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Abstrak 
 

Sistem peringatan dini kebakaran sangat diperlukan pada bidang-bidang yang sangat 
sensitif seperti gudang kapas, bahan bakar, dan kayu. Sistem yang diusulkan dapat mendeteksi 
dan memberikan peringatan dini melalui Private Automatic Branch Exchange (PABX) dan 
mengirimkan SMS ke nomor tertentu jika terjadi kenaikan suhu ekstrim atau adanya api. 
 

Cara kerja sistem adalah dengan mendeteksi adanya kenaikan suhu yang besarnya 
7ºC tiap menit dan adanya api yang dideteksi dengan sensor LM35 dan sensor UVTron.  
Informasi adanya api dan/atau kebakaran dapat dipantau atau secara otomatis dengan 
mengirimkan data DTMF terformat ke pusat melalui saluran telpon. Alat ini menggunakan 
PABX sebagai sarana penghubung. Model yang direalisasikan memiliki fasilitas untuk 
memantau suhu jarak jauh, fasilitas untuk mengaktifkan seluruh alarm secara manual, dan 
fasilitas untuk mengirimkan SMS.  
 

Pengujian sensor suhu dilakukan dengan memanaskan udara di area sensor hingga 7°C 
dengan variasi waktu. Pengujian sensor api dilakukan dengan menyalakan api lilin pada jarak 
maksimal 5m sehingga alarm teraktifkan, dan terjadi pengiriman SMS ke nomor Hand Phone 
yang telah ditentukan. Sistem bekerja dengan baik dengan kondisi-kondisi pengujian. 
 
 
Kata kunci: Peringatan dini, kebakaran, PABX, sms 
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Latar Belakang 
Pabrik dan kantor biasanya terdiri dari banyak ruangan dan atau gedung terpisah. 

Komunikasi antar ruang atau gedung biasanya menggunakan PABX. Tata ruang yang tersebar 
mengakibatkan pengawasan menjadi tidak terlalu intensif, bila terjadi kebakaran maka akan 
kesulitan untuk menemukan lokasi kebakaran. Dengan adanya alat ini, diharapkan dapat 
memberikan peringatan dan lokasi kebakaran dapat diketahui lebih dini. 
 
Gambaran Sistem 

 
Gambar 1. Bagan sistem peringatan dini kebakaran 

 

 
Gambar 2. Bagan modul slave 

 
 

 
Gambar 3. Bagan modul master 

 
Sistem yang dirancang dibuat berdasarkan Gambar 1, 2, dan 3. Gambar 1 menunjukkan 

hubungan antar blok slave yang terdapat di tempat sensitif. Detailnya ditunjukkan pada 
Gambar 2. Sedang sistem pengatur pusat/master akan aktif menangani setiap kejadian atau 
sekedar mengawasi apakah sistem dalam keadaan siap atau tidak. Modul master seperti pada 
Gambar 3, berkaitan erat dengan program komputer yang terletak di PC dan handphone. 

Modul slave terdiri dari modul sensor suhu, modul ADC, modul DTMF, modul tombol 
konfigurasi, modul mikrokontroler dan modul Line Conditioner. Modul slave berfungsi untuk 
mendeteksi adanya api melalui UVTron atau kenaikan suhu melalui LM35. Pada perancangan 
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ini, pemicu alarm dapat dipilih melalui tombol konfigurasi. Konfigurasi yang ada yaitu suhu, 
api, api dan suhu, dan api atau suhu.  

Kebakaran dapat dideteksi melalui suhu, digunakan metode Rate of Rise (ROR). Besar 
nilai ROR dapat dipilih melalui tombol konfigurasi. Secara default nilai ROR bernilai tujuh. 
Jika terdeteksi adanya api atau kenaikan suhu sebesar 7ºC, maka mikrokontroler akan 
mengirimkan data dalam bentuk DTMF ke modul master. 

Modul master terdiri dari modul DTMF modul mikrokontroler, dan modul Line 
Conditioner. Modul master menerima data dari modul slave dalam bentuk DTMF, oleh modul 
DTMF diterjemahkan menjadi data digital dan dikirimkan secara serial ke komputer oleh 
mikrokontroler. Komputer akan memberikan perintah kepada Hand Phone untuk mengirimkan 
Short Message Service (SMS) ke nomor yang telah ditentukan. 
 
