
i

PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA
JUDUL PROGRAM

DORAEMON-A, “PENYEDOT ASAP KENDARAAN BERMOTOR
SEBAGAI PENCEGAHAN PENAMBAHAN TUMPUKAN CO2

PADA ATMOSFER”

BIDANG KEGIATAN :
PKM KARYA CIPTA

Diusulkan oleh :

Ketua : Andika Yudha Pratama E11.2012.00545 ( Angkatan 2012 )
Anggota 1 : Zakiy Anwar Fakhri E11.2014.08326 ( Angkatan 2014 )
Anggota 2 : Filmada Ocky. S E11.2012.00542 ( Angkatan 2012 )
Anggota 3 : Happy Rizky Utami E12.2014.00542 ( Angkatan 2014 )

UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
SEMARANG

OKTOBER, 2015





iii

DAFTAR ISI

JUDUL PROGRAM .................................................................................................................. i

PENGESAHAN USULAN PKM-KARYA CIPTA ................................................................. ii

DAFTAR ISI............................................................................................................................ iii

DAFTAR GAMBAR............................................................................................................... iv

DAFTAR TABEL..................................................................................................................... v

RINGKASAN.......................................................................................................................... vi

BAB I.  PENDAHULUAN....................................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang .......................................................................................................... 1

1.2 Permasalahan ............................................................................................................ 1

1.3 Tujuan Khusus .......................................................................................................... 1

1.4 Luaran ....................................................................................................................... 1

1.5 Manfaat ..................................................................................................................... 1

BAB 2.  TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................................. 2

2.1 Kondisi Umum Lingkungan............................................................................................ 2

2.2 Potensi Sumberdaya dan Peluang Pasar.......................................................................... 3

2.3 Gambaran Karsa Cipta.................................................................................................... 4

BAB 3. METODE PELAKSANAAN ...................................................................................... 5

3.1 Alat Dan Bahan............................................................................................................... 5

3.2 Langkah Penelitian.......................................................................................................... 6

3.3 Perangkat Analisis .......................................................................................................... 7

BAB 4.  BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN ....................................................................... 8

4.1 Anggaran Biaya .............................................................................................................. 8

4.2 Jadwal Kegiatan ........................................................................................................ 8

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................... 9

LAMPIRAN-LAMPIRAN ...................................................................................................- 1 -

Lampiran 1. Biodata Dosen Pembimbing, Ketua dan Anggota ........................................- 1 -

Lampiran  2. Justifikasi Anggaran Kegiatan .....................................................................- 7 -

Lampiran  3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas ............................- 9 -

Lampiran  4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti ................................................................- 10 -

Lampiran  5. Gambaran Teknologi .................................................................................- 11 -



iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar  1. Design Perangkat ................................................................................................... 4
Gambar  2. Bagan Alat.............................................................................................................. 5
Gambar  3. Tahapan Penelitian ................................................................................................. 6



v

DAFTAR TABEL

Tabel  1. Rekapitulasi Anggaran Biaya PKM-KC .................................................................... 8
Tabel  2. Jadwal Kegiatan PKM-KC ........................................................................................ 8



vi

DORAEMON-A, “Penyedot Polusi Udara Sebagai Pencegahan Penambahan
Tumpukan CO2 Pada Atmosfer”, Studi Kasus Kabut Asap

PKMKC
Andika Yudha Pratama 1)

Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro

RINGKASAN

Polusi udara, sedang menjadi perhatian pemerintah. Beberapa masalah yang
paling sering dijadikan alasan dari polusi udara adalah pertambahan jumlah
kendaraan dan kabut asap dibeberapa kota di Indonesia. BPS menyatakan bahwa
terdapat 543 titik api di pulau Sumatra dan pulau Kalimantan. Akibat yang paling
buruk dari polusi udara adalah penyakit SPA (Saluran Pernafasan Akut). Penyakit ini
dapat menyebabkan batuk  rejan hingga korban meninggal. Hal ini merupakan
masalah yang urgent untuk dipecahkan. Dibutuhkan alat penyalur asap, sehingga asap
dapat dilokalisir dan dijauhkan dari pemukiman. Alat penyedot asap ini adalah
sebuah alat yang berfungsi untuk menyedot asap sehingga dapat mengurangi
penambahan penumpukan CO2 di atmosfer karena asap yang mengandung CO2

