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Abstract

Every year the losses due to fire are not little. Besides material
loss, it also frequent numbers of life losses. Fire usually happens because
of accident or human error.  To anticipate that matter it is needed a
system which is able to detect fire earlier and minimize the spread of
fire. A system that responds to the danger. That system is designed
automatically based on MCS51 microcontroller using censor to detect
the room temperature. That censor will give data to microcontroller about
room temperature condition in order to compare to the previous data.
Data from censor before entering PC are translated through ADC (Analog
to Digital Converter) then are stored in buffer, and are accepted by PC
through microcontroller. If a room temperature increases, the alarm will
be activated by the censor.
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1. Pendahuluan

Kebakaran merupakan suatu bencana yang sangat merugikan. Tiap tahun
kerugian yang disebabkan oleh kebakaran tidaklah sedikit. Selain menimbulkan
kerugian materi, tidak jarang juga meminta korban jiwa. Kebakaran biasanya terjadi
karena kecelakaan atau kelalaian manusia. Dalam penanggulangan masalah
kebakaran banyak sekali ditemukan kesulitan-kesulitan, seperti sukarnya ditemukan
sumber api secara dini, sehingga api akan terus menjalar ke tempat lain [1].

Pencegahan kebakaran adalah usaha menyadari atau mewaspadai akan faktor-
faktor yang menjadi sebab munculnya atau terjadinya kebakaran dan mengambil
langkah-langkah untuk mencegah kemungkinan tersebut menjadi kenyataan [2].
Bahaya kebakaran bisa terjadi di manapun dengan cara apa saja, kapan akan terjadi
kebakaran, tidak seorangpun yang tahu karena memang sangat sulit untuk
diperkirakan. Hal terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan mengantisipasi
kebakaran dengan alat yang dapat bekerja secara otomatis.

Perkembangan teknologi saat ini semakin cepat dan berusaha untuk menjawab
semua kebutuhan manusia. Teknologi yang berkembang mengarah kepada sistem
yang dapat berdiri sendiri, berdimensi kecil, dan kompak. Sistem deteksi kebakaran
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untuk rumah yang perkembangannya maju dengan pesat tidak lepas dari peran
mikrokontroler dalam mengatur atau mengontrol sistem deteksi kebakaran [3].

Pengamanan rumah dari kemungkinan terjadinya kebakaran merupakan suatu
hubungan fungsional yang dibuat untuk memudahkan bagi pemilik rumah dalam
menyimpan pemakaian energi yang lebih efisien dan merasakan kemudahan dari
sistem otomatisasi rumah [3].

Mengacu dari hal di atas, sudah sepantasnya faktor jaminan keamanan
merupakan hal yang sangat penting saat ini. Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran
dibutuhkan suatu alat yang bekerja secara otomatis dan dapat mendeteksi secara
dini serta memperkecil kemungkinan meluasnya api.

2. Metodologi Pengembangan dan Analisa Sistem

Metodologi yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis
perancangan sistem deteksi kebakaran adalah analisis dan desain terstruktur modern.
Pengembangan terhadap sistem menggunakan metode pendekatan waterfall.
Metode ini juga dikenal sebagai metode “Linear sequential model” atau “Classic
life cycle”.  Gambar dari metode waterfall dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Metode Waterfall atau Linear Sequential [7]

Secara umum metodologi pengembangan dan analisa sistem ini dibagi menjadi
beberapa tahapan, antara lain:

1. Pendefinisian Masalah
2. Analisa
3. Perancangan Umum (Global Design)
4. Perancangan Detail (Detailed Design)
5. Implementasi dan Evaluasi

Analisa sistem dilakukan untuk menganalisis aliran data apa saja yang terjadi,
dan proses apa saja yang harus dilakukan pada perangkat lunak agar maksud dan
tujuan dibuatnya perangkat lunak sistem deteksi kebakaran dapat tercapai.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam suatu analisis dan desain adalah
pendekatan secara terstruktur. Analisis terstruktur adalah teknik atas bawah dan
sistematis yang menyempurnakan tujuan dan sasaran yang telah ada dengan
menggunakan metoda bertingkat. Suatu pendekatan yang bekerja dari sudut pandang
yang lebih tinggi menuju ke tingkat lebih rendah yang lebih rinci, dimana keinginan
pemakai disajikan dalam Diagram Aliran Data (DAD) atau Data Flow Diagram
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(DFD) [5].
DAD merupakan salah satu alat bantu utama yang digunakan oleh sistem

analis dan sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau
sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan
lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir atau lingkungan fisik dimana data
tersebut akan disimpan [6].

