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(54) Judul Invensi : ALAT UJI DEFLEKSI LABORATORIUM (AUDL)
(57) Abstrak :
Alat Uji Deﬂeksi Laboratorium (AUDL) adalah suatu rangkaian alat yang menggunakan sistem getaran dan gelombang dengan
bantuan sensor akselerometer untuk membaca besaran nilai lendutan dan modulus melalui suatu program komputer yang
diperuntukan untuk pengujian skala laboratorium pada sampel kor atau sampel bricket perkerasan aspal. Alat ini
dikategorikan sebagai alat uji tidak merusak (No destruktif Test). Sistem kerja alat ini adalah mendapatkan besaran nilai
lendutan dan modulus melalui adanya gelombang atau getaran yang timbul akibat beban yang dijatuhkan pada suatu benda
uji dengan ketinggian tertentu yang besaran gelombang/getaran tersebut akan ditangkap oleh alat pengukur percepatan
(MEMS ACESELEROMETER) yang selanjutnya melalui program komputer data tersebut akan diolah dan diproses.
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(54) Judul Invensi : ALAT TANGKAP SERO RAMAH LINGKUNGAN DAN
BERKELANJUTAN
(57) Abstrak :
Invensi ini mengenai penggunaan pipa paralon (PVC) sebagai alternatif pengganti tiang kayu/bambu serta pengaturan ukuran
mata jaring (mesh size)pada alat tangkap sero. Hal ini telah dilakukan melalui riset terapan mengingat alat tangkap
tradisional utama nelayan yang digunakan secara turun temurun adalah sero dengan bahan dasar kayu dan jaring. Dengan
invensi ini menunjukkan bahwa penggunaan pipa paralon (PVC) sebagai tiang sero sangat efektif dengan pertimbangan
kekuatan dan daya tahan di perairan yang cukup lama serta kerentanan terhadap biota penempel jauh lebih baik
dibandingkan dengan menggunakan kayu. Demikian pula dengan penggunaan ukuran mata jaring pada bagian bunuhan
(crib) dengan ukuran 1,025 inchi dapat dikategorikan sebagai alat tangkap yang ramah lingkungan dan berwawasan
lingkungan. Invensi ini pula menunjukkan ketahanan unit sero ini sangat bagus dan ikan yang tertangkap adalah ukuran layak
tangkap dan bernilai ekonomis.
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(54) Judul Invensi : SISTEM REALITAS VIRTUAL TERAPI OKSITOSIN
(57) Abstrak :
Invensi ini bertujuan untuk menyediakan suatu teknologi berupa sistem realitas virtual terapi oksitosin yang ditujukan untuk
terapi bagi ibu post partum, dimana suatu sistem terapi untuk terapi oksitosin sesuai dengan invensi ini terdiri dari beberapa
ﬁtur yaitu aplikasi realitas virtual terapi oksitosin yang dioperasikan melalui sistem operasi Android; alat bantu berupa
kacamata 3D sebagai media tampilan realitas virtual oksitosin. Sistem realitas virtual terapi oksitosin pada invensi ini
menggunakan sistem operasi android dicirikan dengan minimum spesiﬁkasi android kitkat 4.4. Sistem realitas virtual terapi
oksitosin dengan cara terapi pada invensi ini melalui aplikasi Android mempunyai menu utama yang terdiri dari menu terapi,
menu tentang aplikasi dan menu keluar. Dalam invensi ini menu terapi meliputi terapi melalui audio, audio visual dan virtual
reality untuk terapi terapi oksitosin. Sistem realitas virtual terapi oksitosin menurut invensi ini divisualisasikan dari lingkungan
virtual untuk melakukan terapi, dan sudah dapat berjalan pada perangkat dengan sistem operasi android sehingga lebih
ﬂeksibel terutama dalam hal instalasi.
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(54) Judul Invensi : BAHAN KIMIA YANG DICAMPURKAN KE BUBUK NAT UNTUK
MENGISI CELAH-CELAH KERAMIK SANGAT SEMPIT HINGGA KE DASARAN MEDIA
(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan kombinasi bahan PCE dengan Styrene Acrylic Latex dimana kedua bahan dasar ini menyatu
sempurna dan berfungsi sempurna dalam pembakaran bersama mortar bubuk nat untuk menjadikan campuran nat grouting
pada saat diaplikasikan kebagian tembok dan keramik, akan membawa efek pengisian nat hingga ke rongga-rongga yang
sulit dijangkau dikarenakan sifatnya yang encer namun tetap berisi. Bahan dasar bubuk nat sendiri adalah semen, polimer,
pigmen dan aditif dimana pada saat pengerjaan pasang keramik kembali ditambahkan oleh additive yang merupakan
campuran dari PCE dan styrene acrylic latex yang pada akhirnya akan mampu mengisi celah nat yang sempit, meningkatkan
kekuatan nat pada keramik serta lebih tahan terhadap jamur, lumut dan bahan kimia ringan.
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(54) Judul Invensi : METODE PENAPISAN HEWAN MODEL PRIMATA UNTUK VAKSIN
HUMAN PAPILLOMA VIRUS
(57) Abstrak :
Pemanfaatan primata dalam hal ini monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis sebagai hewan model untuk uji vaksin
Human Papilloma Virus harus melalui penapisan untuk mendapatkan hewan yang tepat. Jenis vaksin yang akan di uji
menentukan jenis penapisan yang dilakukan. Metode penapisan model hewan primata untuk uji vaksin HPV secara garis
besar terbagi menjadi 2 tahap, yaitu untuk vaksin pencegahan (proﬁlaksis) dan vaksin pengobatan (terapeutik). Metode
penapisan terdiri atas: mengambil sampel darah hewan model primata; menguji darah terhadap antibodi (SRV, SIV, dan STLV
dan papillomavirus); mengambil sampel ulas serviks; melakukan amplikasi dengan mesin PCR Biorad dan reaksi
semikuantitatif Realtime PCR; melakukan analisis urutan nukleotida primer; serta membuat dan menguji sel epitel serviks.
Vaksin pencegahan atau proﬁlaksis memerlukan hewan yang bebas dari virus-virus penekan kekebalan tubuh
(immunosuppressive virus) SRV, SIV dan STLV agar tidak mengganggu hasil uji serta HPV nya sendiri agar antibodi yang
terbentuk benar-benar berasal dari vaksin yang diujikan. Vaksin pengobatan atau terapeutik vaksin membutuhkan hewan
yang terinfeksi oleh MfPV terutama MfPV 3 yang sangat mirip dengan HPV onkogenik pada manusia serta perubahan sel
epitel serviks yang mirip dengan yang terjadi pada manusia.
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(54) Judul Invensi : ALAT BIUS BEBAS JARUM
(57) Abstrak :
ALAT BIUS BEBAS JARUM Invensi ini berupa suatu alat bius bebas jarum yang ditujukan untuk kesehatan dan estetika,
khususnya tentang alat bius lokal (anestesi lokal), yaitu alat untuk meminimalisir rasa sakit pada suatu area tertentu sebelum
dilakukan tindakan bedah minor, sunat, kecantikan, tato dan tindik, dengan semprotan bertekanan tinggi bebas jarum.
Invensi ini menggunakan material plastik 90% dan beberapa material metal anti karat 10% pada bagian tertentu. Alat bius ini
menggunakan mekanisme pegas sebagai pendorong utamanya dengan cara menarik tuas sampai ke batas maksimal hingga
poros as alat ini terkunci di bagian pelatuk Alat ini dikondisikan harus dalam keadaan terisi cairan, sehingga ketika pelatuk
ditekan pegas akan otomatis menekan poros as kembali ke posisi semula dan menyebabkan cairan yang berada di bagian
kepala alat terkompresi secara maksimal. Dengan invensi ini penggunaan jarum suntik dapat diminimalisir sehingga resiko
pencemaran lingkungan dan pajanan benda tajam yang dapat beresiko menularkan penyakit tertentu dapat diminimalisir
pula di sisilain juga tetap mempertahankan kualitas keamanan dan kenyamanan bagi praktisi maupun masyarakat sebagai
obyek utama.
