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(54) Judul Invensi : Produk Lembaran Buah yang Mengandung Pisang, Mangga, dan buah naga
(57) Abstrak :
Invensi ini berkenaan dengan produk lembaran buah, khususnya yang mengandung pisang, mangga, buah naga merah, dan
bahan lainnya. Lembaran buah tersebut dapat menjadi sumber anti oksidan dan vitamin C yang dikemas dalam kemasan
aluminium foil. Tahapan-tahapan proses menurut invensi ini yaitu sortasi, pengupasan, penimbangan, pengukusan,
pencampuran, penghancuran, pencetakan dalam loyang, pengeringan, pendinginan, dan pengemasan. Produk yang dihasilkan
berupa produk pangan fungsional sumber antioksisidan dan vitamin C yang memiliki berat bersih 15 gram, mengandung kadar air
18,20% - 20,01%, serat kasar 1,25% - 2,60%, vitamin C 24,49 mg/100 gram - 116,60 mg/100 gram , aktivitas antioksidan 58,11%
- 89,14 % , pH 4,29 -4,51 dengan umur simpan dalam kemasan alumunium foil pada suhu kamar 25 °C selama 95,7 hari.
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(54) Judul Invensi :

KOMPOSISI BISKUIT KAYA ANTIOKSIDAN BERBAHAN DASAR UBI KAYU TERFERMENTASI DAN LABU
KUNING

(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan suatu komposisi biskuit yang berbahan dasar dari ubi kayu terfermentasi dan labu kuning
(C.moschata). Invensi ini bertujuan untuk menyediakan komposisi biskuit yang berbahan dasar dari ubi kayu terfermentasi dan
labu kuning (C.moschata). Komposisi biskuit yang dimaksud terdiri dari: tepung mocaf 25-45%, lebih disukai 35,7%; tepung labu
kuning 5-13%, lebih disukai 9,45%; margarin 25-45%, lebih disukai 34%; gula pasir 10-16 %, lebih disukai 13%; kuning telur 49%,lebih disukai 5,7%; susu skim bubuk 4-8%, lebih disukai 5,7%; baking powder 0,2-0,5%, lebih disukai 0,38%.
Biskuit kaya antioksidan yangdihasilkan memiliki kandungan fisiko-kimia, nutrisi dan aktivitas antioksidan sebagai berikut : air 5,26,9 %; abu 1,9-2,2 %; protein 1,9-2,9%; karbohidrat 35,6-46,1% dan aktivitas antioksidan 11,7-14,1 %.
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PERANGKAT PERCOBAAN FISIKA GERAK JATUH BEBAS DALAM RUANG
HAMPA UDARA

(57) Abstrak :
Diungkap suatu perangkat percobaan fisika gerak jatuh bebas dalam ruang hampa udara untuk mengamati perilaku gerak benda
dalam ruang hampa yang mencakup tabung transparan, tutup atas, tutup bawah, dan sedikitnya dua penjepit di dalam tabung
dimana pada bagian bawah tabung dibentuk lubang samping yang ditutup dengan tutup samping. Pinggiran atas dan pinggiran
bawah tabung masing-masing dipasang leher-leher pengait. Pinggiran lubang samping juga dipasang leher pengait. Tutup atas,
tutup bawah, tutup samping dilengkapi dengan dengan sedikitnya dua pengunci.
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(54) Judul Invensi : PROSES PEMBUATAN THIWUL PANGGANG
(57) Abstrak :
Invensi ini bertujuan untuk menyediakan suatu proses pembuatan thiwul panggang yang terdiri dari tahapan mengupas dan
mencuci kelapa, memarut kelapa yang telah dikupas dan dicuci, mencampur tepung singkong halus dengan parutan kelapa, gula,
garam dan air secukunya sampai rata selama 15 menit, mencetak dan mengukus adonan/campuran tepung singkong, kelapa,
gula, garam dan air tersebut selama 25 menit, melakukan pemanggangan dengan oven selama 60 menit dan melakukan
pengemasan. Kelebihan produk menurut invensi ini adalah memiliki karakteristik daya simpan yang relatif lebih lama meskipun
tanpa bahan pengawet, tekstur yang renyah dan rasa yang gurih.
