, Arduino Mega, Sensor MQ-2, Sensor Infrared Api, Telegram.  
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang Masalah 

 

Kebakaran merupakan malapetaka yang dapat 

terjadi akibat pengabaian manusia dan faktor alam. 

Kebakaran bisa terjadi dimana saja. Penyebab 

terjadinya kebakaran tersebut sangat bervariasi, 

misalnya korsleting listrik, ledakan tabung gas, dll 

yang dapat menimbulkan kebakaran. Padahal, 

bencana bisa dicegah jika terjadi kebakaran. Ada 

banyak cara untuk mencegah hal ini terjadi. Salah 

satu cara untuk mencegahnya mungkin dengan alat 

deteksi kebakaran. Detektor kebakaran ini dapat 

ditempatkan di ruangan manapun sehingga alat 

pendeteksi tersebut dapat bereaksi terhadap 

perubahan suhu di dalam ruangan tersebut. 

Membangun sistem peringatan dan deteksi 

kebakaran melalui notifikasi SMS menggunakan 

detektor kebakaran, detektor asap, dan detektor 

suhu. Berkat aplikasi yang dibangun atau dibuat ini 

mampu mendeteksi keberadaan api, asap dan suhu, 

semua data dari hasil pemantauan disimpan dalam 

database, sistem peringatan dan pendeteksi 

kebakaran bekerja sesuai rencana dan dapat 

memantau gedung-gedung yang dilengkapi dengan 

sensor. Saat operator tidak ada ruangan, operator 

akan menerima informasi tentang kebakaran atau 

data melalui SMS. 

Berdasarkan latar belakang kasus diatas, maka 

berinisiatif untuk menyempurnakan alat pendeteksi 

kebakaran yang telah diteliti sebelumnya dengan 

menambahkan alat dan memberikan judul pada 

tugas akhir ini yaitu “perancangan sistem pemadam 

api dan penghisap asap otomatis Berbasis Arduino 

Mega 2560 dengan kendali android “. Perancangan 

alat pendeteksi kebakaran pada suatu rumah ini 

merupakan suatu rancangan sistem yang dilengkapi 

alat penghisap asap otomatis, pemadam api 

otomatis, dan sistem informasi yang dapat 

memberikan informasi kebakaran dini kepada 

pihak terkait melalui telegram dengan harapan 

dapat mencegah terjadinya musibah kebakaran. 

 

METODE PENELITIAN 

 

1. Analisis Sistem Yang Berjalan 

 

Merupakan gambaran tentang bagaimana sistem 

yang sedang berjalan sebelum dibuatnya sistem 

yang dimana kebakaran merupakan suatu ancaman 

bagi keselamatan manusia, harta benda dan 

lingkungan sekitarnya. Dengan adanya 

perkembangan dan kemajuan pembangunan 

maupun teknologi yang begitu pesat, resiko 

terjadinya kebakaran semakin tinggi. Dibutuhkan 

sebuah solusi yang cepat dan tepat bagi masalah 

tersebut, yang dapat secara langsung memberikan 

informasi berupa peringatan secara realtime 

sehingga terhindar dari bahaya penyebaran 

kebakaran. Dengan adanya sebuah alat yang 

memberikan informasi peringatan seperti alat 

pendeteksi kebakaran dan pemadaman yang secara 

otomatis ketika adanya api atau gas/asap. 

 

Flowchart Sistem Berjalan 

 

 
 

2. Analisis Kebutuhan Alat 

 

Dalam pembuatan Rancangan pemada api otomatis 

Menggunakan  Arduino Mega membutuhkan 

perangkat keras dan perangkat lunak. Kebutuhan 

perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan 

rancangan sistem ini adalah Komputer / Laptop, 

Arduino Mega, Sensor Infrared api, Sensor 

gas/asap, Modul Relay 4 chanel, Nozzle, Pompa 

air, Modul wifi esp, Kabel jumper, Kipas dc, 

Adaptor, Lcd, Kabel socket. Sedangkan kebutuhan 

perangkat lunak yang digunakan adalah dalam 

pembuatan rancangan ini adala Arduino IDE 

v.1.8.5 yang berfungsi sebagai text editor untuk 

membuat, mengedit, dan juga mevalidasi kode 

program.bisa juga digunakan untuk meng-upload 

ke board Arduino. 

Program yang ditulis dengan menggunaan Arduino 

Software (IDE) disebut sebagai sketch. Sketch 

ditulis dalam suatu editor teks dan disimpan dalam 

file dengan ekstensi .ino. Teks editor pada Arduino 

Software memiliki fitur” seperti cutting/paste dan 

seraching/replacing sehingga memudahkan kamu 

dalam menulis kode program. 

Pada Software Arduino IDE, terdapat semacam 

message box berwarna hitam yang berfungsi 

menampilkan status, seperti pesan error, compile, 

dan upload program. Di bagian bawah paling kanan 

Sotware Arduino IDE, menunjukan board yang 

terkonfigurasi beserta COM Ports yang digunakan. 