DAD atau DFD adalah sebuah teknik grafis yang menggambarkan aliran
informasi dan transformasi yang diaplikasikan pada saat data bergerak dari input
menjadi output [7].

Gambar 2 DAD untuk Sistem Deteksi Kebakaran

3. Kajian Pustaka

Komponen utama dari sistem deteksi kebakaran ini adalah mikrokontroler.
Mikrokontroler merupakan sistem komputer yang seluruh atau sebagian besar
elemennya dikemas dalam satu chip IC, sehingga sering juga disebut dengan single
chip microcomputer [8].

Mikrokontroler AT89C52 buatan ATMEL merupakan salah satu varian dari
keluarga MCS51, memiliki set instruksi dan kemampuan dasar yang kompatibel
dengan keluarga MCS51 lainnya. Mikrokontroler AT89C52 adalah mikrokontroler
CMOS 8 bit dengan 8Kb PEROM (Flash Programmable and Erasable Read
Only Memory) [8]. Mikrokontroler AT89C52 mempunyai 40 kaki, 32 kaki,
diantaranya adalah kaki untuk keperluan port I/O, satu port I/O terdiri dari 8 kaki
sehingga totalnya terdapat 4 buah port I/O yang masing-masing dikenal sebagai
port 0, port 1, port 2 dan port 3 [9].

MCS51 memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara serial melalui pin
RxD dan TxD, tingkat tegangan komunikasi dua pin ini adalah menggunakan tingkat
tegangan TTL (Transistor-Transistor Logic).

Antarmuka serial merupakan pintu gerbang komunikasi antara mikrokontroler
dengan PC (Personal Computer). Terminal memiliki gerbang serial yang dapat
digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat-perangkat yang lain.

Komunikasi dari PC ke mikrokontroler menggunakan standar komunikasi
serial UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) dengan 8 bit data,
tanpa parity bit, dan 1 stop bit. Kecepatan transmisi (baud rate) yang digunakan
adalah sebesar 9600 bps. Angka kecepatan transmisi ini digunakan berdasarkan
standar windows. Pada antarmuka serial dibutuhkan sebuah IC MAX232 sebagai
pengubah tegangan digital yang dikeluarkan gerbang serial yang dimiliki
mikrokontroler dari tegangan standar 0-5 volt menjadi ±15 volt untuk menjaga
kompatibilitas dengan standar port serial (COM) pada komputer [10].
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Gambar 3 Susunan Pin AT89C52
(Sumber: Atmel Datasheet, 2000, h.1[9])

Gambar 4 IC Serial MAX232

Sistem otomatisasi atau kontroler tidak akan lepas dengan apa yang disebut
dengan ‘sensor’. Karena suatu sistem pengendali secara garis besar mempunyai
prosedur dan rangkaian proses yang saling berkaitan. Bermula dari proses perubahan
yang ditangkap dan diolah oleh pengolah sinyal atau data yang kemudian diteruskan
sebagai keluaran dari olah data dalam bentuk kondisi pengendalian.

Sensor adalah alat untuk mendeteksi atau mengukur sesuatu yang digunakan
untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan
dan arus listrik. Dalam lingkungan sistem pengendali, sensor memberikan kesamaan
yang menyerupai mata, pendengaran, hidung, lidah yang kemudian akan diolah oleh
kontroler sebagai otaknya. Di dunia industri sensor berguna untuk monitoring,
controlling, dan proteksi [11].

Sistem Deteksi Kebakaran (Prasida,dkk)
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4. Perancangan dan Pengujian
Perancangan Hardware

Mikrokontrol berfungsi untuk mengatur atau mengontrol kinerja semua modul
atau dengan kata lain kinerja sistem deteksi bergantung pada AT89C52. Mikrokontrol
digunakan untuk mengirimkan data atau sinyal dari alat yang dikontrol dan
mengirimkan perintah dari komputer pengendali ke alat deteksi kebakaran. Secara
garis besar, sistem deteksi kebakaran dapat digambarkan pada Gambar 5.