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(54) Judul Invensi :

FORMULA KOMPON LATEKS KARET ALAM PRAVULKANISASI SEBAGAI BAHAN ADITIF DALAM
PEMBUATAN ASPAL MODIFIKASI POLIMER

(57) Abstrak :
Telah diperoleh invensi berupa formula lateks karet alam pravulkanisasi yang terdiri atas 100 berat seratus karet (bsk) lateks
karet afam pekat kadar ammoniak tinggi sebagai elastomer dasar, bahan penstabil yang mencakup 0,5 - 3% bsk surfaktan
nonionik polioksietilen lauril eter (PLE) dan 0,5 - 3% bsk surfaktan anionik sodium lauril suffat (SLS), serta 0,2 - 0.7 bsk larutan
basa kalium hidroksil (KOH) sebagai bahan pengawet/ 0,5 - 2 bsk bahan pengaktif seng oksida (ZnO), 0,5 2 bsk bahan
antioksidasi butil hidroksi toulena (ionol), 0,5 - 2 bsk bahan pencepat seng dietif ditio karbamat (ZDEC), 0,5 - 2 bsk bahan
pencepat seng merkapto bensotiasol (ZMBT), dan 0,5 - 2 bsk bahan pemvulkanisasi sulfur. Formula kompon lateks tersebut,
diterapkan dalam pembuatan produk lateks karet alam pravufkanisasi sebagai bahan aditif aspal modlfikasi polimer berbasis
karet (aspal karet) . lateks karet alam pravulkanisasi yang ditambahkan pada dosis 5-7% dapat menghasilkan aspal karet dengan
spesifikasi unggul yang lebih baik dibandingkan aspal minyak bumi murni dan dapat memenuhi persyaratan standar mutu
aspal karet sesuai Spesiflkasi Khusus Interim "Aspal Karet Pra-Campur (skh-1.6.26)".
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PEMBUATAN BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) BIOSIN DARI LATEKS KARET ALAM (Hevea brasiliensis)
SEBAGAI PENGGANTI BENSIN

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan proses pengolahan lateks Karet Alam (Hevea brasiliensis) untuk menghasilkan produk sejenis
bahan bakar nabati (Biofuel), yang diharapkan dapat menggantikan penggunaan bensin/solar sebagai bahan bakar kendaraan
bermotor. Lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan senyawa polimer organik dari bahan alam (lateks) yang diolah untuk
menghasilkan bahan bakar nabati (Biofuel) yang merupakan hal baru dalam pemanfaatan dan penggunaan lateks karet
alam (Hevea brasiliensis) sebagai Bahan Bakar Minyak (BBM) pengganti bensin dengan nama produk BIOSlN. Proses
pembuatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Biosin dari lateks karet alam ini menggunakan teknik destilasi berdasarkan perbedaan
suhu.
Berdasarkan hasil pengujian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (LEKIGAS) Jakarta
diperoleh hasil bahwa Titik didih akhir dan Berat Jenis Biosin KS 2 adalah 237,5 °C dan 826,4 Kg/m 3. Sedangkan Titik didih akhir
dan Berat Jenis Biosin KS2 Tanpa H2 adalah 264 °C dan 824,2 Kg/m3. Berdasarkan data pembanding yaitu Titik didih akhir
Bensin 88 dan Solar 48 sebesar 215 °C dan 370 °C dengan berat jenis bensin 88 sebesar 770 Kg/m 3 dan solar 860 Kg/m3,
menunjukkan bahwa kualitas Biosin sebagai bahan bakar nabati IBiofuel) sudah diatas solar 48 mendekati bensin 88.
Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa hasil dari invensi ini dapat memberi manfaat bagi pengguna kendaraan bermotor, karena
dapat menggantikan bensin/solar sebagai bahan bakar kendaraan bermotor.
Invensi ini benar-benar merupakan suatu penemuan baru dan teknik baru dalam pengolahan lateks karet alam menjadi bahan
bakar nabati (Biofuel) sebagai pengganti bahan bakar dari minyak bumi sesuai dengan judul: Pembuatan Bahan Bakar Nabati
(Biofuel) BIOSIN dari Lateks Karet Alam (Hevea brasiliensis) sebagai Pengganti Bensin.
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(54) Judul Invensi :

PROSES MIKROENKAPSULASI FIKOSIANIN MENGGUNAKAN BAHAN PENYALUT KARAGENAN DAN
KITOSAN DENGAN METODE FREEZE DRYING

(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan suatu proses mikroenkapsulasi fikosianin menggunakan bahan penyalut karagenan dan kitosan
dengan metode freeze drying. Proses mikroenkapsulasi bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan komponen aktif dari
pengaruh lingkungan. Bahan penyalut yang digunakan harus bersifat emulsifier, dapat membuat bahan aktif menjadi a free
flowing powder sehingga mudah ditambahkan dalam bahan pangan. Perbandingan fikosianin pada masing-masing bahan
penyalut yaitu 2% (b/v) dengan bahan penyalut karagenan dan 2% (b/v) dengan bahan penyalut kitosan. Adanya perbedaan suhu
dan waktu pemanasan berpengaruh terhadap kinetika penurunan aktivitas antioksidan pada mikroenkapsulasi fikosianin.
Diperhatikan pula konstanta laju reaksi (k), energi aktivasi (Ea), dan waktu paruh mencapai kinetika degradasi termal pada
fikosianin tanpa bahan penyalut, fikosianin dengan bahan penyalut karagenan, dan fikosianin dengan bahan penyalut kitosan.