 

3. Rancangan Model Alat/ Perangkat Keras 

 

Flowchart Model Alat 

 



 
 

Diagram Blok Model Alat 

 

 
 

 

Rancangan Model Alat 

 

 

 

4. Rancangan Perangkat Lunak 

 

Perancangan perangkat lunak pada sistem 

pemadam api dan penghisap asap otomatis ini 

menggunakan Software Arduino IDE. 

 

5. Rancangan Antarmuka Masukan Alat 

 

1. Diagram Blok Sensor Api 

jika terdeteksi api buzzer dan pompa menyala 

otomatis sebagai alat Pemadam api Kemudian 

Lampu Led menyala berwarna merah dan layar Lcd 

meyatakan “DALAM BAHAYA !!! TERDETEKSI 

API” kemudian mengirimkan pesan melalui 

telegram dengan pesan “Terdeteksi Keberadaan 

Api” dan jika api sudah padam maka telegram 

mengirimkan pesan “Kondisi Aman, Api Sudah 

Diatasi…”. 

 
 

2. Diagram Blok Sensor Gas 

jika terdeteksi gas buzzer dan kipas menyala 

otomatis sebagai penghisap asap/gas Kemudian 

Lampu Led menyala berwarna biru dan layar Lcd 

meyatakan “DALAM BAHAYA!!! TERDETEKSI 

GAS” kemudian mengirimkan pesan melalui 

telegram “Terdeteksi Kebocoran Gas”, dan kalau 

sudah aman maka telegram mengirimkan pesan 

“Kondisi aman gas sudah diatasi…”. 

 
 

3.Flowchart Alat 



 
Penjelasan flowchart tersebut 

Menghidupkan Alat, Inisialisasi,Mengecek Sensor 

Asap MQ-2 dan Sensor Api, Jika terdeteksi api 

buzzer dan pompa menyala sebagai alat Pemadam 

api Kemudian Lampu Led menyala berwarna 

merah dan layar Lcd meyatakan “Dalam Bahaya !!! 

Terdeteksi Api”.,Jika terdeteksi gas/asap buzzer 

dan kipas menyala sebagai penghisap asap 

Kemudian Lampu Led menyala berwarna biru dan 

layar Lcd meyatakan “Dalam Bahaya !!! Terdeteksi 

Gas”., Kemudian Modul wifi esp mengirimkan 

sinyal, Mengirimkan pesan melalui Telegram 

 

4.Telegram 

Telegram berfungsi untuk melakukan komunikasi 

dan Mengirim pesan jika terdeteksi kebakaran, 

gas/asap. 

 
 

6. Rancangan Antarmuka Keluaran Sistem 

 

1. Rancangan Sensor Gas/MQ-2 

Sensor MQ-2 sebagai pendeteksi gas. 

 
 

2.Rancangan Sensor Infrared Api 

Sensor Infrared Api berfungsi sebagai pendeteksi 

api. 

 
 

3.Rancangan Pompa Air 

Pompa Air Berfungsi jika ada api maka pompa 

secara otomatis mengeluarkan air melalui nozzle. 

 
 

4.Rancangan Kipas  

Kipas berfungsi jika ada gas/asap berlebih sehingga 

kipas otomatis mennyala untuk mengeluarkan 

gas/asap.  

 
 
5.Rancangan LCD 

LCD berfungsi sebagai penampil data jika 

terdeteksi api/gas. 



 
 

6.Rancangan Buzzer 

Buzzer berfungsi sebagai alarm jika ada terjadi 

gas/api. 

 
 

7.Rancangan Esp8266 

Modul Wifi Esp berfungsi untuk mengirimkan 

pesan melalui telegram. 

 

 
 

8.Rancangan Tampilan Lcd Terjadi Kebakaran 

jika terdeteksi api buzzer dan pompa menyala 

sebagai alat Pemadam api Kemudian Lampu Led 

menyala berwarna merah dan layar Lcd meyatakan 

“DALAM BAHAYA !!! TERDETEKSI API”. 

 

9.Rancangan LCD Kebocoran Gas 

jika terdeteksi gas buzzer dan kipas menyala 

sebagai penghisap asap Kemudian Lampu Led 

menyalAa berwarna biru dan layar Lcd meyatakan 

“DALAM BAHAYA!!! TERDETEKSI GAS”. 

 
 

10.Rancangan Alat 

Perancangan Alat untuk mengetahui kebakaran 

pertama inisialisasi alat ketika pertama kali 

dihidupkan yang ditandai LCD menyatakan 

“SAAT INI RUMAH KONDISI NORMAL” dan 

jika ada terdeteksi api buzzer dan pompa menyala 

sebagai alat Pemadam api Kemudian Lampu Led 

menyala berwarna merah dan layar Lcd meyatakan 

“DALAM BAHAYA !!! TERDETEKSI API” 

kemudian mengirimkan pesan melalui telegram 

dengan pesan “Terdeteksi Keberadaan Api”, juga 

jika terdeteksi gas buzzer dan kipas menyala 

sebagai penghisap asap Kemudian Lampu Led 

menyalAa berwarna biru dan layar Lcd meyatakan 

“DALAM BAHAYA!!! TERDETEKSI GAS” 

kemudian mengirimkan pesan melalui telegram dan 

komunikasi melalui telegram yang dapat 

mematikan dan menyalakan lampu, kipas, pompa. 