berbahaya bagi kesehatan. Alat ini  nantinya akan dipasang di beberapa titik rawan
polusi. Tujuan dari PKM ini adalah untuk mengurangi penumpukan CO2 diatmosfer,
menjaga bumi agar tetap sehat dan tidak bertambah panas serta mendapatkan cara
yang efektif untuk mengurangi polusi udara. Perangkat yang dibutuhkan adalah
vacuum, filter udara, pipa 8”, sambungan pipa, las pipa, valve, dust bag dan exhaust
fan. Mula-mula udara kotor disedot dengan menggunakan vacuum, ke pipa bawah
tanah, yang kemudian masuk ke ruang penyimpan yang berhubungan langsung
dengan daerah hijau. Pada siang hari, asap kemudian disemprotkan ke daerah hijau,
sebagai bahan untuk melakukan fotosintesis. Daerah hijau akan mengubah CO2

menjadi oksigen, melalui proses fotosintesis. Tahapan pelaksanaan dimulai dari
observasi lapangan, pembelian dan penyediaan alat dan bahan, tahap implementasi,
analisis dan sintesis, tahap evaluasi dan diakhiri dengan tahap pelaporan. Luaran
yang diharapkan dari program ini adalah prototype, draf paten, serta artikel ilmiah
yang akan dimasukan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional
terindeks.

Kata Kunci : Penyedot CO2, polusi udara, kabut asap.
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BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pada perkembangan teknologi seperti sekarang khususnya transportasi yaitu dimana

sekarang telah banyak kendaran bermotor yang memiliki keuntungan dalam kecepatan
sehingga dalam menempuh suatu perjalanan kita tidak membutuhkan waktu lama. Namun
demikian kendaraan bermotor juga memiliki kelemahan yaitu salah satunya adalah asap
yang keluar dari kendaraan bermotor tersebut. Asap kendaraan bermotor sangat
berpengaruh pada bumi dan juga kehidupan. Asap kendaraan sendiri didalamnya terdapat
salah satu gas yang mengakibatkan efek rumah kaca sehingga bumi menjadi semakin
panas, gas tersebut adalah karbon dioksida (CO2). Dengan semakin banyaknya kendaraan
bermotor maka akan semakin banyak pula CO2 yang dihasilkan sehingga makin bertumpuk
diatmosfer dan bumi pun akan semakin panas. Dengan adanya permasalahan seperti itu
penulis mempunyai ide untuk mengurangi terjadinya penumpukan CO2 diatmosfer dengan
sebuah alat “Penyedot Asap Kendaraan Bermotor”.

1.2 Permasalahan
Permasalahan yang diangkat pada proposal PKMKC ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara menyedot asap?
2. Dimana asap itu ditampung?
3. Bagaimana pengolahan CO2?

1.3 Tujuan Khusus
Tujuan khusus yang diangkat pada proposal PKMKC ini adalah sebagai berikut :

1. Mengurangi penumpukan CO2 diatmosfer.
2. Menjaga bumi agar tetap sehat dan tidak bertambah panas.
3. Mendapatkan cara yang efektif untuk mengurangi polusi udara

1.4 Luaran
Luaran yang diharapkan dari kegiatan adalah sistem yang robust, desain yang tahan

lama dan idealnya mempunyai tingkat akurasi yang tinggi, dan artikel ilmiah yang akan
dimasukan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional terindeks, serta draf
paten sederhana.

1.5 Manfaat

Adapun kegunaan dan manfaat dari PKM yang dimaksud adalah mengurangi
pemanasan global dan menurunya pencemaran udara ditempat yang terdapat alat tersebut.
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BAB 2.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kondisi Umum Lingkungan
Asap adalah suspensi partikel kecil di udara (aerosol) yang berasal dari pembakaran

tak sempurna dari suatu bahan bakar (Dengyuan,2005). Asap umumnya merupakan produk
samping yang tak diinginkan dari api (termasuk kompor dan lampu) serta pendiangan, tapi
dapat juga digunakan untuk pembasmian hama (fumigasi), komunikasi (sinyal asap),
pertahanan (layar asap, smoke-screen) atau penghirupantembakau atau obat bius. Asap
kadang digunakan sebagai agen pemberi rasa (flavoring agent), pengawet untuk berbagai
bahan makanan, dan bahan baku asap cair (Slamet, 2005). Keracunan asap adalah penyebab
utama kematian korban kebakaran di dalam ruangan. Asap ini membunuh dengan
kombinasi kerusakan termal, keracunan, dan iritasi paru-paru yang disebabkan oleh karbon
monoksida, hidrogen sianida, dan produk pembakaran lainnya (Vijayalakshmi, 2012).