Adanya bahan penyalut membuktikan bahwa fikosian lebih tahan terhadap paparan cahaya dan suhu tinggi. Selain itu,
berdasarkan uji FTIR menunjukan tidak terjadi adanya perubahan gugus fungsi pada fikosianin dengan bahan penyalut
karagenan dan kitosan.
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(54) Judul Invensi :

VAKSIN POLIVALEN Aeromonas hydrophila, streptococcus agalactiae dan Pseudomonas sp untuk MATERNAL
IMUNITY IKAN NILA

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan vaksin polivalen Aeromonas hydrophila, Streptococcus agalactiae dan Pseudomonas sp untuk
maternal imunity ikan nila. Permasalahan utama dalam penyediaan benih ikan nila adalah kerentanan terhadap serangan
penyakit pada fase larva terutama pada penyakit Motile Aeromonad Septicemia (MAS), Streptococcosis dan Pseudomonasis.
Untuk mencegah penyakit tersebut, maka vaksinasi merupakan salah satu alternatif yang efektif. Namun, pada larva organ
pembentuk respon imun belum berkembang sehingga belum dapat memproduksi antibodi sehingga larva belum bisa divaksin.
Alternatif yang dilakukan adalah vaksinasi melalui transfer imun maternal atau maternal imunity dimana kekebalan ditransfer dari
induk ikan ke larva. Karena jumlah penyakit di areal budidaya banyak maka dilakukan produksi vaksin polivalen, terdiri atas
vaksin S. agalactiae, Pseudomonas sp dan A. hydrophila yang bertujuan untuk meningkatkan antibodi induk. Selanjutnya antibodi
ini diturunkan ke larva sehingga dihasilkan larva ikan nila yang memiliki antibodi sama dengan induknya, sehingga larva ikan
kebal terhadap penyakit Motile Aeromonad Sepeticemia, Streptococcosis dan Pseudomonasis yang ditunjukkan dengan survival
rate yang tinggi.
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(54) Judul Invensi : PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG BERWARNA
(57) Abstrak :
Invensi ini mengungkapkan suatu pembungkus bergelembung berwarna yang dipergunakan untuk membungkus suatu kemasan
atau paket agar tidak terlihat dari luar yang terdiri dari komposisi biji plastik LDPE 52%, biji plastik HDPE 20%, Stiff Masterbatch
1%, PE daur-ulang 25%, polyolefin (Pewarna) 2% yang dicampurkan dan diaduk menggunakan mikser otomatis sehingga
menjadi homogen dan dipanaskan pada temperatur 285 0C.
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(54) Judul Invensi :

Formula kompos limbah jagung dan sampah pasar dengan pengkaya bioaktivator larutan mikroorganisme (Mol)
Keong mas dan Trichoderma

(57) Abstrak :
Telah dihasilkan invensi berupa formula kompos limbah jagung dan sampah pasar dengan pengkaya bioaktivator larutan
mikroorganisme (mol) keong mas dan trichoderma dengan suatu formula kompos limbah jagung dan sampah pasar yang terdiri
dari bahan organik (limbah jagung atau sampah pasar) : sekam : dedak dengan perbandingan 10 : 1 : 1. Larutkan bioaktivator
trikoderma atau larutan mikroorganisme keong mas sebanyak 10 ml, gula 1 sdt, ke dalam 500 ml air. Formula tersebut
diaplikasikan pada tanah bekas tambang batubara dengan dosis sebagai berikut :
B0 : Tanah tanpa kompos
B1 : Tanah 10 kg + 200 g kompos limbah jagung/sampah kota trikoderma
B2 : Tanah 10 kg + 200 g kompos limbah jagung/sampah kota mol keong mas
B3 : Tanah 10 kg + 400 g kompos limbah jagung/sampah kota trikoderma
B4 : Tanah 10 kg + 400 g kompos limbah jagung/sampah kota mol keong mas
B5 : Tanah 10 kg + 600 g kompos limbah jagung/sampah kota trikoderma
B6 : Tanah 10 kg + 600 g kompos limbah jagung/sampah kota mol keong mas
Peningkatan pada tanah bekas tambang batubara berupa pH, C organik, N, P, K, Ca, Mg, Na, KTK, dan KB. Dengan adanya
invensi ini maka diharapkan dapat mengatasi masalah penurunan sifat kimia tanah bekas tambang batubara.
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(54) Judul Invensi : Plastik Biodegradable dari Ekstrak Batang Pohon Buah Naga (Hylocereus undatus)
(57) Abstrak :
Invensi Ini berhubungan dengan pembuatan plastik biodegradable dari ekstrak batang pohon buah naga (Hylocerevs undatus).
Plastik telah menjadi bagian penting dalam peradaban modern manusia khususnya sebagai pengemas. Namun plastik juga
memiliki kelemahan diantaranya terbuat dari bahan baku utama yang tidak bisa diperbarui, yaitu minyak bumi. Plastik minyak
bumi juga sulit terurai secara alami di tanah sehingga dapat mengakibatkan penumpukan limbah dan pencemaran serta
kerusakan lingkungan.