Gambar 5 Blok Diagram Sistem

Sistem yang dirancang merupakan suatu alat deteksi kebakaran otomatis yang
dihubungkan ke PC dimana dengan menggunakan ADC0809 pada alat sehingga
dapat menghubungkan PC dengan mikrokontroler dan mikrokontroler dihubungkan
ke ADC0809 yang akan menghubungkan ke sensor. Sistem mikrokontroler
merupakan rangkaian elektronika yang berfungsi sebagai pusat pengendali sistem.

Adapun cara kerja sistem deteksi secara garis besar adalah sebagai berikut,
jika mikrokontroler mendeteksi adanya perubahan status pada salah satu sensor
maka mikrokontroler akan mengirimkan perubahan data tersebut  ke sistem.
Informasi yang diterima dari mikrokontroler akan diolah dan dibandingkan dengan
data sebelumnya, jika ada perubahan data, sistem akan mengaktifkan alarm maka
kondisi ini disebut kondisi kebakaran.

Kondisi dari sensor berada pada keadaan siaga (looping condition) selama
tidak ada input. Apabila didapatkan input maka nilai input tersebut akan dikirimkan
ke sistem untuk menjalankan perintah selanjutnya dan jika tidak ada perintah maka
sistem akan kembali ke rutin utama yaitu menunggu perintah dan perubahan status
sensor.

Perancangan hardware pada sistem deteksi kebakaran ini tersusun dalam
beberapa modul yang meliputi modul mikrokontroler AT89C52, modul ADC0809,
modul antarmuka RS232,  modul sensor suhu dan penguat, modul display seven
segment, modul indikator LED, modul penggerak buzzer, dan modul catu daya.
Masing-masing modul dijelaskan sebagai berikut.
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Gambar 6 Diagram Alur Interupsi Timer 0
(Pengambilan Data ADC Tiap 1detik)

 Modul Mikrokontroler
Sistem minimum AT89C52 merupakan tempat pemrosesan, pengontrol

terhadap masukan dan keluaran dari status sensor. Kristal yang dipakai 11,0592
MHz, kristal ini digunakan untuk mengatur baud rate sebesar 9600 bps.
Rangkaian osilator terdiri dari sebuah kristal dan dua buah kapasitor. Rangkaian
ini dihubungkan dengan pin XTAL1 dan pin XTAL2. Nilai kapasitor yang dipakai
sebesar 30pF.

Sistem Deteksi Kebakaran (Prasida,dkk)
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detik)

Gambar 7 Antarmuka Serial RS232 dengan IC MAX232

 Modul ADC0809
Berfungsi untuk mengubah sinyal keluaran analog menjadi sinyal digital.

ADC yang digunakan adalah ADC 8 bit yang mampu menerima 8 input.
 Modul Antarmuka RS232

Rangkaian ini digunakan untuk mengubah atau mengkonversi tegangan TTL
dan RS232 atau sebaliknya hal ini dikarenakan keluaran dari port serial komputer
menggunakan RS232. RS232 bekerja dengan tegangan antara -15 sampai
+15Volt sedangkan TTL bekerja dengan tegangan antara 0 sampai dengan 5Volt.

 Modul Sensor Suhu dan Penguat
Rangkaian dibuat dengan menggunakan sensor LM335 yang beroperasi

pada suhu -550 - 1500C yang kemudian akan dikalibrasi dan diperkuat dengan
menggunakan LM324. Penggunaan LM324 karena LM335 menghasilkan
tegangan keluaran dalam kelvin. Tegangan keluaran dari sensor suhu ini
dihubungkan dengan ADC0809 karena keluaran sinyal dari rangkaian ini masih
analog.

 Modul Display Seven Segment
Pada perancangan seven segment (7 segment) dalam rangkaian ini

digunakan untuk menampilkan kondisi suhu ruang dan kondisi suhu sensor.
Untuk menghidupkan atau menyalakan led diperlukan logika ‘0’ pada Port

0. Agar tampilan 7 segment menampilkan angka 0 maka led a, b, c, d, e, dan f
harus dinyalakan (perhatikan gambar 4.4) untuk itu dikirimkan logika ‘0’ pada
bit-bit yang terkait yaitu P0.0, P0.1, P0.2, P0.3, P0.4, dan P0.5, sehingga data
yang terkirim 11000000 = C0h.
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Gambar 8 Struktur Penampil 7 Segment

 Modul Indikator LED
Rangkaian indikator ini berfungsi sebagai penunjuk tampilan suhu sensor

yang ditandai dengan led hijau, led kuning berfungsi sebagai penunjuk alarm, dan
led merah sebagai penunjuk tampilan setting suhu maksimal. Bila kondisi suhu
sensor melebihi ambang batas maka lampu indikator penunjuk alarm akan menyala
dan berkedip-kedip. Setelah kondisi suhu sensor normal, lampu indikator
penunjuk alarm akan mati dengan sendirinya.