Asap kendaraan bermotor adalah sebuah asap yang dihasilkan dari sebuah alat
transportasi bermotor. Asap kendaraan bermotor mengandung beberapa gas yaitu Nitrogen
(N) , Karbon Dioksida (CO2) (Meng, 2008), Uap Air (H2O) , Karbon Monoksida (CO) ,
Nitrogen Oksida (NoX), Sulfur Oksida (SoX), Timbal (Pb), Belerang Oksida (SoX), Dan
Asbes (Darajat, 2008). Salah dari gas yang terdapat pada asap kendaraan bermotor diatas
ada yang menumpuk diatmosfer dan menjadi efek rumah kaca sehingga bumi menjadi
panas gas tersebut adalah CO2 (Nur, 2011).

Pemanasan global bermula dari Revolusi Industri pada akhir abad ke-18 (Skog,
2003). Revolusi Industri adalah perubahan pola produksi yang dulu menggunakan tenaga
manusia (pekerja) menjadi menggunakan mesin dan teknologi (industri) (Wardaya, 2013).
Tujuan dari Revolusi Industri ini adalah untuk mencapai keuntungan yang lebih besar,
karena penggunaan mesin dianggap lebih efisien dari pada menggunakan tenaga manusia.
Sejak saat itu juga bahan bakar fosil mulai digunakan secara intensif. Misalnya, untuk
membajak sawah sebelum Revolusi Industri menggunakan sapi atau kerbau, setelah
Revolusi Industri mulai menggunakan traktor.Tetapi dibalik kemajuan yang diimpikan
melalui Revolusi Industri ada masalah baru yang akan timbul, yaitu pemanasan global,
karena setiap mesin yang digunakan akan menghasilkan gas buangan dari hasil pembakaran
yang menimbulkan polusi (emisi gas rumah kaca)(Tseng, 2010). Pada zaman sekarang
tidak hanya industry saja penyebab dari pemanasan global yang timbul akibat adanya emisi
gas rumah kaca sumber gas yang lain adalah pembakaran bahan bakar minyak (BBM) yang
tidak sempurna yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor yang berupa asap.

Efek rumah kaca, yang pertama kali diusulkan oleh Joseph Fourier pada 1824
(Ozgur, 2005), merupakan proses pemanasan permukaan suatu benda langit terutama
planet atau satelit yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfernya. Mars, Venus,
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dan benda langit beratmosfer lainnya seperti satelit alami Saturnus, Titan ternyata juga
memiliki efek rumah kaca (Xing, 20010)(Zhang, 2010: 715-726).  Efek rumah kaca dapat
digunakan untuk menunjuk dua hal berbeda.Efek rumah kaca alami yang terjadi secara
alami di bumi, dan efek rumah kaca ditingkatkan yang terjadi akibat aktivitas manusia.
Yang belakang diterima oleh semua, yang pertama diterima kebanyakan oleh ilmuwan,
meskipun ada beberapa perbedaan pendapat.