Untuk itu, salah satu usaha kami yaitu dengan membuat plastik biodegradable atau plastik yang dapat terurai secara alami
menjadi senyawa yang ramah lingkungan dari ekstrak batang pohon buah naga [Hylocereus undatus).
Metodelogi yang dilakukan dengan cara memblender, mengambil ekstrak batangnya, menambahkan propilen glikol sebagai
plasticizer, memanaskan sampai mengental, menyaring kemudian mencetak cairan ekstrak tersebut pada papan cetakan.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh ternyata ekstrak batang pohon buah naga dapat dijadikan plastik biodegradable yang
sangat baik. Untuk pengujian dilakukan uji sifat mekanik dengan mikrometer. Berdasarkan uji tarik ternyata plastik biodegradable
berbentuk kantong dapat digunakan untuk membawa beban seberat ... kilogram. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak batang
pohon buah naga sangat memungkinkan untuk dibuat plastik biodegradable (mudah terurai).
Berdasarkan penelitian ini diperoleh simpulan bahwa, ekstrak batang pohon buah naga dapat dimanfaatkan sebagai bahan
pembuatan plastik biodegradable..
Kata kunci:
Plastik, Pohon Buah Naga (Hylocereus undatus), Biodegradable, Propilen Glikol
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(54) Judul Invensi : Efek Tegangan Searah pada Aliran Ionik dan Geometri Pelepah dan Daun Kelapa Sawit
(57) Abstrak :
Produktivitas kelapa sawit pada umumnya diukur dalam periode bulanan, tetapi dalam skala waktu yang lebih singkat masih
kurang terukur dengan pemeliharaan tanaman sawit.Pertimbangan umum produktivitas tersebut adalah bagaimana pupuk
menghasilkan buah yang baik (aspek kimia), tanaman sehat, cepat tumbuh dan berkembang (aspek pertanian), dan jenis genetik
sawit yang tumbuh (aspek biologi). Namun, pertumbuhan dan produksi pada aspek fisik masih kurang diperhatikan. Melalui
perlakuan fisis, pertumbuhan kelapa sawit dapat dioptimalkan, seperti yang telah teruji di negara-negara maju pada tanaman Aloe
Vera, Avocado dan Pohon Pinus. Perlakuan pemberian tegangan listrik searah terhadap kelapa sawit dapat mempercepat aliran
ion-ion untuk tumbuh dan berkembang dengan penambahan unsur hara dan struktur geometri pada daun dan pelepah, sampel
yang digunakan adalah pohon sawit berusia 1 hingga 5 tahun dengan pemberian tegangan bervariasi. Identifikasi sampel
sebelum dan setelah diberi perlakuan listrik ditentukan berdasarkan geometri daun dan pelepah dan efek ion-ion. Identifikasi ini
dapat mendukung produktivitas tanaman sawit.
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(54) Judul Invensi : MORTAR GEOPOLIMER GRAFENA OKSIDA (GO) DAN METODE PEMBUATANNYA
(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan produk mortar geopokime: dengan penambahan grafena oksida dan metode pembuatannya.
Komposisi bahan sesuai invensi ini terdiri dari campuran fly ash (palm oil fly ash, POFA), pasir, larutan NaOH, larutan natrium
silikat, dan larutan grafena oksida. Adapun metode sesuai invensi ini meliputi langkah-langkah berikut: membuat campuran fly
ash dengan pasir; membuat larutan aktivator berupa campuran NaOH dan natrium silikat; mencampur larutan aktivator dengan
padatan (fly ash dan pasir) sampai terbentuk pasta (slurry); dan memasukkan pasta/slurry ke dalam cetakan dan
mengeringkannya (curing) dalam oven pemanas. Semakin tinggi jumlah, grafena oksida yang ditambahkan maka kuat tekan
mortar semakin tinggi, sedangkan porositas semakin rendah. Produk mortar geopolimer grafena oksida yang dihasilkan dari
invensi ini memiliki kuat tekan maksimum 13,2 MPa (terjadi kenaikan kuat tekan 97% dibanding mortar tanpa penambahan
grafena oksida) yang ditunjukkan oleh mortar yang dibuat dengan penambahan 0,6% grafena oksida dan NaOH 14 M.
Penambahan grafena oksida dalam jumlah yang relatif sedikit dapat meningkatkan kuat tekan secara signifikan.