 Modul Penggerak Buzzer
Rangkaian ini menggunakan transistor SC828 yang dihubungkan ke

tegangan Vcc. Buzzer berfungsi sebagai alarm tanda peringatan bahwa kondisi
suhu pada sensor tidak normal. Buzzer akan terus mengirimkan sinyal sampai
kondisi suhu pada sensor normal atau memutuskan aliran catu dayanya.

 Modul Catu Daya
Catu daya merupakan supply tegangan pada alat deteksi. Dalam

perancangan ini digunakan trafo center tap (CT) 1A yang memanfaatkan sumber
tegangan dari PLN sebesar 220VAC kemudian diubah menjadi 12VAC. Tegangan
12VAC disearahkan oleh trafo CT dengan rangkaian penyearah gelombang penuh
digunakan IC 7805, komponen ini hanya mampu mencatu arus sampai dengan
1A. Untuk menghasilkan catu daya yang mampu mengeluarkan tegangan stabil
maka digunakan komponen tambahan yaitu IC 7812 sehingga diperoleh tegangan
output DC +5V dan +12V. Tegangan DC +12V digunakan untuk tegangan
masukan pada sakelar (relay), sedangkan tegangan DC +5V digunakan untuk
supply ADC0809 dan supply sensor suhu.

Pada alat deteksi kebakaran terdiri dari beberapa bagian yaitu power sebagai
input listrik, kabel sensor sebagai input data informasi suhu dari alat sensor suhu,
tombol-tombol untuk menghidupkan, memulai, dan mematikan alat, serta tampilan
informasi suhu.

Sistem Deteksi Kebakaran (Prasida,dkk)
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Gambar 9 Alat Deteksi Kebakaran

Gambar 10 Rangkaian Sensor

Saklar digunakan untuk menghidupkan dan mematikan alat deteksi kebakaran.
Tombol start untuk melakukan proses pengontrolan dan kemudian akan menampilkan
hasil deteksi suhu pada suatu ruangan tertentu pada layar 7 segment. Tombol Up
dan Down digunakan untuk memilih input dari ruangan yang ingin ditampilkan, data
yang akan ditampilkan akan sesuai dengan urutan kabel yang dipasang pada alat
deteksi kebakaran.

Tampilan angka suhu dengan menggunakan 7 segment dan dapat diatur melalui
tombol untuk menampilkan suhu ruangan mana yang ingin ditampilkan oleh pemantau.
Kabel input sensor dihubungkan ke semua sensor pada setiap ruangan yang akan
dikontrol.
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Lampu LED menunjukkan keadaan alat sensor yang dipasang pada setiap
ruangan, apakah aktif atau tidak. Jika sensor ruang 1 aktif, maka lampu LED 1 yang
menunjukkan keadaan Ruang 1 akan menyala, begitu juga bila sensor pada ruang
lain yang aktif.

Perancangan Software

Inti dari perancangan software yang akan dibuat adalah menemukan sistem
komunikasi antara mikrokontrol dengan Personal Computer (PC) dan sebaliknya.
Jalur yang diharapkan adalah jalur komunikasi yang efektif, maksudnya adalah PC
maupun mikrokontrol tidak perlu mengirimkan perintah atau data yang tidak perlu.
PC dan mikrokontrol akan mengirimkan data jika ada perubahan status pada alat.
Tujuan dari mengoptimalkan sistem komunikasi adalah untuk mengurangi jumlah
perintah yang dikirim dari PC ke mikrokontrol. Pengiriman yang terus-menerus akan
mengakibatkan jalur komunikasi selalu sibuk.

