
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Pada penelitian ini akan memaparkan penelitian-penilitian terkait atau yang penelitian-

penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan tinjauan komponen penelitian yaitu pemaparan 

komponen-komponen yang digunakan dalam perancangan dan implementasi dalam penelitian 

ini. 

2.1. Tinjauan penelitian 

Kerangka kerja data adalah kerangka kerja yang terdiri dari beberapa segmen yang 

berfungsi bersama-sama mengumpulkan informasi dan pedoman, penanganan dan 

persiapannya, sama seperti tunjukkan informasi yang disiapkan menjadi data[7]
. Kerangka 

kerja data internal sebuah asosiasi bisa bersatu hari demi hari pertukaran mempersiapkan 

kebutuhan mendukung kapasitas operasional asosiasi administrasi dengan kegiatan utama 

latihan dari asosiasi untuk memiliki opsi untuk memberi data yang diperlukan untuk 

pemulihan pilihan. Kerangka data dalam sebuah organisasi dapat dianggap sebagai kerangka 

kerja yang memberikan data ke semua level dalam organisasi kapan pun datanya diperlukan. 

Kerangka kerja ini menyimpan, menyesuaikan, mengukur, dan menyampaikan data 

mendapat dengan memanfaatkan kerangka data atau perlengkapan kerangka lainnya. 

Untuk mengetahui tentang transfer energi pada proses pirolisis, berbagai penelitian 

tentang pirolisis ini telah dilakukan, baik dari sisi perpindahan panas, perpindahan masa yang 

melibatkan reaksi kimia, serta dari kedua sisi tersebut dimana penelitian-penelitian yang 

sudah dilakukan mengasumsikan bahwa perpindahan panas yang terjadi pada pirolisis murni 

terjadi secara konduksi[8]
. Pemahaman tentang faktor utama yang mempengaruhi biomassa 

pirolisis cepat sangat penting[9]
. Penyusutan mempengaruhi mekanisme pirolisis dalam 

berbagai cara. Sifat biomassa (porositas, konduktivitas termal, kapasitas panas spesifik, 

densitas, dll.) bervariasi selama degradasi termal, menghasilkan perbedaan gradien suhu di 

dalam partikel, karena peningkatan kepadatan semakin kecil diameter partikelnya[10]
. 

Akibatnya, produk rendemen dipengaruhi oleh semakin tipis dan panasnya lapisan arang 

yang terbentuk
[11]

. 

Menurut Mahamudu (2010), sistem informasi terdiri atas komponen-komponen, yaitu 



komponen masukan, komponen model, komponen keluaran,komponen teknologi, komponen 

perangkat keras, komponen perangkat lunak, komponen basis data, dan komponen 

kontrol
[12]

. 

Nasrun, dkk(2015) telah melakukan proses pirolisis untuk pengolahan limbah yang 

berupa kantong plastik atau yang juga disebut dengan kresek. Dari penelitian yang dilakukan 

didapatkan kesimpulan bahwa nilai titik nyala yang diperoleh semakin menurun seiring 

dengan peningkatan suhu pirolisis. Namun hal tersebut tidak menggangu mutu bahan bakar 

minyak yang masih mendekati standar. Apabila suhu pirolisis semakin tinggi akan 

mengakibatkan api semakin cepat menyambar saat disulut akibat pengaruh kandungan air 

dalam minyak[13]
. 

Selain itu, dilakukan juga penelitian mengenai pengaruh suhu dan waktu pirolisis 

terhadap kadar abu yang disimpulkan bahwa kadar abu semakin naik seiring dengan 

peningkatan suhu pirolisis. Jumlah hidrokarbon C yang banyak pada hasil pirolisis 

merupakan penyebab utamanya. Banyaknya atom C berdampak pada jumlah kadar abu. 

Kadar abu semakin tinggi seiring banyaknya atom C yang terbentuk. Abu merupakan hasil 

reaksi oksidasi dari atom C yang tidak terkonversi. Semakin tinggi suhu pemanasan selama 

proses pirolisis maka proses penguraian zat-zat yang terkandung dalam plastik akan semakin 

sempurna. Zat-zat tersebut akan terurai menjadi gas dan cair (minyak)[14]
. 

Rafli, R., dkk (2017) juga melakukan penelitian serupa mengenai penerapan pirolisis 

untuk mengubah limbah plastik menjadi bahan bakar minyak. Penelitian tersebut 

menghasilkan sebuah alat pirolisis dengan komponen yang terdiri dari bagian utama yang 

berupa mesin pirolisis dan burner. Alat pirolisis tersebut telah dirkembangkan secara 

terintegrasi dengan bahan bakar burner dengan cangkang nyamplung. Penggunaan bahan 

bakar burner dengan cangkang nyamplung menjadi ciri khas alat pirolisis ini karena daerah 

tersebut memiliki sisa cangkang nyamplung yang belum terolah sehingga dengan alat 

pirolisis tersebut selain jumlah sampah plastik berkurang, jumlah cangkang nyamplung juga 

ikut berkurang
[15]

. 