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(54) Judul Invensi : REL GANDA UNTUK PANEL PINTU GESER RUANGAN PENDINGIN
(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan rel ganda untuk panel pintu geser ruangan penyimpan pendingin yang memiliki rel atas dan
bawah sehingga mencegah roda keluar dari relnya, dimana dudukan rel ganda (1) berbentuk trapesium dengan segiempat yang
mempunyai sepasang sisi sejajar dengan panjang yang berbeda dan garis miring nya membentuk kemiringan 45 derajat dan
memiliki celah secara horisontal sepanjang panjangnya dudukan rel garda (1) yang dibutuhkan sesuai dengan lebarnya panel
pintu (2) dan umumnya apabila panel pintu geser (2) lebarnya 3 meter maka panjangnya dudukan rel ganda (1) tersebut 6 meter
jadi 2 kali lipat panjangnya panel pintu geser (2). Celah tersebut lebarnya sesuai dengan ukuran roda (3) yang akan digunakan
sehingga sisi celah bawah (11) dan sisi celah atas (12) berfungsi sebagai rel ganda bawah yang memiliki ketebalan 6 cm dan rel
ganda atas yang memiliki ketebalan 12 cm, yaitu tempat dudukan roda (4) dengan jenis roda kerekan sehingga mencegah roda
(3) keluar dari relnya pada saat pengoperasiannya, dan ur.tuk menahan laju roda (3) dalam posisi terkunci maka pada sisi celah
bawah (11) dibuatkan lubang (13) 1/3 lingkaran dengan ukuran disesuaikan besarnya ukuran roda (3). Dudukan rel ganda (1)
ditopangkan ke dinding panel dari ruar.gan penyimpan pendingin di atas pada kusen (4) panel pintu geser (2) dengan disekrup
sehingga kokoh dan kuat untuk menahan beban panel pintu geser (2) yang dapat moncanpai 300 kg beratnya.
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(54) Judul Invensi : REL GANDA PENGAMAN UNTUK BAGIAN BAWAH PANEL PINTU GESER RUANGAN PENDINGIN
(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan rel ganda pengaman pada bagian bawah panel pintu geser ruangan pendingin sehingga
mencegah panel pintu geser bergoyang atau bergeser pada saat di dorong yang akan mengakibatkan pintu lepas serta untuk
mendapatkan ruangan pendingin yang kedap udara secara maksimal, untuk mengunci rapat dengan kondisi kedap udara maka
di bawah ujung dari panel pintu geser (2) dipasang dudukan rel pengaman (1) dengan cara ditanamkan ke dalam panel pintu
geser (2) secara melebar, dengan celah dinding sebagai jalur batang roda penahan (4) yang memiliki kemiringan 45 derajat
dengan lebar sekitar 2-3 cm sehingga pada saat posisi terkunci maka dudukan rel pengaman (1) tersebut akan melewati batang
roda penahan (4) yang dipasangkan tetap di lantai bawah ujung dari kusen panel pintu geser (2) melalui celah dinding dari
dudukan rel pengaman (1), sehingga panel pintu geser (2) yang dilengkapi karet (5) pada bagian dalam dindingnya akan terkunci
dan menutup rapat dengan kondisi kedap udara serta mencegah panel pintu geser (2) bergoyang atau bergeser pada saat di
dorong yang akan mengakibatkan pintu lepas apabila tidak ada batang roda penahan (4) .
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(54) Judul Invensi : KACAMATA KESEHATAN YANG DAPAT MEMPRODUKSI ION NEGATIF
(57) Abstrak :
Kacamata kesehatan mencakup suatu bagian depan bingkai (10), sepasang lensa (11) yang dipasang pada bagian depan
bingkai, dan sepasang pelipis (12) yang dihubungkan secara dapat berpusar kepada dua sisi berlawanan dari bagian depan
bingkai (10). Tiap lensa (11) mencakup suatu substrat optik, yang dibuat dari suatu bahan polimer metakrilik dan dilengkapi
dengan suatu bahan anion. Suatu permukaan depan dari substrat optik berturut-turut dilengkapi dengan suatu lapisan UV, suatu
lapisan saringan cahaya biru (112), dan suatu lapisan anti kabut (113). Bagian depan bingkai (10) dan pelipis (12) dibuat dari
bahan resin yang ditambahkan dengan suatu bahan anion, dan sekaligus dapat memproduksi ion negatif, yang bermanfaat bagi
kesehatan manusia, sehingga kacamata dapat meningkatkan kesehatan pengguna kacamata dan fungsi perbaikan optik.
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(54) Judul Invensi : PENCUCIAN MOBIL DENGAN HIDROLIK DAN MESIN CUCI MOBIL
(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan suatu alat pencucian mobil yang terdiri dari suatu pengangkat (1) untuk mengangkat beban
mobil secara vertikal yang terletak sebelum dan/atau sesudah rangkaian lengan penyemprot (4) (7) (9) (8) dan/atau dengan
pemakaian atau tidak dengan pemakaian untuk penyemprot air (12) dan/atau penyemprot sabun pembersih (11) yang mengarah
ke atas yang ditempatkan pada bagian bawah dan di letakkan pada posisi sebelum dan/atau sesudah suatu pengangkat (1) dan
dekat dengan rangkaian lengan penyemprot (4) (7) (9) (8) atau sebelum suatu pengangkat (1); dan mobil hanya berhenti 1 kali
saja dan rangkaian lengan penyemprot (4) (7) (9) (8) dapat memberikan dampak penyemprotan secara menyeluruh pada bagian
depan-belakang, bagian atas-bawah dan bagiansamping pada seluruh permukaan bidang mobil.