Software yang digunakan adalah Visual Basic 6.0 untuk pemrograman pada
PC dan ASM52 untuk pemrograman pada sistem minimum. Program PC terdiri
dari program komunikasi serial dengan fasilitas Communication Control
(MSComm32). Program sistem minimum di-compile lalu diisikan ke dalam
mikrokontroler AT89C52 melalui Universal EPROM Programmer. Hal ini
dimungkinkan karena AT89C52 memiliki EPROM internal yang dapat ditulisi hingga
1000 kali.

Perancangan Software Inisialisasi Sistem

Pada awal pemrograman keseluruhan sistem belum mempunyai sinyal kontrol,
maka pada program utama harus diinisialisasi terlebih dahulu. Program yang
dimasukkan pada mikrokontrol AT89C52 merupakan hasil kompilasi dari bahasa
assembler yang diubah ke Intel-Hex.

Diagram alur program pada mikrokontrol ini pada prinsipnya sama dengan
pada komputer pengendali, yaitu menunggu adanya tombol yang ditekan pada
komputer pengendali atau adanya perubahan status sensor yang dikontrol.

Mikrokontrol ini pertama kali melakukan inisialisasi untuk memakai sistem
timer dan port serial. Timer 0 dipakai untuk mengatur baud rate dari port serial.
Port 0 pada mikrokontrol digunakan sebagai masukan dari sensor dan port 2
digunakan sebagai kontrol dari relay. Data dari sensor diambil setiap 200 ¼s. Periode
pengambilan data sensor ini diatur oleh timer 2. Status sensor akan disimpan dalam
internal RAM dan digunakan untuk dibandingkan dengan data yang akan diambil
setelah 200 ¼s. Jika data sebelumnya tidak sama dengan data yang baru diambil,
maka mikrokontrol akan mengirimkan data yang baru tersebut.

Software Penampil Suhu pada PC

Fungsi software pada PC adalah sebagai program penampil (monitoring)
kondisi sensor yang dikirim dari mikrokontrol. Data keluaran RS232 masuk ke PC
melalui port serial, yang kemudian akan diolah dengan menggunakan program Visual

Sistem Deteksi Kebakaran (Prasida,dkk)
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Basic 6.0. Untuk penerimaan data menggunakan perintah:

               Data = asc (MSComm1.Input)

Suhu dikonversi oleh ADC 8 bit dan penguatan 5 x LM335, dengan
perhitungan matematis sebagai berikut:

Vpenguat  = Data x (5/255)
Vsensor   = Vpenguat x (1,5/5)
Suhu     = (Vsensor/0,01)

Vpenguat merupakan tegangan keluaran pengkondisian sinyal, hasil dari
penguatan sebesar 5/1,5 kali dari tegangan sensor (Vsensor). Setiap 10mV atau
0,01V menunjukkan nilai 10C. Jadi setiap kenaikan 10mV mewakili kenaikan suhu
10C.

User Interface Software
Pada sistem deteksi kebakaran terdiri dari dua bagian yaitu Program

Monitoring dan Map peta ruangan. Program monitoring ruangan akan dapat
digunakan untuk mengatur alat deteksi dan menampilkan informasi suhu.Program
Monitoring terdiri dari beberapa bagian informasi yaitu waktu, suhu ruang dan status
sensor, grafik suhu, suhu sensor per ruang, dan keterangan indikasi suhu yang
ditampilkan. Bagian pertama atau paling atas adalah keterangan waktu saat ini, yang
ditampilkan dalam bentuk jam digital.

Bagian informasi suhu ruang akan menampilkan data suhu ruangan saat itu
dalam satuan Celcius (°C) dan Kelvin (°K). Suhu ruangan ini juga dapat berarti
merupakan tampilan suhu dalam keadaan normal atau yang dikehendaki. Meskipun
aplikasi ini telah dilengkapi dengan deteksi kebakaran secara otomatis, namun pada
penggunaannya akan tetap memerlukan tampilan data berupa informasi suhu yang
dapat dilihat oleh petugas pada setiap saat.

Status sensor adalah data yang digunakan untuk mengetahui apakah peralatan
sedang aktif atau tidak. Peralatan yang ditampilkan datanya adalah berupa Sensor
Asap, Sensor Air, dan Alarm. Informasi ini akan memberitahukan aktif tidaknya
peralatan tersebut, jika sensor asap aktif maka data pada sensor asap akan
ditampilkan. Apabila salah satu atau semua peralatan aktif, maka dapat juga berarti
ada kemungkinan besar bahwa pada ruangan tersebut telah terjadi suatu kebakaran.