Matahari adalah sumber dari segala energi di bumi. Energi cahaya matahari dirubah
menjadi energi yang dapat menghangatkan ketika mencapai permukaan bumi. Permukaan
bumi akan menyerap sebagian panas matahari dan memantulkan kembali sisanya. Sebagian
dari panas ini berwujud radiasi infra merah gelombang panjang ke angkasa luar. Namun
sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas
rumah kaca antara lain uap air, CO2, dan metana yang menjadi perangkap gelombang
radiasi ini. Gas-gas ini menyerap dan memantulkannya kembali ke permukaan bumi,
sehingga panas dari gelombang radiasi tersebut tersimpan di permukaan bumi yang
menyebabkan meningkatnya suhu rata-rata tahunan bumi. Efek rumah kaca ini sangat
dibutuhkan oleh seluruh penghuni bumi. Karena tanpa adanya efek rumah kaca, suhu
permukaan bumi akan sangat dingin. Suhu rata-rata planet bumi sudah meningkat sekitar
33°C menjadi 15°C dari suhu awal yang -18°C. Jika tidak ada efek rumah kaca ini maka
permukaan bumi akan tertutup oleh lapisan es, namun jika berlebihan maka akan
menyebabkan pemanasan global. Namun demikan yang terjadi di bumi saat ini adalah efek
rumah kaca yang berlebihan yang mengakibatkan bumi menjadi semakin panas. CO2 adalah
gas kedua terbesar yang mengakibatkan efek rumah kaca dan beberapa dari CO2 berasal
dari asap kendaraan bermotor walapun tidak banyak yang berasal dari kendaraan bermotor
namun melihat dari meningkatnya kendaraan bermotor saat ini juga sangat berbahaya,
walapun hanya sedikit demi sedikit mengurangi kadar CO2 lebih baik daripada tidak sama
sekali.

Penyedot asap adalah alat yang akan dibuat dan memiliki fungsi hampir seperti
penyedot debu, penyedot debu sendiri memiliki Pengertian alat yang menggunakan pompa
udara untuk menciptakan keadaan kosong untuk menghisap debu atau kotoran. Dengan
konsep alat penyedot debu penulis berencana membuat alat penyedot asap yang memiliki
fungsi untuk menyedot asap yang berada di udara. Karena alat ini belum ada maka penulis
berencana membuat alat ini untuk menyedot asap kendaraan bermotor dijalan raya.

2.2 Potensi Sumberdaya dan Peluang Pasar

Pulau Sumatra merupakan daerah rawan kebakaran hutan dimana polusi udara
akibat kebakaran hutan cukup menganggu kesahatan masyarakat. Menurut data statistik
provinsi Sumatra Utara berpenduduk 13.326.307 jiwa pada tahun 2013.Jumlah penduduk
provinsi Riau sebesar 6.125.283 jiwa dan masih banyak lagi jumlah penduduk pulau
Sumatra.Pulau Kalimantan merupakan daerah rawan kebakaran nomor dua setetelah
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sumatra. Banyaknya penduduk yang terpapar kabut asab menyebabkan peningkatan
kebutuhan masyarakat dengan udara bersih.

Banyaknya kebutuhan masyarakat pada udara bersih saat terjadi kebakaran hutan
membuat teknologi pengolahan kabut asap perlu diproduksi sekala masal untuk mitigasi
bencana kebakaran hutan. Ketersediaan peralatan produksi teknologi ini seperti
mikrokontroler, teknologi nano, teknologi plasma dan lain sebagainya sudah ada di
laboratorium. Bahan-bahan produksi juga tersedia ditoko teknik, elektronik dan toko kimia.
Adanya teknologi ini selain menumbuhkan inovasi teknologi nasional dan peluang profit
juga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat saat terjadi kebakaran hutan.

2.3 Gambaran Karsa Cipta

Gambaran umum cara kerja alat diperlihatkan pada Gambar 3.

Tempat PenetralisirAlat Penyedot Asap

Pipa Penyalur

Tanah

Pipa Penyalur

Ruang
Penyimpan
Asap

Pipa Penyalur

Gambar 1. Design Perangkat

Penyedot asap adalah alat yang akan dibuat dan memiliki fungsi hampir seperti
penyedot debu, penyedot debu sendiri memiliki Pengertian alat yang menggunakan pompa
udara untuk menciptakan keadaan kosong untuk menghisap debu atau kotoran. Dengan
konsep alat penyedot debu penulis berencana membuat alat penyedot asap yang memiliki
fungsi untuk menyedot asap yang berada di udara. Karena alat ini belum ada maka penulis
berencana membuat alat ini untuk menyedot asap kendaraan bermotor dijalan raya.
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BAB 3.