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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI MEDIA PROBIOTIK PROBIO_FMplus
(57) Abstrak :
Komposisi media probiotik probiofmplus yakni tepung putak, ubi jalar dan gula nira lontar dapat digunakan sebagai prebiotic untuk
pengayaan bakteri asam laktat (BAL). Keunggulan media ini adalah bahan baku pakan atau pun pangan lokal dikonsumsi oleh
manusia sehingga penggunaannya sebagai prebiotic atau media bagi mikroba yang digunakan sebagai pakan tambahan ternak
tidak membahayakan ternak. Selain itu penggunaan media dengan komposisi 1 : 1 : 2 atau 25% : 25% : 50% dalam 1 liter air
sebagai media pengayakan kembali BAL. Berdasarkan hasil penelitian terdapat 5 spesies BAL yang dapat tumbuh pada
komposisi media ini yaitu L.fermentum 1, L fermenumt 2, L plantarum, L brevis dan pediococcuspentosaecus. Probiotik
probiofmplus telah digunakan dalam pemeliharaan ternak unggas ayam broiler di Politani yang berfungsi untuk meningkatkan
kesehatan ternak, efisiensi pakan, meningkatkan kualitas karkas, mengurangi lemak abdominal dan amoniak feces.
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(54) Judul Invensi : DEKODER PENGUSIR NYAMUK BERBASIS MIKROKONTROLER
(57) Abstrak :
Pengusir nyamuk berbasis mikrokontroler merupakan pengusir nyamuk elektrik yang membangkitkan gelombang suara ultrasonik
yang tidak disukai oleh nyamuk. Mikrokontroler sebagai pembangkit sinyal listrik dan sensor ultrasonik sebagai pembangkit sinyal
mekanik merupakan ciri utama dari invensi ini.Penggunaan dekoder televisi yang mengintegrasikan suatu modul pengusir
nyamuk di dalamnya menjadikan dekoder pengusir nyamuk berbasis mikrokontroler yang sesuai dengan invensi ini berupa
perangkat pengusir nyamuk elektrik yang praktis, efektif, dan efisien.
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(54) Judul Invensi : ALAT UNTUK MELEPAS MANGKUK KOMSTIR SEPEDA MOTOR
(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan suatu alat untuk melepas mangkuk komstir sepeda motor yang terbuat dari pipa (10) yang salah
satu ujungnya dibelah menjadi empat bagian secara simetrik sehingga membentuk kaki-kaki (14a, 14b, 14c, dan 14d) dan satu
ujung lainnya dipotong 10 mengikuti bentuk chamfer. Alat untuk melepas mangkuk komstir sepeda motor yang sesuai dengan
invensi ini, dimana jarak ujung kaki-kaki (14a, 14b, 14c, dan 14d) dapat direnggangkan atau disempitkan untuk disesuaikan
dengan ukuran kolong komstir sepeda motor.
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(54) Judul Invensi :

SENYAWA BARU TURUNAN EUGENOL, METODE PEMBUATANNYA SERTA PENGGUNAANYA SEBAGAI
PENGHAMBAT PERTUMBUHAN SEL KANKER KOLOREKTAL

(57) Abstrak :
Kanker kolorektal menempati posisi ke tiga di dunia (lebih dari 940.000 kasus) setelah kanker paru dan kanker payudara. 20%
dari kasus kanker kolorektal yang telah metastasis pada umumnya tidak dapat disembuhkan dengan rata-rata survival 5 tahun
sebesar 12%. Terapi berbasis monoklonal antibodi efektif 10% - 20%, hal ini dikarenakan mekanisme resistensi molekuler.
Bahan alam yang sudah diteliti untuk terapi kanker diantaranya eugenol. Modifikasi turunan eugenol dengan reaksi nitrasi pada
gugus hidroksi mampu menghambat sel kanker. Modifikasi eugenol dilakukan dengan metode klaster dengan
mempertimbangkan gugus aromatis yang memiliki sifat sama, diantaranya esterifikasi dengan asam salisilat. Asam salisilat
digunakan sebagai antikanker kolorektal yang dapat menginduksi apoptosis dan mengurangi pertumbuhan kanker kolon sel
SW480, HT29 and HCT116. Dengan landasan ini, maka dihasilkan invensi yang bertujuan untuk menghasilkan senyawa baru
turunan eugenol memiliki aktivitas sitotoksik terhadap sel kanker kolorektal.