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(54) Judul Invensi : PENCETAKAN 3 DIMENSI ANKLE FOOT ORTHOSIS STATIS
(57) Abstrak :
Penggunaan ankle foot orthosis adalah sebagai alat bantu tubuh bagi orang yang menderita gangguan anggota gerak,
khususnya tungkai bawah. Invensi ini berhubungan dengan pengubahan metode produksi ankle foot orthosis dari metode
thermoforming yang konvensional menjadi metode pencetakan 3D yang lebih modern. Metode yang diajukan ini dapat dibagi
menjadi tiga tahap utama, yakni pemindaian 3D tungkai bawah, pemodelan ankle foot orthosis, dan pencetakan 3 dimensi.
Dengan metode ini dapat diperoleh ankle foot orthosis yang menghasilkan limbah produksi yang lebih sedikit sebesar 40%
daripada metode konvensional, memiliki akurasi dimensi yang lebih tinggi dan penyingkatan waktu produksi total yang
termasuk dari perolehan rupa tungkai bawah hingga manufaktur ankle foot orthosis dari minimum tiga hari menjadi
maksimum satu hari.
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(54) Judul Invensi : FORMULASI DAN PROSES PEMBUATAN BLONDIES KELOR KUKUS
(57) Abstrak :
Formulasi blondies kelor kukus menggunakan daun kelor sebagai bahan utama. Daun kelor tersebut mempunyai fungsi
sebagai bahan utama blondies yang dapat meningkatkan kadar protein dan serat. Formulasi blondies yang disubstitusi
dengan daun kelor dilakukan melalui tahap persiapan bahan, pencampuran bahan, pembuatan adonan dengan mixer, dan
pengukusan. Invensi ini menghasilkan blondies dengan karakteristik kimia, dan fungsional yang dapat digunakan sebagai
makanan/diet bagi anak autis. Dengan demikian diharapkan blondies kelor kukus ini akan lebih diterima oleh konsumen
karena memilki nilai gizi yang tinggi.
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(54) Judul Invensi : Model Fonemisasi Bahasa Indonesia Berbasis n-Gram Tagger
dengan Stemmer dan Aturan Fonotaktik
(57) Abstrak :
Fonemisasi atau grapheme-to-phoneme (G2P) adalah proses mengubah sebuah kata ke sinyal ucapan. Fonemisasi
merupakan komponen penting pada sintesis ucapan, pengenalan ucapan, dan pemrosesan bahasa alami. Model G2P state-ofthe-art¬ berbasis deep learning (DL) pada umumnya memberikan phoneme error rate (PER) dan word error rate (WER) yang
rendah untuk bahasa dengan sumber data yang banyak seperti bahasa Inggris dan bahasa-bahasa Eropa, tetapi tidak begitu
untuk bahasa dengan sumber data yang sedikit. Beberapa model G2P berbasis machine learning (ML) konvensional yang
digabung dengan pengetahuan linguistik spesiﬁk lebih dipilih untuk bahasa dengan sumber data yang sedikit. Namun, modelmodel tersebut kurang bagus untuk beberapa bahasa karena berbagai alasan. Contohnya, model G2P Bahasa Indonesia
bekerja dengan baik untuk kata-kata dasar tetapi menghasilkan PER tinggi untuk kata-kata turunan. Kebanyakan kesalahan
datang dari ambiguitas beberapa kata dasar dan turunan yang mengandung preﬁks: 〈ber〉, 〈meng〉, 〈peng〉, dan 〈ter〉.
invensi ini, merancang model G2P Bahasa Indonesia berbasis n-gram yang dipadukan dengan stemmer dan aturan fonotaktik
untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Pengujian berdasarkan 5-fold-cross-validation menggunakan 50 ribu kata
Bahasa Indonesia menunjukkan bahwa model yang dibuat memberikan PER yang jauh lebih rendah (0.78%) dari model G2P
state-of-the-art berbasis Transformer (1.14%).
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(54) Judul Invensi : ALAT UKUR DETAK JANTUNG, SATURASI OKSIGEN DALAM DARAH
DAN SUHU TUBUH SECARA NON-INVASIVE DENGAN DATABASE DAN TAMPILAN PADA
KOMPUTER
(57) Abstrak :
ALAT UKUR DETAK JANTUNG, SATURASI OKSIGEN DALAM DARAH DAN SUHU TUBUH SECARA NON-INVASIVE DENGAN
DATABASE DAN TAMPILAN PADA KOMPUTER Komponen utama alat ini adalah:(a) Alat Ukur Detak Jantung, Saturasi Oksigen
dan Suhu Tubuh secara non-invasive; (b) Sistem Database Pengukuran yang Berorientasi Visual dengan tampilan pada
Komputer. Alat ini terdiri 3 pengolahan data: (a) sistem akuisisi data dengan algoritma pada pengukuran detak jantung,
saturasi oksigen dalam darah dan suhu tubuh secara non-invasive dengan sensor detak tipe SEN-11574 dan sensor suhu
tubuh tipe AD590 yang kemudian diproses pada mikrokontroler untuk pengolahan data; (b) pengolahan data tiga parameter
nilai terukur diproses oleh mikrokontroler dengan mengadopsi metode FFT (fast fourier transform); (c) informasi hasil
pengukuran ditransmisikan ke perangkat komputer untuk dianalisa dan menghasilkan sebuah keputusan diagnosa tiap
parameter yang diukur, informasi dapat disimpan pada media database. Konsep invensi ini adalah membuat alat ukur detak
jantung, kadar oksigen dalam darah (oxygen saturation) dan suhu tubuh secara non-invasive dengan mengakuisisi data-data
dari sensor detak jantung, sensor saturasi oksigen dan sensor suhu tubuh. Hasil akuisisi data diolah secara komputasi dan
penyajian data parameter pengukuran ditampilkan pada media komputer yang beraplikasikan orientasi visual. Sistem
database dibuat untuk penyimpanan hasil paramater pengukuran dan biodata pengguna pada analisa data.
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(54) Judul Invensi : REGULATOR YANG DISEMPURNAKAN UNTUK SUATU ALTERNATOR
(57) Abstrak :
Suatu regulator yang disempurnakan untuk alternator berupa rangkaian sistem elektrik yaitu komponen-komponen elektrik
yang dipasang pada papan sirkuit cetak atau PCB, memiliki ﬁtur resistor variabel sebagai pengatur daya keluaran dari
alternator ke aki atau baterai sehingga tegangan keluaran dapat diatur sesuai standar voltase untuk pengisian ke aki atau
baterai. Regulator yang disempurnakan ini dapat digunakan untuk berbagai jenis alternator dengan daya keluaran yang
berbeda. Selain itu regulator dapat diperbaiki jika mengalami kerusakan, sehingga memudahkan konsumen yang
menggunakan produk regulator ini.
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(54) Judul Invensi : FORMULASI DAN PROSES PEMBUATAN COOKIES BERBAHAN
TEPUNG KOMPOSIT KENTANG TENGGER DAN DAUN KELOR
(57) Abstrak :
Invensi berkaitan dengan formula cookies dengan menggunakan tepung kentang tengger yang ditambah dengan tepung
daun kelor. Tujuan invensi ini adalah menyediakan suatu formulasi dan proses pembuatan cookies tepung kentang yang
ditambah dengan tepung daun kelor yang mengandung : tepung kentang 118.44 g, tepung daun kelor 7.56 g, 2 butir kuning
telor, margarin 44 g dan gula halus 31 g. Tujuan invensi lain adalah menyediakan formulasi dan proses pembuatan cookies
sesuai dengan klaim pertama sebagai cookies bebas gluten dan bebas kasein yang memiliki kandungan protein 15,70%,
lemak 14,59%, air 4,60%, abu 2,97% dan karbohodrat 62,13% Dengan demikian diharapkan cookies ini akan lebih diterima
oleh konsumen sehingga industrialisasinya dapat mendukung program diet GFCF (Gluten Free Casein Free).