Kajian modul/komponen singkat 
Untuk merealisasikan alat ini, perlu diketahui beberapa modul/komponen yang menjadi 
pendukung dalam sistem ini, antara lain sensor suhu, sensor api, kondisi sinyal pada line 
telepon, dan teori mengenai SMS.  
 
Sensor Suhu 
Sensor suhu yang digunakan adalah LM35 yang dapat mengukur suhu dari -55ºC hingga 
+150ºC. LM35 memiliki tegangan sebagai keluarannya. Keluaran LM35 akan berubah 10mV 
setiap terjadi perubahan 1ºC. LM35 dapat beroperasi dengan tegangan input 4V hingga 30V. 
 
Analog to Digital Converter 
Keluaran dari sensor suhu yang berupa tegangan analog tidak dapat dimengerti oleh 
mikrokontroler, oleh karena itu tegangan ini diubah ke bentuk digital oleh Analog to Digital 
Converter. Pada perancangan ini digunakan ADC0809 yang memiliki 8 kaki input analog, dan 
3 kaki alamat untuk mengalamatinya serta memiliki keluaran 8 bit. ADC dirancang dengan 
tegangan referensi 2,56V. Sehingga tiap perubahan suhu 1ºC maka data akan naik sebesar 1 
bit. 
 
Sensor Api 
Sensor api yang digunakan adalah UVTron yang mendeteksi adanya api dari radiasi ultraviolet 
yang ditimbulkan olah api. UVTron hanya peka terhadap sinar ultraviolet dengan panjang 
gelombang antara 185 hingga 260nm, yang dihasilkan oleh api. Sinar ultraviolet dengan 
panjang gelombang 185 hingga 260nm yang dihasilkan matahari diserap oleh atmosfer bumi, 
sehingga UVTron bisa dipakai ditempat yang terkena sinar matahari. UVTron juga memiliki 
konfigurasi banyaknya pulsa yang diperlukan untuk mengaktifkan output. Ada empat setting 
yang dapat digunakan yaitu 3, 5, 7, dan 9 pulsa. Bila dipilih setting 3, maka bila antara 0 
hingga 2 detik ada tiga pulsa yang dihasilkan oleh sensor UVTron, maka output akan  
diaktifkan. UVTron memiliki 3 jenis output yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Output aktif 
HIGH aktif LOW dan Output Open Colector. Output aktif HIGH dan aktif LOW tidak dapat 
dibebani, karena merupakan keluaran langsung dari IC CMOS. Output Open Colector dapat 
dibebani. Spesifikasi transistor internalnya adalah 50V, 100mA. 
 
Kondisi Sinyal pada Saluran Telepon 
Kondisi sinyal-sinyal yang terjadi pada saluran telepon dapat dijabarkan sebagai berikut : 
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Saat Melakukan Panggilan, kondisi offhook, saat handset telepon diangkat, tegangan +/- 48 
VDC akan turun menjadi 6-12 VDC karena saluran telepon mendapat beban +/- 600 ohm. 
Sinyal tone 425Hz dengan level DC 6-12V terdengar, menunjukkan bahwa pesawat telepon 
telah terhubung ke line telepon. Sinyal saat kondisi off hook dapat dilihat pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Sinyal pada saat kondisi offhook 

 
Sinyal DTMF terjadi saat pengguna telepon memutar nomor tujuan. Sinyal DTMF merupakan 
gabungan dari 2 frekuensi dengan kombinasi sesuai Tabel 1. 
 

Tabel 1. DTMF 

 
 
Menerima Panggilan 
Saat menerima panggilan, sinyal yang terjadi adalah sebagai berikut.  

1. Sinyal dering, dengan frekuensi 50 Hz, dengan interval 3-4 detik, amplitudo 40 VRMS 
2. Kondisi offhook, pada saat ini beban +/- 600 ohm terdeteksi sehingga tegangan pada 

saluran telepon turun. Sentral saluran telepon yang mendeteksi kondisi ini langsung 
menghentikan pengiriman sinyal dering maupun sinyal nada sambung, dan 
menghubungkan kedua pesawat telepon tersebut melalui saklar-saklar pada jaringan 
telepon. 