Sintesis senyawa baru pada invensi ini melibatkan reaksi esterifikasi Mitsunobu, Adisi halohidrin dan Sharpless asimetrik
dihidroksilasi, reaksi dilakukan dengan kondensasi struktur senyawa eugenol dengan asam salisilat, dan mengubah gugus alil
sebagai senyawa target menjadi gugus dihidroksi dan gugus klorohidrin. Uji in vitro mengungkapkan bahwa, dibandingkan
senyawa asli eugenol, senyawa baru ESAOHR memperlihatkan aktivitas sitotoksik yang lebih tinggi terhadap sel-sel kanker
kolorektal HT-29, sehingga dapat dikembangkan sebagai kandidat obat sintetik baru yang efektif untuk terapi kanker kolorektal.
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(54) Judul Invensi : Formulasi Bubur Tinggi Kalsium dan Vitamin D
(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan formulasi bubur tinggi kalsium dan vitamin D yaitu makanan tambahan berupa bubur yang terdiri
dari bahan makanan sumber tinggi kalsium dan vitamin D. Lebih khusus lagi bubur ini diperuntukkan bagi individu atau pasien
yang membutuhkan tambahan nutri|si kalsium dan vitamin D, seperti malnutrisi, rentan osteoporosis, atau kasus infeksi termasuk
kasus tuberkulosis dengan kesulitan penyerapan makanan.
Bentuk makanan tambahan berupa bubur ini juga bentuk yang mudah diserap oleh saluran pencernaan terutama bagi kondisi
pencernaan yang tidak dapat bekerja dengan baik. Namun, ada beberapa kondisi yang membutuhkan asupan zat gizi yang lebih
khusus seperti kalsium dan vitamin D.
Kedelai dan ikan teri termasuk bahan makanan sumber tinggi kalsium dengan tidak bersifat asam sehingga dapat menjadi pilihan
baik sebagai bahan makanan tinggi kalsium. Dalam proses penyerapan kalsium tersebut juga dibutuhkan zat gizi lain seperti
vitamin D.
Ikan lele adalah bentuk bahan makanan sumber vitamin D yang mudah ditemukan, murah, dan mudah diolah. Ikan lele terutama
dagingnya diharapkan dapat menjadi sumber yang tinggi kandungan vitamin D dan mudah diperoleh.
Formulasi bubur tinggi kalsium dan vitamin D ini merupakan bentuk yang mudah diserap dan berasal dari pangan lokal potensial
yang diharapkan dapat mengatasi kekurangan kalsium dan vitamin D bagi masyarakat.
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(54) Judul Invensi : TUAS PEMBUKA UNTUK PANEL PINTU GESER RUANGAN PENDINGIN PADA REL GANDA
(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan tuas pengungkit roda untuk panel pintu geser ruangan pendingin pada rel ganda untuk
memdorong roda kerek pada posisi terkunci pada kedua lubang yang terdapat pada rel ganda sehingga roda kerek dapat bebas
bergerak dan menggelinding, tuas pengungkit roda (1) terdapat dalam lubang rel ganda bawah (32) yang memiliki lubang
sepanjang panjang dari rel ganda sehingga membentuk ruang kosong yang berfungsi sebagai tempat jalur atau saluran maju dan
mundur nya tuas pengukit roda (1) saat mendorong roda kerek (4) keluar dari lubang rel bawah (33) untuk membuka dan
menggeser panel pintu geser (2) sehingga memudahkan pengoperasiannya. Tuas pengungkit roda (1) berbentuk bidang datar
empat persegi panjang dengan satu ujung nya menghadap ke roda kerek (4) membentuk tuas pengungkit sehingga akan
memudahkan menyungkil dan mendorong roda kerek (4) yang berada di posisi lubang rel bawah (33) keluar dan menggelinding
pada rel ganda bawah (32) untuk membuka panel pintu geser (2). Saat akan membuka panel pintu geser (2) maka terlebih
dahulu menarik tuas katrol (7) yang dijalan secara manual dan mekanik sehingga tuas pengungkit roda (1) akan mendorong roda
kerek (4) yang berada pada posisi lubang rel bawah (33) yang terdapat pada rel ganda bagian bawahnya (32) .
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(54) Judul Invensi : PERALATAN BANTU EVAKUASI TABUNG GAS LPG 50 KG & 12 KG
(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan peralatan evakuasi tabung LPG yang dapat memudahkan operator untuk mengganti katup
tabung LPG yang rusak dengan katup tabung LPG yang baru tanpa terpapar oleh gas yang berbahaya dengan peralatan
evakuasi tabung LPG dimana isi tabung LPG dapat dengan mudah dikosong dengan membalik tabung LPG ukuran 50 kg dengan
mudah dan dibantu dengan pompa evakuasi yang dihubungkan dengan nosel penghubung yang memiliki alat ukur pressure
gauge dengan posisi angkat nol dimana tabung LPG sudah kosong dari sisa gas sehingga dalam melakukan evakuasi dapat
lebih mudah dan aman, untuk menghindari Losses dari depot LPG sehingga gas LPG yang dikirim ke konsumen terhindar dari
kebocoran.