METODE PELAKSANAAN

3.1 Alat Dan Bahan

Karena alat penyedot asap ini memiliki konsep yang hampir sama dengan alat
penyedot debu maka berikut adalah rencana pembuatan alat penyedot asap kendaraan
bermotor ini. Dengan memanfaatkan cara kerja alat penyedot debu yaitu “fan (kipas) akan
mengurangi tekanan dalam vacuum cleaner sehingga terjadi vakum (ruang hampa).
Tekanan atmosfir akan mendorong udara luar ke dalam vacuum cleaner sehingga debu akan
ikut terhisap masuk kedalam kantong debu didalam vacuum cleaner. Debu dan kotoran
yang terhisap melalui penyedot (intake port) melewati penyaring (filter). Debu ditampung
dalam kantong debu (dust bag) dan udara dibuang dalam keadaan bersih setelah melewati
penyaring.” Jika alat penyedot debu setelah disedot dan disaring kemudian dikeluarkan alat
penyedot asap ini tidak, yaitu dengan tetap disimpan di tempat penyimpananya dimana
tempat penyimpannya membutuhkan ruang yang cukup besar dan tidak dapat dijangkau
oleh orang umum. Kemudian setelah tersimpan asap tersebut sedikit demi sedikit akan
dialirkan melalui pipa pipa ke tempat penetralan CO2 yaitu tempat dimana terdapat banyak
pohon besar yang disediakan khusus untuk menetralkan asap ini. Gambar 4
memperlihatkan tentang bagan alat.

PENYEDOT ASAP

PIPA PENYALUR
RUANG

PENYIMPAN ASAP

NETRALIZER

PIPA PENYALUR

Gambar 2. Bagan Alat

Berikut adalah komponen yang dibutuhkan untuk membuat alat penyedot asap
kendaraan bermotor ini adalah sebagai berikut:
1. Penyedot asap yang dibuat mirip seperti penyedot debu yang memiliki bebrapa

komponen penyusun seperti  fan (kipas), filter dan lain-lain. Penyedot asap adalah alat
yang akan dibuat yang memiliki fungsi untuk menyedot asap, khususnya asap
kendaraan bermotor.

2. Ruang penyimpanan : Ruang penyimpanan disini berfungsi untuk menyimpan asap
kendaraan yag telah disedot. Ruang penyimpanan ini sebaiknya dijauhkan dari
jangkauan umum dan lebih baik terletak dibawah tanah.
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3. Tempat penetralan asap : Tempat penetralan asap ini adalah tempat dimana ditempat
tersebut terdapat banyak pohon besar yang dapat menetralkan kandungan CO2 didalam
asap.

4. Pipa penyalur : Pipa penyalur ini berfungsi untuk menyalurkan asap dari penyedotan ke
tempat penyimpanan kemudian menyalurkan dari tempat penyimpanan ke tempat
penetralan asap.

3.2 Langkah Penelitian

Adapun tahapan penelitian diperlihatkan pada Gambar 3. Blok diagram dari metode
yang digunakan pada penelitian, ditunjukan pada Gambar 4.

Observasi
lapangan

Pembelian &
Penyediaan

Alat & Bahan

Pelaksanaan
Penelitian

Analisis Kebutuhan Sistem
Pembuatan buku Rancang Bangun
DORAEMON

INDIKATOR KEBERHASILAN

Pembuatan instrumen DORAEMON dan Uji
Material Gas

Tersedianya alat dan bahan penelitian yang
menunjang penelitian

Analisis dan
Sintesis

Melakukan pengukuran tingkat akurasi
sistem pengenalan pada data pembelajaran

Evaluasi
Program

Melakukan uji akurasi pengenalan dari data
bukan belajar, uji kelyakan, uji repeatibilitas
dan pengukuran lama pemakaian

Pelaporan
Draf Laporan Monev dan Laporan Akhir PKM
Artikel Ilmiah berskala nasional terakreditasi
dan internasional yang terindex

TAHAPAN
PENELITIAN

Gambar 3. Tahapan Penelitian

Karena alat penyedot asap ini memiliki konsep yang hampir sama dengan alat
penyedot debu maka berikut adalah rencana pembuatan alat penyedot asap kendaraan
bermotor ini. Dengan memanfaatkan cara kerja alat penyedot debu yaitu “fan (kipas) akan
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mengurangi tekanan dalam vacuum cleaner sehingga terjadi vakum (ruang hampa).
Tekanan atmosfir akan mendorong udara luar ke dalam vacuum cleaner sehingga debu
akan ikut terhisap masuk kedalam kantong debu didalam vacuum cleaner. Debu dan
kotoran yang terhisap melalui penyedot (intake port) melewati penyaring (filter). Debu
ditampung dalam kantong debu (dust bag) dan udara dibuang dalam keadaan bersih setelah
melewati penyaring.” Jika alat penyedot debu setelah disedot dan disaring kemudian
dikeluarkan alat penyedot asap ini tidak, yaitu dengan tetap disimpan di tempat
penyimpananya dimana tempat penyimpannya membutuhkan ruang yang cukup besar dan
tidak dapat dijangkau oleh orang umum. Kemudian setelah tersimpan asap tersebut sedikit
demi sedikit akan dialirkan melalui pipa pipa ke tempat penetralan CO2 yaitu tempat
dimana terdapat banyak pohon besar yang disediakan khusus untuk menetralkan asap ini.
Berikut adalah komponen yang dibutuhkan untuk membuat alat penyedot asap kendaraan