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(54) Judul Invensi : PROTEIN CRY
(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan sekuen DNA dari gen cryIII yang disisipkan pada plasmid pRI_101-AN. Sekuen ini terdiri dari
1971 pasang basa. Gen ini mengkode Protein CRY yang bersifat toksik pada serangga golongan Coleoptera. Gen ini disisipkan
pada pRI_101-AN pada situs NdeI (CATATG)pada ujung 5’ dan EcoRI (GAATTC) pada ujung 3’. Protein CRY ini dapat disisipkan
pada genom tanaman khususnya ubijalar sehingga tanaman ubijalar tersebut menjadi tanaman transgenik yang tahan
terhadap hama.
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(54) Judul Invensi : FORMULASI VELVA BUAH NAGA MERAH SEBAGAI PANGAN
FUNGSIONAL
(57) Abstrak :
Formulasi velva buah naga merah menggunakan buah naga merah sebagai bahan utama. Buah naga memiliki rasa yang
manis dan segar serta kaya akan mineral, seperti kalsium, fosfor, dan besi. Buah naga memiliki efek dietoterapi yang sangat
baik untuk kesehatan, terutama karena mengandung albumin nabati langka dari tumbuhan umum dan antosianidin.
Formulasivelva buah naga merah dilakukan melalui tahap pencampuran bahan, penghalusan bahan,perebusan adonan,
pendinginan, dan pembekuan velva. Invensi ini menghasilkan velva buah naga merah dengan karakteristik kimia dan
fungsionalyang bernilai gizi tinggi. Dengan demikian diharapkan velva buah naga merah ini akan lebih diterima oleh
konsumen sehingga industrialisasinya dapat mendukung program diversiﬁkasi pangan fungsional.
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(54) Judul Invensi : ALAT DEKONTAMINASI ALAT PELINDUNG DIRI (APD)
MENGGUNAKAN KOMBINASI TIGA ALAT STERILISASI
(57) Abstrak :
Suatu alat dekontaminasi alat pelindung diri (APD) menggunakan kombinasi tiga alat sterilisasi yang terdiri dari panel ozon
(1), lampu ultraviolet (2), dan vaporizer sterilizer (3), yang dicirikan dengan adanya lemari (6), alat untuk menggantung
pakaian (7), tombol power (5), kabel dan steker (4), serta rak (8) yang dapat dibongkar-pasang sesuai dengan kebutuhan alat
pelindung diri (APD) yang akan didekontaminasi. Ketiga rangkaian unit sterililisasi tersebut dapat digunakan berurutan untuk
menekan tingkat kontaminasi virus covid 19 yang terdapat pada permukaan alat kesehatan atau APD yang digunakan para
tenaga kesehatan.
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(54) Judul Invensi : GENTENG,ENERGI MATAHARI,FOTOVOLTAIK, ENERGI LISTRIK
(57) Abstrak :
Invensi ini berupa suatu produk penggunaan genteng solar sell sebagai atap merupakan suatu alternatif dalam
menanggulangi permasalahan mengenai kelistrikan yang ada di Indonesia. Genteng solar sell adalah salah satu inovasi yang
mencoba mengabungkan 2 elemen, berupa genteng dan fotovoltaik. Genteng merupakan salah satu elemen penting pada
sebuah rumah yang berfungsi sebagai atap untuk melindungi dari panas dan hujan bagi penghuninya, sementara itu elemen
fotovoltaik adalah merupakan suatu elemen yang dapat merubah energi panas matahari menjadi arus listrik, dalam
melakukan suatu inovasi untuk menghasilkan listrik dilakukan penggabungan antara genteng dan fotovoltaik dengan cara
mencangkokkan fotovoltaik tersebut kedalam genteng mengunakan bausik dan kaca sebagai pelapis elemen fotovoltaik,
perekat silicon untuk menguatkannya kemudian pemasangan bahan pendukung berupa kabel, konektor dan junction box
dengan mengunakan solder timah.
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(54) Judul Invensi : FORMULA DAN PROSES PEMBUATAN JELLY DRINK BUAH NAGA
DAN ROSELLA SEBAGAI MINUMAN FUNGSIONAL TINGGI ANTIOKSIDAN
(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan proses pembuatan jelly drink buah naga dan rosella sebagai minuman antioksidan tinggi
yang dapat menangkal radikal bebas. Berdasarkan hasil pengujian pre klinik hewan coba, jelly drink buah naga dan rosella
menghasilkan aktivitas antioksidan sebesar 85,950% dengan total antosianin 68,076 ppm, kadar air sebesar 93,554% dan
nilai IC50 sebesar 196,26 dan serat kasar 0,73%. Proses pembuatan jelly drink adalah sebagai berikut 1) Pembuatan sari kulit
buah naga dan sari rosella, 2) Penambahan konjak glukomanan, karagenan dan gula stevia 1 gram, 3) Pemanasan hingga
suhu 70 derajat Celsius selama 10 menit, 4) dimasukkan ke dalam cup, 5) didinginkan dan di sealer.
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(54) Judul Invensi : METODE INOKULASI MIKORIZA UNTUK MEMPERBAIKI MUTU BIBIT
TEBU ASAL MATA TUNAS TUNGGAL
(57) Abstrak :
Invensi ini mengenai metode inokulasi untuk memperbaiki mutu bibit tebu asal mata tunas tunggal dengan cara
mempercepat proses pertumbuhan akar bibit tebu asal mata tunas tunggal melalui infeksi jamur mikoriza Arbuskular pada
waktu yang tepat. Metode inokulasi jamur mikoriza Arbuskular pada waktu persemaian dapat mempercepat pertumbuhan
akar dan sifat ﬁsiologis bibit tebu, dengan percepatan pertumbuhan akar rata-rata adalah 57-100% pada umur 1 sampai 4
minggu setelah semai dan percepatan pertumbuhan akar rata-rata adalah 60-80% pada umur 2 sampai 11 minggu setelah
pindah tanam. Dengan menggunakan metode ini, pertumbuhan akar dan sifat ﬁsiologis bibit tebu dapat dipercepat sehingga
mampu menghasilkan mutu bibit tebu yang baik dan tahan pada kondisi lahan kering dan lahan kritis lainnya.
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(54) Judul Invensi : ALAT UNTUK TERAPI PASCA STROKE
(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan suatu alat terapi pasca stroke, lebih khusus alat terapi pasca stroke pada bagian kaki.
Invensi ini terdiri dari bagian pedal yang digerakkan oleh komponen pemutar yang dikendalikan dengan mikrokontroler.
Tujuan utama dari invensi ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang telah ada sebelumnya, khususnya
permasalahan pada proses terapi untuk pasien pasca stroke pada bagian kaki. Invensi ini terdiri dari tiga bagian utama
seperti bagian pedal, komponen pemutar dan rangka penumpu. Secara medis invensi ini digunakan mencegah terjadinya
gangguan fungsi motorik yang lebih dalam dan melindungi fungsi yang tersisa dengan melakukan latihan gerak sendi dan
melemaskan otot.
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(54) Judul Invensi : RANGKAIAN SISTEM IRIGASI AIR TETES (DRIP IRRIGATION) DAN
METODE PERLAKUAN PADA TANAMAN STRAWBERRY (Fragaria sp)
(57) Abstrak :
Pada musim penghujan, produktivitas tanaman mengalami penurunan sekitar 50%-70% dibandingkan pada saat panen di
musim kemarau. Pemilihan sistem irigasi dan cara pemberian air yang tepat merupakan salah satu faktor utama dalam
keberhasilan penanaman Strawberry. rangkaian irigasi tetes adalah pipa utama, pipa sub utama, pipa lateral dan emiter.