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Dengan metode pegumpulan 

data yang tepat, dapat memungkinkan peneliti memperoleh data yang valid sehingga dapat 

membantu penelitian[16]
. Dalam penelitian kuantitatif, survei merupakan salah satu metode 



yang sering digunakan oleh peneliti pemula. Tujuan dari metode ini adalah melihat apa 

adanya keadaan objek yang menjadi penelitian, dengan memperhatikan data informasi yang 

didapatkan dari sampel. Pada metode survei, sering menggunakan teknik pengumpulan data 

melalui wawancara, kuesioner, maupun survei melalui telepon yaitu[17]
. 

Pengumpulan data dengan pendekatan kuantitatif merupakan upaya guna 

mengumpulkan data yang bersifat angka, atau bisa juga bukan angka namun dapat 

dikuantifikasikan. Jika dilihat dari lokasi penelitian, data dapat diperoleh di laboratorium 

dengan metode eksperimen, maupun di perusahaan, perpustakaan, rumah sakit, dan suatu 

komunitas dengan menggunakan metode survei. Apabila dilihat dari sumber, data dapat 

dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder yaitu[17]
. 

Skala merupakan teknik penetapan data yang bersifat mengukur, karena diperoleh hasil 

ukur yang berbentuk angka-angka yaitu[17]
. Skala likert adalah skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang maupun kelompok mengenai fenomena 

sosial penelitian[16]
. Skala likert merupakan skala psikometrik yang telah umum digunakan 

dalam kuesioner dan skala yang paling banyak digunakan dalam riset beberapa survei. Skala 

ini memiliki nilai/skor yang dapat mempresentasikan sifat individu, seperti pengetahuan, 

sikap, dan  perilaku[18]
. Kepuasan pengguna merupakan derajat kepuasan pengguna ketika 

memanfaatkan TI[19]
. Kepuasan pengguna adalah respon dari pengguna terhadap 

kegunaansistem[20]
. 

Ada beberapa asumsi yang menjadi ciri dari skala likert, yaitu[17]
: 

a. Sikap merupakan prakondisi dari perilaku dan ada pada ranah personality 
b. Sikap manusia terhadap objek terdiri atas sikap positif, negatif, dan netral 
c. Data sikap memiliki skala ukur ordinal yang mewakili tiga pilihan sikap 
d. Variabel yang diukur akan dijabarkan menjadi indikator variabel, selanjutnya 

indikator tersebut dijadikan sebagai bahan untuk menyusun butir-butir instrumen 
e. Banyaknya butir dalam satu variabel ditentukan oleh tingkat keterukuran validitas 

dan reliabilitasnya masing-masing. 
f. Butir-butir instrumen dapat berupa pertanyaan maupun pernyataan 
Kepuasan pengguna merupakan derajat kepuasan pengguna ketika memanfaatkan TI[19]

. 

Kepuasan pengguna adalah respon dari pengguna terhadap kegunaansistem[20]
. 



 

2.2. Tinjauan Komponen Penelitian 

Pada tinjauan komponen penelitian adapun komponen yang digunakan pada penelitian 

ini.dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2. 1 Spesifikasi komponen 

No Komponen Spesifikasi 

1 Ceramic Band 𝐻𝑒𝑎𝑡𝑒𝑟[4]
 
 Tegangan 220 VAC 

 Daya maksimal  700W 

 Suhu maksimal 5000C 

2 
Arduino 

Mega2556 

 Tegangan Operasi  5VDC 

 Jumlah pin Input/Output digital:54 

(15 pin Output PWM)
[6]

 

3 Modul Max  6675  Tegangan Kerja 3-5 VDC -Output data : SPI 

 Akurasi suhu  0,250C 

4 
Relay SSR 

10 A 

 Tegangan input 3-32 VDC -Output beban : 5-60 

VDC -Arus 10A [5]
 

5 Reaktor  Reaktor berukuran kecil yang  berbentuk silinder 

6 LCD.16x2.dan I2C 
 Terdiri dari 16 kolom dan 2 baris. 

 Dilengkapi dengan back light. 

 Mempunyai 192 karakter tersimpan. 

7 
Sensor 

Termokopel  Tipe-K 
 Rentang pembacaan suhu - 2000C hingga 10240C 

8 Buzzer Pasif  Tegangan input 5 volt 

 kemampuan sound output        88-95 db 

9 Adaptor  output 5 volt, 2 amper 

10 
Light Emitting Dioda 

(LED)  tegangan input 3,0 V – 3,5 V 

11 Modul RTC DS3231 
 V suplai  DC 3.3V DC 5V 

 RTC (Real Time Clock / Calendar) chip DS3231 

 Menyediakan informasi waktu berupa detik, menit, 



 

jam, tanggal, minggu, bulan, dan tahun 

 Memory chips: AT24C32 dengan kapasitas 

penyimpanan 32K 

 Support AM/PM atau 24 jam 

 Komunikasi I2C bus interface SDA, SCL 

 Include battery CR2032 

12 Keypad 4x3  Terdiri dari angka 0 s/d 9 dan karakter # dan ∗ 