bermotor ini adalah sebagai berikut:
1. Penyedot asap yang dibuat mirip seperti penyedot debu yang memiliki beberapa

komponen penyusun seperti, Fan (Kipas), Filter dan lain-lain. Penyedot asap adalah alat
yang akan dibuat yang memiliki fungsi untuk menyedot asap, khususnya asap
kendaraan bermotor.

2. Ruang penyimpanan : Ruang penyimpanan disini berfungsi untuk menyimpan asap
kendaraan yag telah disedot. Ruang penyimpanan ini sebaiknya dijauhkan dari
jangkauan umum dan lebih baik terletak dibawah tanah.

3. Tempat penetralan asap : Tempat penetralan asap ini adalah tempat dimana ditempat
tersebut terdapat banyak pohon besar yang dapat menetralkan kandungan CO2 didalam
asap.

4. Pipa penyalur : Pipa penyalur ini berfungsi untuk menyalurkan asap dari penyedotan ke
tempat penyimpanan kemudian menyalurkan dari tempat penyimpanan ke tempat
penetralan asap.

3.3 Perangkat Analisis

Pada metode testing akan digunakan metode Black Box pada sistem yang akan di
bangun. Dalam pengertiannya Blaack Box testing adalah metode pengujian dengan struktur
internal tau kerja. Pengetahuan khusus dari kode aplikasi / struktur internal dan
pengetahuan pemrograman pada umumnya tidak diperlukan. Uji kasus dibangun di sekitar
spesifikasi dan persyaratan, yakni, aplikasi apa yang seharusnya dilakukan.Menggunakan
deskripsi eksternal perangkat lunak, termasuk spesifikasi, persyaratan, dan desain untuk
menurunkan uji kasus. Tes ini dapat menjadi fungsional atau non-fungsional, meskipun
biasanya fungsional. Perancang uji memilih input yang valid dan tidak valid dan
menentukan output yang benar. Tidak ada pengetahuan tentang struktur internal benda uji
itu. Sedangkan alasan penulis memilih black box ini karena metode uji dapat diterapkan
pada semua tingkat pengujian perangkat lunak: unit, integrasi, fungsional, sistem.
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BAB 4.

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

Ringkasan anggaran biaya disusun sesuai dengan format pada Tabel 1 Sumber dana
PKM-KC berasal dari Ditlitabmas Ditjen Dikti.

Tabel 1. Rekapitulasi Anggaran Biaya PKM-KC
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) Prosentase (%)
1 Peralatan penunjang, 3.750.000 30

2 Bahan habis pakai, 5.000.000 40

3 Perjalanan 1.875.000 15

4 Lain-lain: administrasi, publikasi, seminar, laporan 1.875.000 15

Total 12.500.000 100

4.2 Jadwal Kegiatan

Ringkasan jadwal kegiatan disusun sesuai dengan format pada Tabel 2 Sumber dana
PKM-KC berasal dari Ditlitabmas Ditjen Dikti.