 
 
 



Pemanfaatan PABX dan line telepon sebagai jalur transmisi untuk peringatan dini kebakaran 
(Darmawan Utomo,Hananto Nugroho, dan Handoko) 

41 

Short Message Service (SMS) 
SMS merupakan fasilitas untuk mengirimkan pesan berupa teks melalui jaringan telepon 
selular. Dibalik tampilan menu “pesan“ pada sebuah telepon sebenarnya ada AT Command 
yang betugas mengirim atau menerima data ke atau dari SMS Centre. AT Command tidak 
selalu sama pada tiap telepon selular. Protokol data yang digunakan pada perancangan ini 
adalah 7 bit data. 
Protocol Data Unit (PDU) 
Dalam proses pengiriman pesan, pesan tidak langsung dikirimkan ke telepon tujuan, tetapi 
dikirimkan terlebih dahulu ke SMS centre, kemudian oleh SMS centre diteruskan ke telepon 
tujuan. Data yang dikirim/diterima SMS centre harus berbentuk PDU. PDU berisi bilangan-
bilangan heksadesimal, PDU terdiri dari beberapa header. PDU untuk mengirim SMS terdiri 
dari delapan header. Contoh mengirimkan kata “pagi“ ke ponsel 628156724356 lewat SMS 
centre Excelcom, tanpa membatasi jangka waktu validitasnya, maka PDU lengkapnya adalah 
sebagai berikut: 07912618485400F901000C91261865273465000004F0F0390D11 
 
Perancangan Perangkat Keras dan Lunak 
Perangakat keras dibuat berdasarkan Gambar 1, 2, dan 3. Sistem perangkat keras menggunakan 
modul-modul sensor, pengkondisi sinyal, ADC, dan mikrokontroler sebagai pengatur baik 
untuk bagian master maupun slave. Contoh modul mikrokontroler ditunjukkan pada Gambar 5 
dan konfigurasi pin-pinnya ditunjukkan pada Tabel 2.. 
 

 
Gambar 5. Modul mikrokontroler Slave 
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Tabel 2. Fungsi masing-masing pin mikrokontroler slave 

 
 
Perangkat lunak 
Ada tiga modul yang saling terpisah pada perangkat lunak yang digunakan, yaitu modul slave, 
master, dan pada PC. Masing-masing modul ditampilkan dalam bentuk diagram alir seperti 
pada Gambar 6, 7, dan 8. 
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Gambar 6. Diagram alir program utama pada modul slave (I) 
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Gambar 6. Diagram alir program utama pada modul slave (II) 
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Gambar 7. Diagram alir program utama pada modul master 
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Gambar 8. Diagram alir program utama pada modul PC 

 
Pengujian dan Analisa 
Berdasarkan perencanaan perangkat keras dan lunak yang telah dibahas, maka perlu dilakukan 
suatu pengujian. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem yang 
dirancang mempunyai unjuk kerja seperti yang diinginkan. Pada pengujian dan analisa ini akan 
dipaparkan tentang tujuan dari pengujian, langkah pengujian, hasil pengujian, dan pembahasan 
hasil pengujian. Pengujian dilakukan pada setiap modul yang telah direalisasikan dan pada 
sistem secara keseluruhan. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengujian 
dari setiap bagian.  
 
Pengujian modul pendeteksi Suhu 
Pengujian modul pendeteksi suhu dilakukan dengan cara memanaskan LM35 dan thermometer 
alkohol menggunakan hair drier. Hasil pengujian yang dilakukan pada modul pendeteksi suhu 
dapat dilihat pada Tabel 3.  
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Tabel 3. Hasil pengujian modul pendeteksi suhu 

 
Dari hasil pengujian tersebut dapat dilihat bahwa telah diperoleh hasil yang sesuai. 
 