Selain informasi yang ditampilkan dalam angka tersebut, pada aplikasi ini
tersedia juga informasi yang ditampilkan dalam bentuk grafik yaitu pada Grafik Suhu.
Kegunaan dari grafik ini adalah untuk lebih memudahkan petugas dalam mengamati
perubahan suhu yang terjadi, sehingga apabila terjadi gejala kenaikan suhu yang
mencurigakan akan dapat segera dilakukan pengecekan secara manual maupun dari
kamera pengawas oleh petugas. Adanya kenaikan suhu tidak selamanya selalu berarti
bahwa terjadi suatu kebakaran, namun bisa saja misalnya dari peralatan yang
mengalami kerusakan atau menyala terus karena lupa dimatikan. Dengan
menggunakan tampilan grafik ini diharapkan kejadian yang dapat mengakibatkan
kerugian seperti kerusakan alat maupun kebakaran dapat dicegah secara cepat.

Suhu sensor merupakan tampilan informasi suhu pada setiap ruangan yang
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akan dilakukan pengecekan, suhu pada setiap ruangan akan ditampilkan pada kolom
yang berbeda. Pada aplikasi ini akan menampilkan data suhu pada empat ruangan
yaitu Ruang 1, Ruang 2, Ruang 3, dan Ruang 4. Namun pada penggunaannya nama
ruang ini akan dapat disesuaikan dengan tempat dimana alat deteksi kebakaran
digunakan. Misalnya akan digunakan untuk sebuah rumah, maka akan dapat terdiri
dari ruang makan, ruang tamu, dan lain-lain, namun apabila ingin digunakan pada
suatu pabrik dapat terdiri dari ruang kantor, ruang peralatan, ruang gudang, dan
lain-lain.

Indikasi suhu berupa keterangan tentang warna yang digunakan untuk
menampilkan data suhu. Angka data suhu akan ditampilkan menurut warna yang
telah ditentukan sebelumnya, yang berdasarkan pada tinggi rendahnya suhu yang
akan ditampilkan. Warna biru akan berarti suhu ruangan berada di bawah normal
atau terlalu dingin. Suhu pada saat ruangan normal akan ditandai dengan warna
hijau. Apabila suhu ruangan terlalu panas, maka akan ditampilkan dalam warna
merah, warna ini juga dapat diartikan adanya kemungkinan terjadinya kebakaran
pada suatu ruangan. Seperti terlihat pada Gambar 11 yang merupakan form
monitoring, informasi suhu akan ditampilkan secara jelas dan teratur menurut
bagiannya.

Gambar 11 Form Monitoring

Software Denah

Agar lebih memudahkan dalam pengontrolan setiap ruangan, dapat dilihat

Sistem Deteksi Kebakaran (Prasida,dkk)
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juga melalui tampilan denah atau peta ruangan. Pada denah tersebut dapat berupa
keseluruhan ruangan dalam rumah dan daerah atau ruang yang telah dilengkapi dengan
alat sensor. Sehingga dengan adanya denah ini akan lebih mempermudah petugas
untuk mengetahui ruangan yang sedang terjadi kebakaran, dengan cara hanya melihat
dari denah dan informasi suhu ruangannya, petugas tidak harus menghapalkan atau
membaca tulisan nama ruangannya.

Pada denah ini selain berupa tampilan ruangannya juga akan ditampilkan
informasi suhu ruang pada setiap ruang atau daerahnya. Sehingga apabila terjadi
kebakaran atau kenaikan suhu pada lokasi yang sangat luas, petugas akan dapat
segera pergi ke lokasi yang ditunjukkan pada denah atau dapat memberitahukan
kepada petugas lain yang lokasinya lebih dekat dengan sumber kebakaran.

Gambar 12 Form Denah Ruang

Pengujian

Pengujian hardware dan software dilakukan untuk mengetahui apakah alat
dan program yang telah dibuat mencapai hasil yang diinginkan atau belum, dan dengan
pengujian ini diharapkan dapat menjalankan sistem secara menyeluruh.

