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Abstrak.  Pirolisis merupakan salah satu teknologi pengolahan limbah yang dapat mengubah limbah plastik 

menjadi energi terbarukan dengan metode pembakaran. Terkadang pembakaran pada proses pirolisis 

berlangsung secara tidak sempurna disebabkan oleh sistem pembakaran yang tidak stabil atau temperatur 

pembakaran yang tidak tetap. Agar pembakaran terjadi secara sempurna maka pada penelitian ini dibuat 

sistem sensor pengendali temperatur pada insenerator. Bagian utama dari sistem sensor ini meliputi 

mikrokontroler ATmega 2560 yang berfungsi sebagai processor, sensor temperatur termokopel tipe K, liquid 

crystal display 16x2, solenoid valve, relay, dan solenoid push. Ketika Alat dinyalakan, mikrokontroler akan 

mengirimkan sinyal ke sensor temperatur untuk melakukan pengukuran temperatur secara terus menerus dan 

diperlihatkan pada LCD 16x2 beserta waktu pemanasan. Relay akan meneruskan daya ke solenoid push yang 

berfungsi sebagai pembuka tempat feeder bahan bakar serbuk kayu dan solenoid valve yang berfungsi 

sebagai katup pengatur gas bahan bakar insenerator. Sistem sensor diberikan setpoint temperatur sehingga 

pada saat sensor temperatur mendeteksi temperatur lebih dari setpoint yang ditetapkan,  mikrokontroler akan 

mengatur  relay untuk memutuskan hubungan daya pada solenoid push dan solenoid valve. Sehingga bahan 

bakar gas dan serbuk kayu tidak dialirkan dan temperatur akan menurun. Dengan sistem pengendalian 

temperatur yang dibuat, pembakaran dapat berlangsung secara otomatis pada suhu yang ditetapkan yaitu 

5000C.  

Kata kunci : Arduino ATmega 2560, Pirolisis, sensor 

 

1. PENDAHULUAN 

 Limbah merupakan permasalahan yang tidak pernah habis untuk dibahas. Masyarakat Indonesia 

memiliki kebiasaan buruk membuang limbah plastik ke sungai sehingga menyebabkan pencemaran pada 

sungai yang akhirnya bermuara di laut. Berdasarkan data Jambeck [1] Indonesia berada di peringkat kedua 

dunia penghasil limbah plastik ke laut mencapai 187,2 juta ton setelah Cina yang mencapai 262,9 juta ton. 

Jumlah volume limbah plastik yang beredar di Indonesia diharapkan dapat dikurangi dengan menggunakan 

pirolisis. Pirolisis merupakan salah satu teknologi pengolahan limbah yang dapat mengubah plastik menjadi 

energi alternatif terbarukan. Teknologi pembakaran pirolisis menggunakan tungku sebagai media 

pembakarannya. Temperatur ideal pada tungku untuk pembakaran limbah plastik yaitu 5000C. Hasil 

pembakaran pada temperatur tersebut meliputi minyak 32,8%, gas 65,75%, dan zat padat 1,46% [2]. 

Pembakaran pada tungku pirolisis untuk mengolah limbah plastik secara nyata dapat mengurangi volume 

limbah plastik yang beredar.  Permasalahan yang sering terjadi pada pembakaran limbah menggunakan 
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pirolisis adalah hasil pengolahan pirolisis yang tidak menghasilkan pembakaran yang sempurna. Pembakaran 

yang tidak sempurna disebabkan oleh sistem pembakaran yang tidak stabil atau temperaturnya tidak tetap. 

Untuk menjaga pembakaran agar tetap pada temperatur ideal, maka diperlukan sistem pengendalian kontrol 

temperatur yang mengatur panas pada pembakaran di tungku ruang bakar. Beberapa sistem pengendalian 

temperatur telah dibuat sebelumnya. Penelitian oleh Alyousif [3] sistem pengendalian temperatur otomatis 

dibuat pada rumah kaca untuk menjaga temperatur yang ideal bagi pertumbuhan tanaman. Penelitian serupa 

dibuat oleh Rina Abdullah[4], yaitu sistem pengendalian temperatur pada tudung saji untuk menjaga 

makanan tetap pada temperatur 600C. Pada penelitian oleh Wicaksono [5], sistem pengendalian temperatur 

otomatis dibuat untuk mengatur suhu dan kelembapan pada kandang ayam ternak. Penelitian oleh Bayram 

[6], menghasilkan sistem pengendalian temperatur yang digunakan pada mesin penguji tekanan-kompresi 

dengan tujuan menciptakan sistem termal yang terdiri dari perangkat elektronik dan listrik. Pada penelitian 

oleh Singh [7], sistem pengendalian kecepatan yang dihasilkan oleh kipas dibuat berdasarkan perubahan 

suhu yang terjadi pada lingkungan. Berbeda dengan kelima penelitian yang telah disebutkan, pada penelitian 

ini dibuat alat pengendali temperatur pirolisis yang disertai dengan sistem pemantauan temperatur, dan 

waktu proses pemanasan yang terjadi. 