Rangkaian pipa utama terdiri dari tandon air, pompa air, ﬁlter air, manometer, shock drat pipa dan sambungan kuningan.
Pipa sub utama merupakan pipa pembagi dari pipa utama. Pipa sub utama terletak di percabangan pipa utama yang
berfungsi untuk mengalirkan air dari pipa utama ke pipa lateral. Setiap ujung akhir pipa sub utama diberi manometer untuk
mengukur tekanan di dalam pipa. Ujung lain pipa lateral yang tidak tersambung dengan pipa sub utama ditancapkan emiter.
Perlakuan terbaik yang berpengaruh terhadap pertumbuhan jumlah bunga dan bakal buah pada tanaman stroberi adalah
jumlah tanaman tiga buah dalam satu polybag dengan waktu pemberian air sehari sekali. Rancangan irigasi tetes pada
tanaman stroberi tersebut memenuhi kriteria yang baik pada saat evaluasi kinerja, baik dari segi eﬁsiensi dan keseragaman.

(20) RI Permohonan Paten
(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/SID/01210

(13) A

(51) I.P.C :
(71)

Badan Inovasi dan Inkubator Wirausaha Universitas Brawijaya
Jalan Sipil - Arsitektur Malang 65145

Dr.Sc. Asep Awaludin Prihanto, S.Pi, MP, ID
Mia Nur Azizah, ID
(72)
(30)

(31) Nomor

(32) Tanggal Prioritas

Bagus Triawan Miftahul Arieﬁn, ID
Muhamad Azran fadlillah, ID

(74)

Badan Inovasi dan Inkubator Wirausaha Universitas Brawijaya
Jalan Sipil - Arsitektur Malang 65145

(54) Judul Invensi : TEKNOLOGI RUMAH PLASTIK BERVENTILASI SEMI OTOMATIS
UNTUK PRODUKSI IKAN ASIN PREMIUM DAN HIGIENIS
(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan pembuatan ikan asin berbahan baku ikan menggunakan teknologi Rumah Plastik Berventilasi
(RPB) yang dapat menghasilkan produk ikan asin premium dan higienis dengan parameter mutu dan nilai organoleptik
produk. Hasil penelitian yang telah dilakukan mengindikasikan bahwa teknologi RPB menghasilkan ikan asin yang dapat di
produksi sepanjang tahun. Ikan asin yang dihasilkan memiliki kualitas mutu (protein, lemak, kadar air, angka lempeng total
mikroba) dan nilai organoleptik dari segi kenampakan lebih baik dari ikan asin yang ada di produksi dengan cara tradisional.
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(54) Judul Invensi : FORMULA DAN PROSES PEMBUATAN WEDANG UWUH ROSELLA
MERAH (Hibiscus sabdariffa L.) SEBAGAI MINUMAN FUNGSIONAL TINGGI ANTIOKSIDAN
(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan proses pembuatan wedang uwuh yang diformulasikan dengan rosella merah(Hibiscus
sabdariffa L.). Tujuan dari invensi ini adalah memodiﬁkasi olahan pangan fungsional herbal yang bermanfaat bagi kesehatan
dan meningkatkan imunitas. Proses pembuatan wedang uwuh berbasis rosella adalah 1) Pengeringan bahan baku , 2) Bahan
baku yang sudah kering dipanaskan dalam food dehydrator, 3) Penghalusan, 4) Pengayakan, 5) Pemasukan dalam kantung
teh. Dari hasil formulasi menghasilkan nilai antioksidan, total fenol dan total ﬂavonoid berturut turut 37,007 mg TE/g, 40,9542
mg GAE/g dan 19, 842 mg QE/g. Saran penyeduhan adalah diseduh pada air yang telah dipanaskan sampai mencapai suhu
85 ° Celsius selama 5 menit.
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(54) Judul Invensi : Alat Pencatat Level dan Debit Sungai Otomatis Berbasis Solar Sel
Sebagai Sistem Peringatan Dini Banjir
(57) Abstrak :
Invensi ini mengenai alat pencatat level dan debit sungai otomatis berbasis solar sel sebagai sistem peringatan dini banjir.
Alat ini memiliki kemampuan untuk melakukan pengukuran ketinggian level dan debit aliran sungai secara realtime, selain itu
alat ini dilengkapi dengan panel surya yang membuat dapat beroperasi secara mandiri. Sebagai alat yang memiliki sistem
early warning, alat ini mampu memberikan tiga jenis peringatan terkait status kondisi sungai antara lain, aman, waspada, dan
bahaya yang diinisiasikan menggunakan LED, Buzzer dan SMS. Data yang didapatkan oleh alat ini berupa ketinggian, dan
debit dari suatu aliran sungai. Pembuatan alat ini bertujuan menyediakan sistem early warning terhadap bencana banjir dan
data catatan perubahan debit sungai tahunan yang dapat digunakan sebagai dasar pengeluaran kebijakan pemerintah dalam
mengatasi ekosistem ataupun topologi sungai.
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(54) Judul Invensi : MEJA PELETAKAN KAIN DAN WADAH CAIRAN PEWARNA PADA
PROSES PEWARNAAN BATIK TEKNIK COLET
(57) Abstrak :
Invensi ini mengenai meja peletakan kain dan wadah cairan pewarna pada proses pewarnaan batik teknik colet, lebih khusus
lagi, invensi ini berhubungan dengan meja yang berfungsi untuk meletakkan kain yang akan diwarnai dengan pewarna batik
dan juga terdapat ring untuk menggantung wadah cairan pewarna untuk memudahkan proses pewarnaan. Invensi ini
mengatasi permasalahan yang dikemukakan di atas dengan cara membuat meja peletakan kain dan wadah cairan pewarna
pada proses batik yang dilengkapi dengan jalur masukan untuk memasukkan ujung kain yang kemudian dijepit supaya tidak
bergerak saat proses pewarnaan yang terletak pada sis kanan dan kiri dari rangka bagian atas meja serta terdapat empat
ring penggantung untuk meletakkan wadah cairan pewarna dimana dua ring penggantung terdapat pada sisi depan dan dua
ring penggantung lainnya terdapat pada sisi belakang rangka bagian atas meja.
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(54) Judul Invensi : Mesin cuci tangan otomatis dengan sensor gerak inframerah
berbasis karakteristik antropometri
(57) Abstrak :
Invensi ini mengenai mesin cuci tangan otomatis dengan sensor gerak inframerah berbasis karakteristik antropometri, dalam
upaya untuk memudahkan pengguna dalam mencuci tangan sebagai salah satu komponen dari gerakan 3M yang digalakkan
pemerintah pada masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), dengan rancang bangun yang sederhana, proses
pembuatan dan pemindahan lokasi mesin cuci tangan ini dapat menjadi lebih tepat guna. Invensi ini dapat dicirikan dengan
kenyamanan pengguna melalui rancang bangun yang menggunakan karakteristik antropometri melalui pengukuran terhadap
bagian tubuh manusia sebagai pengguna mesin invensi ini. Selain kenyamanan pengguna, tujuan lain dari invensi mesin cuci
tangan ini juga untuk mengakomodasi eﬁsiensi dan efektivitas kegiatan mencuci tangan. Kerangka invensi ini kokoh tetapi
tetap ringan dan sederhana. Invensi ini dengan jelas dapat memberi manfaat bagi masyarakat secara luas baik sebagai
pengguna maupun penyedia mesin cuci tangan dalam invensi ini untuk mencuci tangan dengan nyaman, efektif dan eﬁsien.
Dengan berbagai manfaat dan keunggulan yang dimiliki, invensi mesin cuci tangan otomatis dengan sensor gerak inframerah
berbasis karakteristik antropometri dapat menjadi bagian penting dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan mewujudkan
kebiasaan masyarakat yang sehat dan produktif.