Pengujian pada modul ADC 
Pengujian modul ADC dilakukan dengan cara memberikan tegangan analog antara 0mV 
hingga 2550mV dengan menggunakan pembagi tegangan. Hasil pengujian yang dilakukan 
pada modul ADC dapat dilihat pada Tabel 4. 

 
Tabel 4. Hasil pengujian modul ADC 
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Pada Tabel 4 terlihat bahwa saat level tegangan lebih besar dari 1000mV, keluaran ADC 
berbeda dari keluaran menurut perhitungan. Terjadi selisih satu hingga dua angka dari hasil 
perhitungan. Hal ini dikarenakan kesulitan dalam memberikan level tegangan masukan yang 
tepat melalui potensio yang difungsikan sebagai pembagi tegangan. 
 
Pengujian terhadap modul DTMF 
Pengujian modul DTMF dilakukan dengan cara mengirimkan data dari mikrokontroler master 
ke mikrokontroler slave, kemudian dibandingkan data yang ditampilkan oleh mikrokontroler 
slave dengan data yang dikirimkan oleh mikrokontroler master. Pengujian dilakukan 100 kali. 
Hasil pengujian yang dilakukan pada modul DTMF dapat dilihat pada Tabel 5. 

 
Tabel 5. Hasil pengujian modul DTMF 

 
Pada Tabel 5 terlihat hasil yang sangat baik pada semua data, kecuali digit A. Hal ini terjadi 
karena timbulnya derau karena modul slave terdiri dari beberapa modul terpisah, pada saat 
pengujian terjadi kesalahan dalam memberikan power supply. Setelah power supply 
digabungkan, derau yang semula memiliki nilai antara 0 hingga 16mV menjadi hilang. 
 
Pengujian pada modul serial 
Pengujian modul serial dilakukan dengan cara mengirimkan data ASCII dari mikrokontroler 
master ke port serial komputer dan sebaliknya. Pada komputer diterima dengan program Hyper 
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Terminal yang telah tersedia di Windows. Data yang dikirimkan mulai dari ASCII 21H hingga 
7AH. Pengujian telah berhasil dengan baik. 
 
Pengujian pada modul pendeteksi Api 
Pengujian modul pendeteksi api dilakukan dengan cara menyalakan sebuah lilin pada jarak 
maksimal 5m. Pada pengujian ini setting kepekaan UVTron diatur bernilai tiga. Hasil  
pengujian yang dilakukan pada modul pendeteksi api dapat dilihat pada Tabel 4.4. 
 

Tabel 6. Hasil pengujian modul pendeteksi api 

 
Pada Tabel 6 terlihat bahwa semakin jauh jarak api dari UVTron, maka respon UVTron akan 
makin lambat. Hal ini disebabkan bahwa keluaran UVTron akan aktif bila terdapat n pulsa 
dalam 2 detik atau kurang, yang dihasilkan oleh sensor UVTron. n adalah nilai setting 
kepekaan UVTron yang digunakan.  
 
Pengujian keseluruhan sistem 
Untuk mengetahui unjuk kerja sistem, maka dilakukan pengujian menyeluruh, meliputi 
tanggapan sistem jika mendapat input berupa kenaikan suhu, input berupa api, dan juga 
dilakukan pengujian fasilitas-fasilitas aplikasi yang telah direalisasikan. Fasilitas aplikasi yang 
diuji antara lain fasilitas untuk pemantauan status dan fasilitas pengaktifan alarm secara manual 
melalui komputer. 
 
Tanggapan sistem jika mendapat input berupa kenaikan suhu 
Pada pengujian ini dipilih nilai setting=1 dan ROR=7. Hal ini berarti dipilih suhu sebagai 
pemicu alarm. Pengujian dengan memanaskan udara disekitar sensor suhu sehingga terjadi 
perubahan suhu sebesar 0° - 6°C dari suhu awal dalam interval waktu 1 menit. Dalam 
pengujian ini sistem tidak melakukan tanggapan apapun. 
 