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(54) Judul Invensi : PERALATAN BANTU KHUSUS BONGKAR PASANG SPAREPART POMPA LPG
(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan perkakas bongkar-pasang komponen pompa LPG antara lain; terdiri dari suatu tangkai hidrolik
(1) yang terpasang pada bagian atas dari pendukung utama (2) sebagai rangka pendukung dari perkakas bongkar pasang
komponen pompa LPG ini disambungkan dengan dongkrak hidrolik (3), sehingga tangkai hidrolik (1) dapat digerakkan ungkit
untuk memompakan dengan gaya hidrolik mendorong dongkrak hidrolik (3) yang dihubungkan dengan lengan lengan traker (7)
yang memiliki sekurang-kurangnya 2 buah, dengan demikian dapat diposisikan pada bantalan rumahan pompa LPG dan melepas
rumahan pompa LPG dengan mudah tanpa harus mengetok atau memukul sebagaian cara manual sebelumnya, dengan
perkakas bongkra pasang komponen pompa LPG ini akan mempermudah pekerjaan pergantian bearing pompa LPG yang
selama ini sulit dan lama menjadi mudah dan efisien dan pemasanganya lebih presisi karena tanpa pemukulan atau
pengetokokan secara manual oleh operator, pada akhirnya akan mengurangi resiko kerusakan pompa LPG akibat kesalahan
proses overhaul dengan menyediakan perkakas bantu ini, dengan mudah dalam praktiknya.
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(54) Judul Invensi : PEMANFAATAN TEPUNG BENGKUANG (Pachyrizus erosus) PADA KERUPUK DAN BROWNIES
(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan suatu material kerupuk dan brownies yang terbuat dari tepung bengkuang (Pachyrizus erosus).
Tepung bengkuang tersebut diperoleh dengan cara pengeringan umbi bengkuang. Tepung tersebut kemudian ditambahkan
dalam pembuatan kerupuk dan brownies bengkuang. Kerupuk dari tepung bengkuang yang terbaik adalah kerupuk yang
disubstitusi tepung bengkuang 10%. Formulasi kerupuk dari tepung bengkuang yang terbaik terdiri dari tepung tapioka 225
g, tepung bengkuang 25 g, garam 4 g, baking powder, 0,375 g, dan bawang putih 6,25 g. Kerupuk dari tepung bengkuang
tersebut memiliki kadar air 9,28%, kadar abu 1,785, kadar protein 1,81%, kadar lemak 0,14%, kadar karbohidrat 86,98%,
kadar serat kasar 4,87% dan hasil pengujian organoleptik dengan warna 3,64 (agak suka), aroma 3,36 (agak suka), rasa
3,68 (agak suka) dan tekstur 4,04 (agak suka). Brownies dari tepung bengkuang yang terbaik adalah brownies yang
disubstitusi tepung bengkuang 60%. Formulasi brownies dari tepung bengkuang yang terbaik terdiri dari tepung terigu protein
sedang 80 g, tepung bengkuang 120 g, telur 5 butir, gula pasir 200 g, margarin 200 g, coklat bubuk 10 g, coklat pasta 30 ml,
TBM 1 sdt, vanili ¼ sdt, baking powder ¼ sdt,susu bubuk 25 g dan 25 minyak goreng 50 ml. Brownies dari tepung
bengkuang tersebut memiliki kadar air 31,65%, kadar abu 0,82%, kadar protein 7,70%, kadar lemak 14,02%, kadar karbohidrat
45,81%, kadar serat kasar 2,12%, dan hasil pengujian organoleptik warna 4,20 (agak suka), aroma 3,92 (agak suka), rasa 4,20
(agak suka), dan tekstur 3,96 (agak suka).
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(54) Judul Invensi : PAPAN HISAP PEMBENTUK SUATU MODIFIKASI ALAT DENGAN SISTIM VACUUM FORMING
(57) Abstrak :
Suatu papan dengan lubang-lubang hisap (inlet) berdiameter 3 mm dan 5 mm yang berfungsi untuk mencetak/molding material
thermal secara satu arah dengan menggunakan teknik vacuum Forming atau menggunakan teknik hisap/sedot melalui ruang
hisap/vacuum chamber yang dirancang/modifikasi baru dengan sistim labirin-labirin untuk mengalirkan udara yang dihisap ke
arah neck-fitting (outlet) dengan daya hisap yang lebih kuat. Didesain lebih ringkas, ringan, praktis, efektif dan efisien dalam
penggunaanya/pengoperasian alat. Produk papan hisap pembentuk ini dirancang dengan ketebalan ruang hisap/vacuum
chamber hanya dengan ketebalan 15 mm. Sehingga sangat aplikatif penggunaanya untuk dapat menghasilkan berbagai kreasi
produkproduk berbahan thermal (plastik).