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(54) Judul Invensi : METODE KOMBINASI HIDROLISA KATALIS ASAM DAN
ULTRASONOGRAFI PADA PEMBUATAN GELATIN DARI KULIT IKAN PATIN
(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan metode pembuatan gelatin dari kulit ikan patin. Dalam penelitian ini digunakan teknik atau
metode hidrolisis dan ultrasonograﬁ kimia. Metode hidrolisis banyak digunakan dalam penelitian gelatin akan tetapi
penggabungan metode dengan ultrasonikasi kimia belum banyak dijumpai dalam hal pembuatan gelatin. Pembuatan gelatin
ini dimulai dengan memasak kulit selama 20 menit pada air 800C lalu kulit ditimbang sebanyak 20 gram dan dihidrolisa
dengan katalis asam (HCl) pada variasi konsentrasi HCl 3,5 %, 4%, 4,5%, 5%, 5,5%, 6% selama 20 jam dari variasi
konsentrasi maka diperoleh konsentrasi HCl terbaik kemudian divariasikan lagi waktu hidrolisanya pada 16 jam, 24 jam, 32
jam, 40 jam, 48 jam menggunakan konsentrasi HCl terbaik tersebut. Proses dilanjutkan dengan penetralan oleh air, NaOH dan
air lagi lalu ossein kulit diekstraksi dengan pelarut aquades pada700C dan setelah itu dilakukan ultrasonograﬁ. Setelah itu,
larutan gelatin dikeringkan pada suhu 700C sampai terbentuk gelatin padatan. Rendemen dihasilkan pada penelitian ini
adalah 17,10 % (tanpa ultrasonograﬁ) dan rendemen tertinggi 27,88% (dengan ultrasonograﬁ) dibanding tanpa ultrasonograﬁ
pada variabel konsenterasi HCl 5% dan waktu hidrolisa 24 Jam. Gelatin optimum memiliki hasil analisa warna kuning pucat,
bau normal, pH 5,6, kadar air 11,02%, dan kadar abu 1,39% yang sesuai standar gelatin komersial.
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(54) Judul Invensi : OLEORESIN KERUING SEBAGAI PELINDUNG TERHADAP
SERANGAN KOROSI PADA BAJA
(57) Abstrak :
Invensi ini menyediakan suatu campuran oleoresin keruing (Dipterocarpus grandiﬂorus) yang terpisah karena memiliki berat
jenis lebih tinggi sebagai pelapis permukaan baja guna melindungi dari serangan korosi. Oleoresin keruing yang memiliki
berat jenis lebih tinggi dicampurkan dengan thinner sebagai pelindung terhadap korosi pada baja. baja banyak digunakan
sebagai bahan konstruksi seperti gedung, kapal dan mobil, namun memiliki kelemahan, yaitu mudah terkorosi di daerah
tropis akibat kelembaban udara yang tinggi, perubahan cuaca dan terkena percikan atau beresntuhan langsung dengan air.
Pelapisan campuran antara oleoresin keruing yang terpisah karena memiliki berat jenis lebih tinggi dengan thinner dengan
konsentrasi 5% sampai dengan 20% berdasarkan persentase berat total larutan. Campuran ini dapat digunakan sebagai
inhinitor organik ramah lingkungan, murah dan mampu menahan laju korosi dengan efektif.
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(54) Judul Invensi : PROSES PEMBUATAN GELATIN KULIT IKAN NILA (Oreochromis
niloticus) SEBAGAI ALTERNATIF GELATIN HALAL
(57) Abstrak :
Invensi ini mengenai proses pembuatan kulit ikan nila (Oreochromis niloticus) sebagai alternative gelatin halal yang mana
pada saat ini gelatin dimanfaatkan dalam bidang ilmu. Penggunaan gelatin dalam industri pangan terutama untuk
pembentukan gel (gel formation), pengental (thickening agent), pengemulsi (emulsiﬁer), pembentukan busa (foam
formation), mencegah sineresis, menahan kandungan air, memperbaiki konsistensi, perekat (adhesi), dan juga sebagai
pembungkus bahan makanan yang bisa dimakan (edible coating). Adapun beberapa bahan makanan yang menggunakan
gelatin diantaranya adalah jelly, bakery product, produk daging, produk ikan, permen, ice cream, soft drink, minuman
beralkohol, dan diary product. Proses pembuatan gelatin ini melalui beberapa tahapan. Tahapan pembuatan tersebut akan
menghasilkan ﬁltrat dan kemudian melalui proses selanjutnya, ﬁltrat tersebut akan menjadi gelatin dalam bentuk lembaran
dan kemudian dihancurkan dalam bentuk granula sehingga siap diaplikaksikan dalam bidang pangan.
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(54) Judul Invensi : DESAIN PRIMER SPESIFIK DAN SENSITIF BERBASIS GEN NADH
dehydrogenase 4 (ND4) UNTUK DETEKSI CEMARAN BABI MENGGUNAKAN TEKNIK PCR
(57) Abstrak :
Primer merupakan sekuen pendek dari DNA yang digunakan sebagai pembatas dari DNA target yang ingin diperbanyak.
Desain primer merupakan suatu tahap penting untuk memperoleh produk DNA dari metode PCR yang spesiﬁk dan eﬃsien.
Primer PCR pada gen DNA mitokondria NADH dehydrogenase 4 (ND4) telah dirancang untuk dapat mengindentiﬁkasi fragmen
DNA babi melalui teknik ampliﬁkasi gen target menggunakan Polymerase chain reaction (PCR) Invensi ini berkaitan dengan
proses perancangan, urutan sekuen dan karakteristik primer gen DNA mitokondria ND4. Urutan primer forward ND4 tersusun
dari 5’-CCC ATC CAT CAA TCT AAT CGG-3’, sedangkan urutan primer reverse ND4 tersusun dari 5’- ATG TAG AGA GAG TAG
AGG GC-3’. Invensi ini selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan untuk mendeteksi DNA babi dalam produk makanan
menggunakan teknik PCR.
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(54) Judul Invensi : PRIMER SENSITIF UNTUK DETEKSI CEPAT DNA BABI DISEPANJANG
SEKUEN GEN NADH dehydrogenase 4 (ND4)
(57) Abstrak :
Primer yang spesiﬁk dibutuhkan untuk menghasilkan analisa deteksi DNA yang akurat. Pada invensi ini primer ND4 yang
merupakan primer spesiﬁk pada gen NADH dehydrogenase pada DNA babi (Sus scrofa) diuji spesiﬁkasi dan spesiﬁtasnya.
Primer ND4 diujikan pada beberapa isolat DNA sampel diantaranya daging segar dan produk olahan daging. Sampel DNA
daging segar yang diisolasi berupa daging babi, daging babi hutan, daging ayam, daging sapi, daging anjing, daging kuda,
dan daging tikus. Berbagai isolat DNA murni, primer reverse, primer transkrip dan larutan pendukung lainnya diampliﬁkasi
menggunakan PCR. Hasil ampliﬁkasi Produk PCR dianalisa menggunakan elektroforesis dan divisualisasi menggunakan
chemidoc imaging.