Pengujian berikutnya dilakukan dengan memanaskan udara disekitar sensor suhu sehingga 
terjadi perubahan suhu sebesar 7°C dari suhu awal dalam interval waktu 1 menit. Dalam 
pengujian ini sistem menanggapi dengan terjadinya pengiriman data dari modul slave ke modul 
master. Data yang didapat oleh modul master dikirimkan ke komputer melalui port serial, 
dilanjutkan dengan pengiriman SMS ke nomor Hand Phone tiga pengawas yang sudah diatur 
sebelumnya. Pengujian ini dilanjutkan dengan variasi suhu awal, seperti Grafik 1. 
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Grafik 1. Pengujian dengan variasi suhu awal 

 
Pada pengujian ini tanggapan sistem telah sesuai dengan yang diinginkan. 
 
Tanggapan sistem jika mendapat input berupa api 
Pada pengujian ini dipilih nilai setting=2 , nilai ROR tidak diperdulikan. Hal ini berarti dipilih 
Api sebagai pemicu alarm. Dilakukan pengujian sistem dengan input berupa api. Pengujian 
dilakukan dengan cara menyalakan lilin pada jarak maksimal 5 meter dari sensor api UVTron. 
Dalam pengujian ini, sistem menanggapi dengan mengaktifkan alarm dan terjadi pengiriman 
data dari modul slave ke modul master, yang dilanjutkan dengan pengiriman SMS ke nomor 
Hand Phone tiga pengawas yang sudah diatur sebelumnya. Tanggapan sistem telah sesuai 
dengan yang diinginkan. 
 
Pengujian fasilitas pemantauan pada aplikasi 
Untuk memantau ruang tertentu, maka ID ruang pada bagian pemantauan diisi dengan no ID 
ruang yang dituju. Setelah itu ditekan tombol cek status. Sistem menanggapi dengan 
mengirimkan data serial ke modul mikrokontroler master. Modul master menghubungi modul 
slave dan mengirimkan data 8H, 7 modul slave menanggapi dengan memberikan data dari 
sensor suhu dan ada tidaknya api. Tanggapan sistem telah sesuai dengan yang diinginkan. 
 
Pengujian fasilitas pengaktifan alarm secara manual 
Untuk menguji fasilitas pengaktifan alarm secara manual, maka ditekan tombol aktifkan alarm. 
Sistem merespon dengan mengirimkan data 7H ke modul master, kemudian modul master akan 
menghubungi modul slave yang ada, dan mengirimkan data 7H. Modul slave yang menerima 
data 7H merespon dengan mengaktifkan alarm (speaker) yang ditanganinya. Tanggapan sistem 
telah sesuai dengan yang diinginkan. 
 
Pengujian pengiriman cek status otomatis 
Untuk menguji pengiriman status otomatis, maka dipilih setting 1,3, atau 4. Setelah sistem 
dijalankan selama satu jam, modul slave menghubungi modul master, lalu mengirimkan data 
suhu, oleh modul master data ini diteruskan ke komputer melalui port serial. Data suhu ini 
telah dapat diterima dan ditampilkan dengan baik. 
 
Pengujian SMS 
Pengujian SMS dilakukan dengan menjalankan aplikasi pada komputer, memilih option – 
SMS. Kemudian mengisi kolom Pengawas dengan nomor HP yang dituju dan kolom isi SMS 
dengan SMS yang akan dikirimkan. Setelah itu ditekan tombol kirim. Pada pengujian ini SMS 
telah terkirim kepada tiga nomor yang dituju. 
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Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang dilakukan, dapat diambil beberapa 
kesimpulan sebagai berikut.  

1. Kebakaran dapat dideteksi melalui kenaikan suhu, dan atau adanya api. 
2. Sensor api lebih efektif untuk ruangan yang pada keadaan wajarnya tidak terdapat api. 
3. Sensor suhu lebih efektif untuk ruangan yang pada keadaan wajarnya diperbolehkan 

adanya api. 
4. Alarm terpusat dapat dilakukan dengan memakai sistem komunikasi yang sudah ada, 

dalam hal ini jalur telepon dan PABX. 
5. DTMF terformat dapat dimanfaatkan untuk komunikasi data pada line telepon dan 

PABX. 
6. Dengan adanya keterbatasan jumlah kombinasi DTMF yang digunakan, maka data 

yang dikirimkan harus di encode terlebih dahulu.  
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