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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Teori Dasar 

 Penelitian ini bertujuan untuk memberikan peringatan ketika terjadi 

kebakaran di rumah secara cepat kepada pemilik rumah melalui aplikasi 

android dan SMS. Sistem peringatan kebakaran yang sering digunakan 

antara lain Fire Sprinkler System yang memanfaatkan suhu, ketika suhu 

sudah mencapai 68 celcius, kaca pada head pada Fire Sprinkler System akan 

pecah dan mengeluarkan air. Alat ini memiliki beberapa tipe diantaranya wet 

pipe system¸ Dry pipe system, Deluge system [7]. Fire Sprinkler System 

membutuhkan harga yang tinggi dalam pemasangannya dan maintenance.  

2.1.2. Perbandingan Sensor 

 Perbandingan sensor yang digunakan dalam mendeteksi kebakaran. 

MQ-7 dapat mendeteksi api berdasarkan asap CO yang dihasilkan pada saat 

kebakaran, data sensitifitasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1. [8]. 

Tabel 2.1. Data Sensitifitas MQ-7 [8] 

 

 Sensor DHT11 dapat digunakan untuk mendeteksi suhu dan 

kelembapan lingkungan. Digunakan untuk mendeteksi kebakaran 

berdasarkan data suhu yang dihasilkan, spesifikasi DHT11 dapat dilihat pada 

Tabel 2.2. [9]. 
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Tabel 2.2. Spesifikasi DHT11 [9] 

 

2.1.3. Flame Sensor 

  Flame sensor digunakan untuk medeteksi keberadaan api 

berdasarkan panjang gelombang cahaya. Panjang gelombang yang 

digunakan untuk medeteksi api berada diantara 760 nm sampai 1100 nm. 

Flame sensor menggunakan 3 pin yaitu vcc yang membutuhkan 5 volt, 

ground, dan output, seperti pada gambar 2.1 [10]. Keluaran dari sensor ini 

diterima oleh mikrokontroller yang nantinya akan berupa data analog yang 

akan diolah oleh mikrokontroller dan dikirimkan ke server. 
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Tabel 2.1 Flame Sensor [10] 

2.1.4. NodeMCU 

NodeMCU adalah sebuah firmware yang menggunakan Lua scripting 

language. Pada umumnya NodeMCU menggunakan ESP8266, tetapi 

sekarang sudah bisa mensupport semua ESP module [11] seperti pada 

Gambar 2.2. NodeMCU ini dapat menggunakan library Arduino yang dapat 

memudahkan memberikan instruksi kepada mikrokontroller tersebut. 

NodeMCU juga sudah memiliki module WiFi sendiri yang dapat mengakses 

jaringan lokal dan internet, sehingga dapat digunakan untuk mengirimkan 

data ke server yakni Firebase. 
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Tabel 2.2. NodeMCU [11] 

2.1.5. Firebase SDK 

 Firebase  merupakan salah satu produk dari google yang digunakan 

untuk menyimpan data di cloud. Data yang disimpan di Firebase  dapat 

secara realtime disinkronkan dengan semua klien yang terhubung. Data yang 

disimpan dalam Firebase merupakan data yang berbentuk DocumentQuery, 

yang merupakan tipe data JSON yang sudah dimodifikasi oleh google 

sehingga lebih mudah dan lebih baik untuk diolah. Firebase juga dapat 

digunakan untuk user authentification [12]. Alasan penggunaan Firebase 

karena Firebase mempunyai fitur realtime database yang dapat digunakan 

dengan mudah diimplementasikan dengan android dan NodeMCU. 

2.1.6. Android 

Android merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Goodle. 

Android berbasis Linux kernel dan software open-source lainnya yang telah 

dimodifikasi agar sesuai dengan mobile device yang menggunakan layar 

sentuh seperti smartphone dan tablet. Android juga dikembangkan lebih 

lanjut, sehingga dapat digunakan pada beberapa perangkat selain handphoen 

yaitu: Android TV yang digunakan pada televisi, Android Auto yang 
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digunakan pada mobil, dan Wear OS yang digunakan pada jam tangan. 