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(54) Judul Invensi : ATOMIZER ALAT INHALASI DENGAN SISTEM PENGATURAN ALIRAN
UDARA UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI ATOMISASI DAN MENGATUR KUALITAS UAP
SEHINGGA DAPAT MENINGKATKAN TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA
(57) Abstrak :
ATOMIZER ALAT INHALASI DENGAN SISTEM PENGATURAN ALIRAN UDARA UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI ATOMISASI DAN
MENGATUR KUALITAS UAP SEHINGGA DAPAT MENINGKATKAN TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA Invensi ini berhubungan
dengan atomizer alat inhalasi dengan sistem pengaturan aliran udara untuk meningkatkan eﬁsiensi atomisasi dan mengatur
kualitas uap sehingga dapat meningkatkan tingkat kepuasan pengguna, dimana atomizer terdiri dari selubung luar (1), ruang
atomisasi (2), pemanas dan media penyerap (3), van kontrol (4), van kopel (5), tuas control (6), segel sisi (7), segel silicon
(8), dudukan utama (9), elektroda (10), dan plug (11). Prinsip kerja dari atomizer sesuai dengan invensi ini adalah mengubah
energi listrik yang dialirkan dari device ke pemanas dan media penyerap (3) melalui elektroda (10) menjadi panas yang
digunakan untuk menguapkan cairan. Listrik akan mengalir ketika atomizer telah terhubung dengan device, dan device
diaktifkan. Jumlah udara yang bercampur dengan uap hasil atomisasi dapat diatur menggunakan tuas control (6) yang
berfungsi untuk mengubah kemiringan kipas pengarah (402 dan 502) pada van control (4) dan kopel (5). Perubahan
kemiringan kipas pengarah (402 dan 502) akan mengubah luas area jalur udara pada ruang atomisasi (3A) yang menentukan
kuantitas udara yang masuk ke dalam ruang utama (204) pada ruang atomisasi (2).
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(54) Judul Invensi : ALAT KONTROL BUDIDAYA LOBSTER OTOMATIS
(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan proses budidaya lobster berbasis alat kontrol yang menggunakan komponen elektrik dan sistem
biologis untuk mengontrol kualitas perairan secara buatan, Komponen alat kontrol tersebut terdiri dari komponen ﬁsik dan
biologi, komponen ﬁsik meliputi segala modul dan instrument elektrik untuk mengontrol seluruh sistem kerja alat, sensor
suhu sebagai input data suhu perairan, sensor pH sebagai input data pH perairan dengan ketelitian 0,01. komponen biologis
meliputi substrat ﬁltrasi secara biologis, mekanisme kerja menggunakan mikrocontroller untuk mengontrol komponen yaitu
sensor suhu dan sensor pH. Sensor suhu berfungsi untuk mengatur suhu tinggi menggunakan Heater (off) maupun suhu
rendah menggunakan Heater (On), heater menggunakan model tabung elektrik sehingga suhu dapat stabil pada kisaran
optimal. Sensor pH menggunakan model celup, berfungsi untuk merekam data dan mengatur pH tinggi atau rendah
menggunakan ﬁlter(on) agar pH tetap stabil. Sehingga mekanisme kerja alat kontrol ini dapat meningkatkan produksi
budidaya menjadi 40% dan menghasilkan 100 gram daging lobster dalam waktu 1 bulan.
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(54) Judul Invensi : BAKTERI RESISTEN MERKURI PEMBENTUKAN BIOFILM DARI
LIMBAH TAMBANG EMAS SKALA KECIL
(57) Abstrak :
Telah dihasilkan invensi berupa pembentukan bioﬁlm oleh bakteri resisten merkuri yang diisiolasi dari tambang emas skala
kecil di Pulau Lombok. Isolasi bakteri dilakukan pada media Nutrient Agar yang diperkaya HgCl2 dengan dosis 10 ppm.
Bakteri yang tumbuh diuji kemapuan resistensinya terhadap merkuri pada dosis 0 ppm, 25 ppm, 50 ppm, 75 ppm, 100 ppm
dan 125 ppm. Bakteri yang mampu resisten terhadap merkuri pada dosis 100 ppm diuji kemampuan pembentukan bioﬁlm
pada media Luria Bertani Broth (LB-B). Dosis uji pembentukan bioﬁlm di LB broth adalah 0, 100, 500, dan 1000 ppm. Uji
pembentukan bioﬁlm dilakukan menggunakan microplate 96 well steril. Isolat yang mampu membentuk bioﬁlm akan
membentuk cincin pada dinding sumuran microplate 96 well. Cincin bioﬁlm terlihat setelah sumuran diwarnai dengan
mneggunakan Kristal violet 1 %. Sebanyak empat isolat bakteri, yaitu KT-D, KT-F, KT-K, dan PJM-F1 diketahui mampu
membentuk bioﬁlm pada kondisi statis dengan membentuk cincin pada dinding microplate 96 well. Dua diantara keempat
isolat bakteri yaitu KT-D danKT-F tidak dapat membentuk bioﬁlm dalam kondisi dinamis.
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(54) Judul Invensi : METODE ISOLASI BAKTERI ENDOFIT DIAZOTROF RESISTEN
MERKURI DARI RUMPUT BELULANG (Eleusine indica)
(57) Abstrak :
Invensi ini berupa isolasi bakteri endoﬁt resisten Hg yang mampu memproduksi amonium.Bakteri tersebut diisolasi dari
rumput Eleusine indica yang tumbuh di tanah tercemar Hg. Isolasi bakteri endoﬁt resisten Hg dimulai dengan melakukan
sterilisasi permukaan secara bertingkat dan mengkonﬁrmasi keberhasilan sterilisasi permukaan dengan mengkultur aquades
bilasan terakhir pada media Nutrient Agar (NA). Kemampuan memproduksi amonium juga diuji secara semi kuantitatif dan
secara kuantitatif menggunakan NfB cair. Hasil uji menunjukkan isolat bakteri endoﬁt terpilih mampu memproduksi
amoniumtertinggi pada waktu inkubasi 5 hari yaitu sebesar 2,64 mg/L. Hasil analisis ﬁlogenetik spesies bakteri tersebut
adalah Bacillus amyloliquefaciens. Bakteri ini berpotensi sebagai pupuk hayati yang berperan meningkatkan ketersediaan N
bagi tanaman untuk mendukung pertumbuhan tanaman pada ﬁtoremediasi tanah tercemar Hg di lokasi bekas tambang emas
dengan teknik amalgamasi. Dengan adanya invensi ini diharapkan dapat mengatasi masalah pencemaran Hg khususnya
untuk ﬁtoremediasi tanah tercemar Hg dengan menggunakan tumbuhan lokal dan bakteri resisten Hg yang mampu
mendukung pertumbuhan tanaman melalui ﬁksasi N2 di udara. Fitoremediasi tanah tercemar Hg menggunakan asosiasi
tumbuhan lokal dan bakteri resisten Hg dengan karakteristik sebagai Plant Growth Promoter pada gilirannya dapat
meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan.
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(54) Judul Invensi : ALAT PENGUKUR TINGGI BADAN BERBASIS TINGGI LUTUT
MENGGUNAKAN SENSOR
(57) Abstrak :
Alat pada invensi digunakan untuk mengukur tinggi lutut memerlukan alat yang besar dan sulit untuk dibawa, alat yang
digunakan adalah alat ukur yang digunakan di rumah sakit atau puskesmas untuk menentukan tinggi badan bagi pasien yang
tidak bisa berdiri menggunakan Alat yang terbuat dari kayu yang dilengkapi dengan meteran pengukur tinggi lutut yang
ukurannya besar untuk dibawa oleh Ahli Gizi kesetiap Ruangan pada saat visite Alat ukur tinggi adalah alat yang digunakan
untuk mengukur tinggi. Alat ukur tinggi lutut merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tinggi badan melalui panjang
lutut. Pengukuran tingi lutut merupakan pengukuran tinggi badan yang digunakan untuk seseorang yang tidak dapat berdiri
dengan tegak seperti lansia ataupun yang sedang sakit sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pengukuran tinggi
badan secara normal.
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(54) Judul Invensi : KEPALA KOLOM SISTEM BUKAAN ENGSEL
(57) Abstrak :
Invensi ini mengenai sistem bekisting kepala kolom yang memiliki bukaan engsel untuk memaksimalkan proses pembersihan
area pengecoran sebelum pengecoran berlangsung yang dapat memaksimalkan mutu beton yang dihasilkan serta mengatasi
resiko adanya pekerjaan perbaikan pada sambungan antara kolom dengan balok dan pelat.