 

2. METODOLOGI PENELITIAN  

Perancangan sistem kontrol mengacu pada metode Design System Control [8] dan prosedur 

penelitian yang dilakukan dapat digambarkan pada metodologi penelitian seperti pada Gambar 1; 
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Gambar 1 Metodologi Penelitian 

 Desain sistem sensor pengendalian temperatur pada pembakaran pirolisis menggunakan komponen 

inti seperti Mikrokontroler, sensor temperatur, liquid crystal display, solenoid valve, solenoid push, relay. 

Blok diagram yang ditampilkan pada Gambar 2, mikrokontroler yang digunakan pada sistem ATmega 2560 

yang bekerja sebagai processor untuk memproses data yang diterima pada nilai input dan sensor temperatur 

kemudian akan ditampilkan pada layar LCD.  

 
Gambar 2 Blok Diagram Sistem Kontrol 
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 Penelitian ini memiliki 2 bagian inti antara lain hardware dan software desain. Pada Hardware desain, 

penelitian menggunakan isolator antara box dengan komponen yang digunakan agar ketika pembakaran 

berlangsung panas yang dihasilkan oleh tungku tidak merusak komponen.  

Pada software desain, alogaritma perancangan dilakukan dan diimpertasikan menggunakan Arduino 

IDE software yang kemudian di implementasikan pada ATmega2560. Sistem ini mendeteksi suhu 

pembakaran pada sensor temperatur yang kemudian diteruskan menuju ATmega2560 dan ditampilkan pada 

LCD. Jika Suhu pembakaran di bawah 5000C, mikrokontroler memberikan perintah kepada relay untuk 

meneruskan daya ke solenoid push dan solenoid valve. Sehingga solenoid push akan mengalirkan bahan 

bakar serbuk kayu menuju ruang bakar dan solenoid valve membuka katup bahan bakar gas menuju ruang 

bakar. Ketika temperatur melebihi 5000C maka relay memutuskan daya kepada solenoid push dan valve 

sehingga bahan bakar serbuk kayu dan gas tidak dialirkan menuju ruang bakar.  

                                                     

                                               (a)                                                                    (b)  

Gambar 3 (a) Alogaritma Sistem Pengaturan Temperatur Proses Pirolisis;(b) Alur Proses Pembakaran Pirolisis 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian, software dan hardware. Pada software, sistem 

pengendali temperatur pirolisis dapat berfungsi sesuai dengan alogaritma pemrograman. Terdapat 70 baris 

pada pemrograman menggunakan arduino IDE software. Gambar 4 merupakan cuplikan dari coding yang 

dilakukan pada Software.  

 

Gambar 4 Coding Arduino 

 

Gambar 5 memperlihatkan desain akhir dari sistem pengendalian temperatur proses pirolisis. Setelah 

diberikan sumber daya pada sistem maka sensor dan relay akan mulai bekerja. ATmega2560 mengontrol 

seluruh sistem agar menghasilkan output pada LCD dan solenoid.  
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Gambar 5 Rangkaian Elektronik Sistem Pengendalian Temperatur Proses Pirolisis 

 Hasil Hardware ditampilkan pada Gambar 5 dan 6. Sensor Temperatur akan mendeteksi 

perubahan temperatur yang terjadi pada tungku pembakaran yang kemudian akan ditampilkan pada LCD. 

Pada saat suhu pembakaran belum mencapai 5000C, relay meneruskan daya terhadap solenoid valve 

sehingga gas pembakaran akan tersuplai menuju tungku dan solenoid push sebagai pembuka feeder pada alat 

pirolisis. Jika suhu di atas 5000C relay akan memutuskan daya yang diberikan kepada solenoid valve dan 

solenoid push. Sehingga tidak ada gas dan serbuk kayu yang menuju ruang bakar walaupun pembakaran 

tetap berlangsung dengan sisa serbuk kayu yang terdapat pada tungku bakar. 

 

Gambar 6 Hardware Perancangan Box 

 

Sistem pengendalian temperatur proses pirolisis terdiri dari 8 komponen inti meliputi Arduino 

ATmega 2560, LCD 16x2, LCD 16x2 I2C, Termokopel tipe K, Relay module 2, bread board Arduino, 

Solenoid Push , dan solenoid Valve. Penelitian ini bertujuan untuk mempertahankan suhu pembakaran 

pada tungku sebesar 5000C. 
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