Android juga digunakan pada beberapa game console, kamera digital, PC, 

dan alat elektronik lainnya.  Gambar 2.3. merupakan tampilan dasar sistem 

operasi Android pada smartphone. Android memungkinkan perangkat lunak 

pada sebuah handphone  dapat dimodifikasi dengan mudah oleh para 

pembuat perangkat [13]. Alasan menggunakan android karena android 

merupakan sistem operasi yang sudah banyak dan umum digunakan dan di 

Indonesia menurut statcounter jumlah pengguna Android mencapai 93,32% 

dari Mei 2018 sampai Mei 2019 seperti pada Gambar 2.4.  

 

Gambar 2.3. Tampilan Android 9 Pie [14] 
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Gambar 2.4. Grafik Mobile Operating System Market Share Indonesia [15] 

2.1.7. SIM800L  

SIM800L adalah sebuah module GSM yang memungkinkan untuk 

koneksi GPRS dan bisa juga digunakan untuk mengirimkan pesan SMS [16].  

SIM800L ini digunakan untuk mengirim pesan alert SMS ke user seperti 

pada Gambar 2.5. 

Modul SIM800L menggunakan micro SIM Card yang pada umumnya 

digunakan pada handphone dan menggunakan komunikasi 2G. Komunikasi 

2G cocok digunakan oleh microcontroller dikarenakan daya yang 

digunakkan cukup rendah dan komunikasi tersebut juga dikhususkan untuk 

mengirimkan data SMS dan suara. 

 

Gambar 2.5. Modul SIM800L [16] 
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2.1.8. Arduino Uno  

 Arduino Uno adalah mikrokontroller open-cource yang berbasis 

hardware dan software yang mudah untuk digunakan. Arduino dapat 

membaca input digital dan analog melalui sensor. Arduino dapat 

mengerjakan tugas sesuai dengan keinginan pengguna melalui instruksi yang 

ditanamkan ke dalam mikrokontroller tersebut. Untuk memberikan instruksi 

kepada Arduino dikhususkan untuk menggunakan bahasa pemrograman 

Arduino yang berbasis C++. [17] 

Arduino Uno merupakan mikrokontroler yang berbasis 

ATmega328P dengan mempunyai 14 pin digital input/output dimana 6 pin 

dapat digunakan sebagai PWM output, dan 6 analog input. Tampilan 

Arduino Uno dapat dilihat pada Gambar 2.6. dan spesifikasinya dapat dilihat 

pada Tabel 2.3. [18] 

 

Gambar 2.6. Arduino Uno [18] 
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Tabel 2.3. Spesifikasi Arduino Uno [18] 

 

2.1.9. Sensor Suhu 

 Sensor suhu yang digunakan adalah DHT11. DHT11 mampu 

mendeteksi suhu dan juga tingkat kelembapan lingkungan disekitarnya. 

Sensor ini memiliki output berupa digital. DHT11 ini menggunakan daya 

yang sangat rendah, sehingga dapat menghemat sumber daya yang ada [19].  
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Gambar 2.7. Tampilan Sensor DHT11 [19]. 

Sensor DHT11 tiga pin yaitu pin VCC ground dan output. Dengan 

spesifikasi seperti yang ditunjukan oleh Tabel 2.4. 

Tabel 2.4. Spesifikasi Sensor DHT11 [19] 

 

2.2. Kerangka Berpikir  

 Kebakaran rumah yang terjadi tanpa diketahui oleh pemilik rumah yang 

sering terjadi, menimbulkan banyak korban jiwa dan harta. Hal ini yang menjadi 

dasar pemikiran agar pemilik rumah memiliki sebuah sistem yang bisa 

memberitahukan ketika terjadi kebakaran pada rumahnya melalui android dan SMS. 

Dan untuk penyimpanan semua data dari alat yang mendeteksi diperlukan Firebase 

database yang bisa diakses secara cepat. 
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2.3. Hipotesis 

 Alat ini dapat mendeteksi ketika terjadi kebakaran pada rumah. Alat juga 

dapat memberikan peringatan kepada pengguna melalui aplikasi secara realtime dan 

juga melalui SMS.