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(54) Judul Invensi : PENYAPU JALAN DAN PENYAPU LAPANGAN YANG DIGERAKKAN
TENAGA SINAR MATAHARI
(57) Abstrak :
PENYAPU JALAN DAN PENYAPU LAPANGAN BERTENAGA SURYA Invensi ini mengenai alat bantu kerja di bidang kebersihan
berupa penyapu jalan dan penyapu lapangan bertenaga sinar matahari yang sangat rendah biaya operasionalnya, tanpa
menimbulkan gangguan di lingkungan sekitar, lebih khusus lagi invensi ini berhubungan dengan pendaya-gunaan sumber
energi terbarukan. Dimulai dari panel surya sebagai penerima pancaran sinar matahari, mengonversi energi foton yang di
pancarkan matahari menjadi tenaga listrik, ditampung ke dalam aki sehingga mesin dapat tetap berfungsi dalam situasi
teduh, terhalang pohon atau bangunan. Pengisian tenaga listrik dikendalikan oleh pengendali (charger control) supaya tidak
terjadi tegangan dan arus berlebih, yang dapat mengakibatkan kerusakan pada aki. Listrik yang di tampung di aki, disalurkan
ke motor elektrik , daya dikendalikan melalui putaran hendel operator, menghasilkan putaran pada sapu silinder, gerakan itu
akan menimbulkan gesekan pada lantai, sekaligus menimbulkan turbulensi angin, sehingga dapat mendorong debu ke kotak
penampung. Tenaga arus listrik juga menggerakkan sapu yang berbentuk cakram yang berfungsi sebagai penarik debu dari
tepian jalan/ lapangan, memandu ke sapu utama, supaya sapu utama dapat melontarkan ke kotak penampung. Operator
sambil mendorong, memutar hendel menyesuaikan dengan tebal debu yang melekat di lantai lapangan/ jalan, juga
menyesuaikan dengan kecepatan dorongan operator itu sendiri. Pada mesin ini menggunakan dorongan yang manual,
supaya didapatkan hasil yang lebih maksimal karena operator dapat secara visual memonitor kerjanya sendiri dengan cara
yang lebih teliti
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(54) Judul Invensi : Proses Pembuatan Tepung Daging Kerang Bambu Dengan
Menggunakan Bahan Perendam Jeruk Lemon
(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan suatu proses pembuatan tepung daging kerang bambu. Lebih khusus lagi proses pembuatan
tepung kerang bambu dengan menggunakan bahan perendam jeruk lemon. Perendaman dalam jeruk lemon akan
menghilangkan bau amis yang ditimbukan oleh daging kerang, dan juga memberikan dampak pada kesehatan. Proses
pembuatan ini melalui tahapan melepas daging dari cangkang, merendam dalam ekstrak jeruk lemon selama 30 menit,
merebus daging kerang selama 30 detik, mengeringkan dalam oven pada suhu 50oC selama 5 jam, menggiling dan
mengayak dengan ayakan mesh size 80 mikron dan dikemas dalam alumunium foil. Invensi ini menghasilkan tepung daging
kerang bambu yang mempunyai kandungan protein dan mineral tinggi serta rendah lemak, dengan nilai organoleptik diatas
7, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku diversiﬁkasi pangan pada produk olahan pangan.
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(54) Judul Invensi : SISTEM APLIKASI PERPARKIRAN DAN TEMPAT PARKIR KHUSUS
SEPEDA MOTOR
(57) Abstrak :
Suatu sistem aplikasi perparkiran untuk sepeda motor roda dua, yang meliputi: Suatu tampilan aplikasi parkir untuk
menginformasikan lokasi tempat parkir, ada-tidaknya tempat parkir tersedia, dan untuk memesan tempat parkir di layar
telepon genggam (HP) pengguna. Suatu server untuk mengirim informasi data dan menerima informasi data dari pengguna
melalui aplikasi perparkiran dari telepon genggam pengguna. Suatu komputer untuk memproses informasi data dari server
atas transaksi dalam aplikasi, dan menampilkannya di layar komputer. Suatu scan dan sensor camera di pos penjagaan pintu
masuk dan satu scan di pintu keluar arena tempat parkir sepeda motor, untuk mencatat data waktu dan mem-photo sepeda
motor masuk parkiran. Suatu tempat parkir bertingkat yang dilengkapi dengan sensor pada setiap tempat parkir, yang
dihubungkan ke server untuk menginformasikan ada-tidaknya tempat parkir sepeda motor yang kosong. Suatu scan di pos
pintu keluar perparkiran untuk transaksi pembayaran parkir, sesuai dengan besaran waktu parkir ditempat parkir. Suatu pos
operator untuk menjaga, memantau dan memastikan operasional berjalan sesuai dengan sistem, dan membantu jika
seseorang kesulitan dalam transaksi pembayaran parkir.
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(54) Judul Invensi : FORMULASI DAN PRODUKSI EKSTRAK DENGAN MENGGUNAKAN
PROPILEN GLIKOL SEBAGAI PELARUT YANG DIPERUNTUKAN UNTUK BERBAGAI JENIS
EKSTRAK BAHAN ALAM DAN TURUNANNYA
(57) Abstrak :
FORMULASI DAN PRODUKSI EKSTRAK DENGAN MENGGUNAKAN PROPILEN GLIKOL SEBAGAI PELARUT YANG DIPERUNTUKAN
UNTUK BERBAGAI JENIS EKSTRAK BAHAN ALAM DAN TURUNANNYA Proses formulasi dan ekstraksi bahan alam menggunakan
pelarut propilen glikol yang kemudian dijadikan sediaan bahan baku yang berbentuk cair atau padat kemudian diaplikasikan
pada industri farmasi, kosmetik, pangan dan industri lainnya. Proses ekstraksi dilakukan menggunakan simplisia bahan alam
atau daun tembakau kering diekstraksi dengan metode maserasi dimana tembakau kering yang digunakan pada konsentrasi
0,1% sampai 50%, dan cengkeh kering yang digunakan pada konsentarsi 0,1% sampai 50% yang kemudian di larutkan
dengan pelarut propilen glikol pada konsentrasi 10% sampai dengan 95%. Proses ekstraksi dilakukan pada kisaran suhu
optimum 40oC sampai dengan 100oC, waktu yang optimum dalam proses ekstraksi selama 4 jam sampai dengan 24 jam,
dengan menggunakan kecepatan pada kisaran 10 rpm sampai dengan 200 rpm, ekstraksi selesai proses selanjutnya yaitu
penyaringan hasil ekstrak dan ambil ﬁltrat hasil penyaringan yang berwarna kuning kecoklatan.
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(54) Judul Invensi : METODE PEMBUATAN MEMBRAN ADSORBER KARBON AKTIF
TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT MENGGUNAKAN AKTIVASI FISIKA
(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan metode pembuatan membran adsorber karbon aktif tandan kosong kelapa sawit menggunakan
aktivasi ﬁsika. Membran adsorber yang dihasilkan memiliki banyak unsur karbon yang berikatan kovalen, dan sangat
membantu dalam memperluas permukaan membran sehingga pori-pori menjadi terbuka dan kapasitas penyerapan menjadi
lebih besar akibat proses aktivasi ﬁsika. Penambahan berat massa karbon aktif tandan kosong kelapa sawit sebagai bahan
campuran membran berperan penting dalam pembentukan struktur pori membran menjadi lebih amorf sehingga sangat
cocok untuk diaplikasikan pada proses pemurnian biogas terkhusus dalam peningkatan gas metana. Metode pembuatan
membran adsorber karbon aktif tandan kosong kelapa sawit menggunakan aktivasi ﬁsika dengan tahapan sebagai berikut:
a.membuat karbon aktif tandan kosong kelapa sawit dengan ukuran 200- 400 mesh; b.menimbang karbon aktif sebanyak
12,5; 15 dan 17,5 gram; c.preparasi membran dengan cara menambahkan bahan kimia berupa larutan 2-propanol dan NH4Cl
d. fabrikasi membran adsorber dengan cara menambahkan bahan polimer seperti PVA dan PEG ke dalam campuran
dilanjutkan dengan proses pencetakan membran, pengovenan pada suhu 60°C selama 2 hari dan kalsinasi membran selama
30 menit pada suhu 105°C.
