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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG  

Kemajuan teknologi dan iptek dapat membantu manusia untuk mampu 

mengatasi masalah seperti contohnya permasalahan kebakaran. Kebakaran 

merupakan suatu musibah yang merugikan makhluk hidup terutama manusia 

sehingga dapat mengakibatkan korban jiwa dan kerugian materi. Penyebab 

terjadinya musibah kebakaran dapat ditimbulkan karena kebocoran tabung gas, 

arus listrik ataupun kelalaian manusia itu sendiri. 

Dengan adanya kerugian yang didapat, termasuk menimbulkan korban jiwa, 

disebabkan karena keterlambatan penanganan kebakaran di lokasi dan juga 

kedatangan unit pemadam menuju lokasi yang jarak antara tempat dinas unit 

pemadam dengan lokasi menempuh jarak yang jauh.  

Solusi untuk meminimalisir masalah tersebut maka dibutuhkan sistem yang 

dapat memberikan peringatan dini saat terjadi musibah kebakaran, sehingga dapat 

meminimalisir kerugian yang terjadi dan bisa menambahkan sebuah alat untuk 

mengatasi kebakaran berupa penyemprot air yang mampu memperlambat api 

semakin besar. Sistem yang dimaksud adalah sistem pemadam kebakaran yang 

menggunakan sensor pendeteksi api dan sensor pendeteksi asap yang akan 

dikontrol menggunakan PLC secara otomatis, secara umum sistem ini mampu 

digunakan untuk industri, rumah ataupun gedung bertingkat. Pada khususnya 

sistem ini akan digunakan pada konveyor pengangkut barang yang dimana tidak 

menutup kemungkinan akan terjadi musibah kebakaran. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana membuat prototipe sistem pemadam api pada konveyor 

berbasis PLC dengan memakai sensor asap dan sensor api. 

2. Bagaimana menguji prototipe sistem pemadam api pada konveyor berbasis 

PLC dengan memakai sensor asap dan sensor api. 
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1.3 BATASAN MASALAH 

Dalam perancangannya perlu diberikan batasan masalah agar pembahasan 

tidak menyimpang dari tujuan. Adapun batasan masalah dari prototipe yang 

dirancang pada tugas akhir ini adalah: 

1. Hanya menggunakan dua buah sensor. 

2. Sensor pendeteksi asap yang digunakan adalah MQ-2  

3. Sensor api yang digunakan adalah Flame Sensor 

4. Menggunakan PLC Omron CP1E-N20DR-A sebagai pengendali sistem 

5. Buzzer berfungsi alarm peringatan kebakaran 

6. Pompa air mini untuk menyemprotkan air air 

 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan pembuatan sistem yang diharapkan berdasarkan latar 

belakang dan dasar pemikiran diatas yaitu  : 

1. Menghasilkan prototipe sistem pemadam api pada konveyor berbasis 

PLC dengan memakai sensor asap dan sensor api. 

2. Mengetahui unjuk kerja prototipe sistem pemadam api pada konveyor 

berbasis PLC dengan memakai sensor asap dan sensor api. 

 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Sejalan dengan tujuan pembuatan prototipe ini maka dapat memberikan 

beberapa manfaat secara teoritis yaitu agar mahasiswa mampu untuk menerapkan 

atau mengembangkan teori dan konsep yang nantinya diharapkan mampu 

digunakan dalam penelitian berikutnya. Dan secara praktis yaitu sebagai sistem 

pengaman dan pemadam api pada industri yang menggunakan sistem konveyor. 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

Sistematika penulisan pada laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

1.6.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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Menjelaskan mengenai teori – teori penunjang dalam penulisan 

laporan tugas akhir ini. 

1.6.3 BAB III PERENCANAAN DAN PERANCANGAN SISTEM 

Menjelaskan dan membahas tentang perencanaan dan perancangan 

sistem tugas akhir ini. 

1.6.4 BAB IV ANALISAN DAN HASIL PENGUJIAN SISTEM 

Membahas tentang implementasi dan pengujian sistem serta 

menganalisa hasil dari pengujian sistem yang dibuat. 

1.6.5 BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dari keseluruhan pengerjaan tugas akhir ini 

beserta dengan saran – saran untuk pengembangan sistem informasi. 