Tabel 2. Jadwal Kegiatan PKM-KC

No Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Bulan ke Inikator Kerja
01 02 03 04 05

1 Persiapan Rancangan Diagram Alur Kerja
2 Pelaksanaan Pembagian tugas

- Survey barang dan studi
teknologi mitra

Mendapatkan barang sesuai dengan
spesifikasi penelitian

- Rancang Bangun Piranti
DOREMON

Piranti telah siap diuji

- Pengumpulan Data
Data pengukuran awal yang akan dijadikan
pedoman estimasi berikutnya

- Revisi Metode Mendapatkan metode problem solving
- Perancangan Sistem Terbagi tugas & kelengkapan metode
- Evaluasi 1 Pengujian dan analisis data

3
Penyusunan Laporan
Penelitian

Laporan final
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
1. Peralatan Penunjang

Material Justfikasi Pemakaian Harga Satuan
(Rp)

Total (Rp) Keterangan

Multiester Digital 2 buah 300.000 600.000 Alat ukur arus
Solder mikro 2 buah 62.500 125.000 Pemanas timah

Cuter 3 buah 25.000 75.000 Alat pemotong
Tang potong kabel 2 buah 50.000 100.000 Pemotong kabel

Glue gun 5 buah 50.000 250.000 Lem
Gunting mikro 2 buah 50.000 100.000 Pemotong  plat

Jam digital 2 buah 1.250.000 2.500.000 Penyimpan energy
SUB TOTAL (Rp) 3.750.000

2. Bahan Habis Pakai
Material Justfikasi Pemakaian Harga Satuan

(Rp)
Total (Rp) Keterangan

Sensor MX5050 10 buah 100.000 1.000.000 Rangkaian
Kalep 2x2 meter 90.000 360.000 Box

Mini skrew 6 buah 100.000 600.000 Box
Plester tahan air 2x2 meter 15.000 60.000 Box

Alumunium 2mm 2x2 lembar 80.000 320.000 Comparment
Kabel koaxial 2 roll 400.000 800.000 Distribusi

Fotodiode 2 buah 175.000 350.000 Distribusi
Oximetri 2 buah 400.000 800.000 Box

Resistor ½ watt 100 biji 100 10.000 Rangkaian
Arduino nano 2 buah 175.000 350.000 Rangkaian

Dioda 1Ampere 100 biji 250 25.000 Rangkaian
Dioda 2Ampere 100 biji 500 50.000 Rangkaian

LED 100 biji 500 50.000 Rangkaian
PCB 10 lembar 8.000 80.000 Rangkaian

Lem tembak 50 biji 1.000 50.000 Rangkaian
Timah dan Pasta 1 95.000 75.000 Rangkaian

SUB TOTAL (Rp) 5.000.000

3. Perjalanan
Material Justfikasi Pemakaian Harga Satuan

(Rp)
Total (Rp) Keterangan

Survey transportasi menggunakan
motor untuk pengambilan
sampel, biaya kirim

All in 1.875.000 Survey awal

SUB TOTAL (Rp) 1.875.000
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4. Lain-lain
Material Justfikasi Pemakaian Harga Satuan

(Rp)
Total (Rp) Keterangan

Pembuatan Laporan
kertas HVS

5 buah 145.000 725.000 Pelaporan

Prociding 1 buah 700.000 700.000 Artikel ilmiah
Penjilidtan laporan 5 buah 10.000 50.000 Pelaporan
Buku 2 buah 200.000 400..000 Pustaka

SUB TOTAL (Rp) 1.875.000
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas

No Nama / NIM Program
Studi

Bidang Ilmu Alokasi
Waktu

(Jam/Minggu)

Uraian Tugas

1

Andika Yudha
Pratama

E11.2012.00545

Teknik
Elektro

Teknik
Kontrol

8

Koordinasi
Antar Anggota
- Monitoring
keperluan
- Mengurus
perizinan
ruang
- Mengurus
perizinan
sample
- dministrasi

2

Zakiy Anwar Fakhri
A11.2014.08326 Teknik

Informatika
- 8

Pembelian
bahan
Pengambilan
sampel
- design
- Uji Sistem

3
Filmada Ocky S.
E11.2012.00542

Teknik
Elektro

EBT (Energy
Baru

Terbarukan)
8

Pembelian
bahan
Pengambilan
sampel
- Validasi
- Uji sistem

4
Meyla Angeline

Mohede
D11.2010.01107

Kesehatan
Masyarakat

S1
Kesehatan 8

Uji
Pembandingan
dengan alat
kesehatan
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Lampiran 5. Gambaran Teknologi

Tempat PenetralisirAlat Penyedot Asap

Pipa Penyalur

Tanah

Pipa Penyalur

Ruang
Penyimpan
Asap

Pipa Penyalur

PENYEDOT ASAP

PIPA PENYALUR
RUANG

PENYIMPAN ASAP

NETRALIZER

PIPA PENYALUR