 

 
 

 

 



11.Rancangan Telegram 

Telegram berfungsi untuk melakukan komunikasi 

dan Mengirim pesan jika terdeteksi kebakaran, 

gas/asap. 

 
 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Tampilan Alat 

 

1. Tampilan Alat Sistem Pemadam Api dan 

Penghisap Asap Otomatis 

 

 
 

2. Tampilan Alat Terdeteksi Gas 

 

 
 

 

 

3.Tampilan Alat Terdeteksi Gas 

 

 
 

4.Tampilan Sistem Telegram 

 

 
 

 

Hasil Pengujian Alat 

 

Setelah melakukan proses perakitan alat, maka 

proses selanjutnya yaitu Pengujian sistem 

pemadam api. Pada pengujian alat ini dilakukan 

secara menyeluruh untuk mengetahui prototipe 

yang dirakit apakah komponen yang terpasang 

dapat bekerja dengan baik dan benar atau 

sebaliknya. Pengujian ini menggunakan metode 

blackbox. Pengujian blackbox ini tidak perlu tahu 

apa yang sesungguhnya terjadi dalam sistem pada 

prototipe. 

 

1. Requiremen Inisialisasi 

Skenario Uji : Alat dicolokkan pada adaptor 

Hasil Diharapakan : Arduino Mega LED Menyala 

Hijau, Menyala, LCD menyala dan Module Wifi 

ESP Aktif 

Jenis Pengujian : Blackbox   

Hasil Pengujian : Sesuai 

 

 



 
 

 

2. Pengujian Sensor MQ-2 

Skenario Uji : Sensor MQ-2 berjarak 15cm secara 

garis lurus bekerja Sensor mendeteksi adanya gas 

Hasil Diharapakan : LED menyala berwarna biru, 

LCD menyatakan dalam bahaya dan kipas menyala 

Jenis Pengujian : Blackbox   

Hasil Pengujian : Sesuai 

 

 
 

 

3. Pengujian Sensor Infrared Api 

Skenario Uji : Sensor Infrared api jarak pembacaan 

±25 cm secara garis lurus dari titik api ke sensor 

bekerja. 

Hasil Diharapakan : LED menyala berwarna 

merah, LCD Menyatakan dalam bahaya dan pompa 

menyala untuk memadamkan. 

Jenis Pengujian : Blackbox   

Hasil Pengujian : Sesuai 

 

 

4.Pengujian Modul Esp 8266 

Skenario Uji : Modul esp 8266 bekerja Jika 

terdeteksi api/gas. 

Hasil Diharapakan : Modul esp 8266 Mengirim 

informasi berupa pesan melalui telegram 

Jenis Pengujian : Blackbox   

Hasil Pengujian : Sesuai 

 
 

 

Pengujian Kinerja Alat 

  

Dalam pengujian alat ini untuk mengetahui apakah 

alat yang sudah dibuat berfungsi dengan baik atau 

tidak, dilakukan pengujian kinerja alat. Ketika 

prototipe mendapatkan daya dari adaptor, maka 

dilakukan pengujian terhadap kinerja alat, yaitu 

seberapa cepat respon sistem yang bekerja pada 

alat merespon api, gas/asap yang terdeteksi, 

kemudian pompa menyala otomatis apabila ada api 

dan kipas menyala otomatis apanila ada gas/asap. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan dari hasil analisis, perancangan dan 

pengujian terhadap Rancangan sistem pemadam api 

dan penghisap asap otomatis, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sistem pendeteksi kebakaran dan gas berjalan 

sesuai dengan yang direncanakan baik fungsi 

sensor, kipas dan pompa air. . 

2. Pada saat operator tidak ada di ruangan, 

operator akan mendapat informasi atau data-

data kebakaran melalui pesan Telegram dan 

juga dapat memberi pesan untuk memadamkan 

api dengan mengirimkan pesan melalui 

telegram. 

3. Pengiriman data ke server menggunakan modul 

wifi ESP8266 tergantung pada kecepatan akses 

internet yang digunakan. 

 

SARAN 

 

Disarankan untuk pengembangan alat ini adalah: 

 



1. Menambahkan camera, sehingga dapat 

memonitoring kondisi ruangan. Dan juga 

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat 

menambahkan sensor suhu jadi untuk antisipasi 

awal jika hendak terjadi kebakaran. 

2. Mengembangkan interface alat ke pemrogaman 

web. 
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