Pengujian pada alat dilakukan dengan dua cara yaitu pengujian komunikasi
serial RS232 dan pengujian sensor suhu. Komunikasi driver RS232 merupakan
piranti yang sangat vital karena apabila kinerja driver RS232 tidak diuji,
mengakibatkan kesalahan pengiriman dan penerimaan data. Satu hal yang sangat
penting sebelum melakukan pengujian pada IC ini adalah mematuhi ketentuan-
ketentuan yang sesuai dengan karakteristik pada datasheet RS232. Pengujian
koneksi ke PC dengan mikrokontroler menggunakan hyper terminal yang
merupakan program bawaan windows dengan mengirimkan data pada
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mikrokontroler lalu mikrokontroler akan mengirim kembali data tersebut. Bila alat
terhubung dengan baik maka PC akan mengirim respon dari request yang dilakukan,
seperti tampak pada gambar dibawah ini:

Pada tahap pengujian sensor suhu (LM335), suhu dikalibrasi dengan jalan
memanipulasi data agar suhu berada pada kondisi suhu kamar, yaitu sekitar 270C.
Sensor dipanaskan agar suhu menjadi naik, pada tahap ini diasumsikan bahwa sensor
asap, kran air dan alarm akan aktif pada suhu mulai dari 450C sampai seterusnya,
sesuai dengan batas kemampuan sensor. Setelah panas yang diberikan dihentikan,
suhu akan turun maka sensor asap, kran air, dan alarm akan berhenti pada suhu di
bawah 450C atau sama dengan suhu kamar 270C.

Gambar 13 Pengujian Komunikasi Serial pada Hyper Terminal

Hasil pengukuran suhu dengan termometer dilakukan secara bervariasi dalam
waktu dan suhu ruang yang berbeda seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Uji Coba Sensor

Suhu

Software pada PC diuji dengan cara menghubungkan PC dan mikrokontrol
dengan menggunakan konverter RS232 ke TTL. Pengujian dilakukan dengan
mengirimkan data dari PC ke mikrokontrol. Port 2 mikrokontrol, yaitu port kontrol
dari relay dipasang led. Pada saat PC mengirimkan data ke mikrokontrol untuk
menyalakan alarm, led pada alamat port yang dituju akan menyala. Pengujian untuk
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komunikasi dari mikrokontrol ke PC dilakukan secara langsung. Jika ada perubahan
data pada port 0 (port input sensor), mikrokontrol akan mengirimkan data ke PC,
dan akan ditampilkan pada layar monitor PC.

5. Simpulan

Alat yang dirancang dapat menampilkan data informasi suhu dengan baik,
dengan menggunakan perbedaan warna pada tampilan angka suhu membuat dengan
software ini apabila terjadi gejala kenaikan suhu atau kebakaran dapat dengan segera
diatasi. Letak ruang juga dapat segera dapat dilihat pada denah peta lokasi alat
sensor.

Pada dasarnya alat ini dapat bekerja dengan baik, tetapi alat ini memiliki
kekurangan pada jenis kabel yang menghubungkan sensor dengan modul karena
kabel yang digunakan tidak dapat memberikan hasil yang baik. Hal ini dikarenakan
jika sedikit saja kabel tersentuh maka dengan sendirinya alarm akan berbunyi dan
data yang dihasilkan akan berubah bahkan menjadi kacau. Tapi jika kabel yang
digunakan diganti dengan jenis kabel yang lebih baik dan bahan panel depan dari
alat diganti maka hasil yang didapat lebih akurat. Sistem deteksi kebakaran ini dapat
digunakan sebagai sistem kontrol otomatisasi rumah maupun gedung dimana alat
yang dikontrol dapat dikendalikan melalui PC. Komunikasi antara PC dan
mikrokontrol  lebih efektif dengan menunggu adanya perubahan data pada
mikrokontrol sehingga jalur komunikasi tidak selalu sibuk.

Pengembangan lebih lanjut dari software ini diantaranya dengan menambahkan
fungsi telekomunikasi ke pihak luar. Misalnya dengan mengirimkan sms ke kantor
dinas pemadam kebakaran, polisi, atau juga pemilik rumahnya sendiri. Dengan
menggunakan fasilitas kamera (webcam) dan internet, pemilik rumah dapat setiap
saat mengetahui keadaan rumah dan lingkungan sekitarnya dari jarak jauh. Sensor
yang dipasang juga dapat ditambahkan dengan jenis alat sensor yang lain, misalnya
sensor gerak atau dengan menggunakan sensor panas.
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