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(54) Judul Invensi : Perangkat Kontrol Keturunan dan Kabinet
(57) Abstrak :
Abstrak PERANGKAT KONTROL KETURUNAN DAN KABINET Invensi saat ini menyediakan perangkat kontrol keturunan dan
kabinet, yang terdiri dari: piston, pegas dan silinder; piston dipasang di dalam silinder, dan piston bergerak naik turun di
dalam silinder; pegas terhubung ke bagian bawah piston, di bagian bawah piston; dan bagian bawah silinder dilengkapi
dengan ventilasi udara. Perangkat kontrol keturunan dari invensi saat ini dapat membuat mesin pencuci kaki turun secara
pelan dan perlahan, sehingga pengguna tidak akan terluka.
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(54) Judul Invensi : SEBUAH TUTUP BOTOL ANTI PEMALSUAN JENIS TEKAN-BUKA
(57) Abstrak :
Sebuah tutup botol anti pemalsuan jenis tekan-buka, termasuk sleeve, cincin tonjolan pertama yang dipasang secara periferal
pada bagian sleeve, cincin tonjolan kedua dipasang di bawah cincin tonjolan pertama, bagian pop-cut pelintir dipasang di
antara cincin tonjolan pertama dan cincin tonjolan kedua, bagian pop-cut pelintir dipasang dengan beberapa pop-cut pelintir,
dan pop-cut pelintir tidak memotong sleeve. Saat membuka sebuah tutup botol, pop-cut pelintir akan terbuka secara
terpisah, dan diameter bagian pop-cut pelintir akan membesar, namun sebuah tutup botol tidak akan rusak. Seluruh bagian
sebuah tutup botol dapat didaur ulang dengan sempurna dan ramah lingkungan serta tanpa perlu mencopot atau
melepaskan cincin aluminium yang terpasang pada leher botol, sehingga dapat menghemat sumber daya manusia. Saat
sebuah tutup botol telah dibuka, pop-cut pelintir akan selalu dalam keadaan terbelah dan tidak dapat dikembalikan seperti
semula lagi, jadi saat sebuah tutup botol dikemas lagi pada leher botol, pop-cut pelintir masih akan tetap pada keadaan
terbelah sebagai efek anti pemalsuan.
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(54) Judul Invensi : ALAT PORTABEL PENGUKUR DERAJAT ELEVASI
(57) Abstrak :
Invensi ini mengenai sebuah alat pengukur derajat elevasi, lebih khusus lagi, alat pengukur derajat elevasi pada tempat tidur
pasien. Tujuan utama dari invensi ini adalah untuk mengatasi permasalahan pengukuran atau penentuan derajat elevasi
pada tempat tidur pasien. ALAT PORTABEL PENGUKUR DERAJAT ELEVASI ini terdiri dari bagian-bagian seperti dua pelat besi,
bagian busur pengukur, bagian penunjuk sudut yang dicirikan dengan bentuk runcing yang menunjuk angka derajat pada
busur pengukur, bagian pemegang batang busur, bagian statis batang busur, bagian dinamis batang busur yang dicirikan
dengan batangnya yang dapat memanjang atau memendek sesuai kebutuhan pengukuran, bagian kepala batang busur,
bagian alas kepala batang busur yang dapat berotasi menyesuaikan arah batang busur dan baut pengikat pada masingmasing pelat besi. Bagian-bagian tersebut membentuk kesatuan alat pengukur yang dapat digunakan untuk mengukur
derajat elevasi pada bagian penyangga kepala tempat tidur pasien. Invensi ini juga dilengkapi dengan magnet yang
memungkinkan alat untuk dapat dipergunakan secara portabel pada lebih dari satu tempat tidur pasien.
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(54) Judul Invensi : PEMANFAATAN PRODUK OLAHAN RUMPUT LAUT DAN
PENERAPANNYA PADA PRODUK OLAHAN IKAN
(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan pemanfaatan produk olahan rumput laut seperti karaginan dan penerapannya pada
diversiﬁkasi produk olahan ikan. Tujuan penelitian ini yaitu memanfaatkan produk olahan rumput laut pasca panen yang ada
di Sulawesi Utara dengan teknologi tepat guna untuk menghasilkan produk karaginan yang berdaya saing, aman dan sehat
dengan memperhatikan lingkungan serta dapat diterima oleh konsumen yang luas, sehingga dapat meningkatkan nilai
ekonomi masyarakat dan industri. Target khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini, mengembangkan produk olahan
rumput laut seperti karaginan dan memanfaatkannya dengan metode teknologi tepat guna untuk disubstitusikan pada
produk olahan ikan yang dapat digunakan bagi industri menengah dan besar. Pada penelitian ini hasil olahan rumput laut
karaginan dimanfaatkan sebagai substitusi tepung tapioka pada produk olahan ikan untuk mendapatkan produk yang
bermutu dan bergizi tinggi serta disukai masyarakat luas. Hasil penelitian ini khususnya pada uji organoleptik menyimpulkan
bahwa substitusi karaginan pada produk olahan ikan dapat dioptimalkan, selain dari manfaat dietary ﬁber produk karaginan
juga sebagai pembentuk emulsi sehingga gel strength produk ikan semakin baik dan disukai konsumen
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(54) Judul Invensi : Formula Insektisida Elektrik Cair Nanopartikel Ekstrak Daun
Pepaya (Carica papaya L)
(57) Abstrak :
Penyakit demam berdarah masih menjadi endemis di Indonesia. Upaya penatalaksanaan saat ini masih menggunakan
insekisida berbahan dasar kimia yang memiliki risiko atau efek samping yang tidak diinginkan. Salah satu alternatif untuk
mengatasi permasalahan ini adalah penggunaan beberapa tanaman seperti daun pepaya (Carica papaya L). Formulasi
nanopartikel ekstrak daun pepaya dapat berperan sebagai insektisida karena memiliki aktivitas anti nyamuk terhadap
nyamuk Aedes aegypti. Mekanisme kerja nanopartikel ekstrak daun pepaya yaitu dengan cara menghambat enzim estrase
dalam tubuh nyamuk sehingga terjadi kegagalan fungsi motorik nyamuk dan mengakibatkan kematian. Nanopartikel ekstrak
daun pepaya dibuat dari 0,04 gr ekstrak dicampur dengan bahan tambahan lain seperti ,0,42 ml nanopartikel silver, 105 ml
aquadest sehingga diperoleh konsentrasi 40 ppm. Dengan adanya invensi ini maka diharapkan dapat menurunkan prevalensi
penyakit demam berdarah di Indonesia sehingga dapat mengurangi morbiditas dan mortalitas akibat penyakit tersebut.
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(54) Judul Invensi : Pengamanan Transaksi menggunakan Otentikasi Permohonan
Transaksi dari Penyimpan Data
(57) Abstrak :
Suatu sistem otorisasi digital, dimana pihak penyimpan data (bank, perusahaan, instansi) akan mengirimkan permohonan
transaksi yang diamankan oleh tanda-tangan digital penyimpan data atau HMAC sebelum dikirimkan kepada pihak pemilik
data (pengguna, pelanggan, nasabah), dan permohonan transaksi tersebut bisa diotentikasi dan diveriﬁkasi oleh pemilik data.
Jika pemilik data setuju, maka dilanjutkan dengan proses otorisasi dengan cara membuat kode otorisasi berdasarkan
informasi permohonan transaksi tadi yang diamankan menggunakan tanda-tangan digital pemilik data atau HMAC, untuk
selanjutnya dikirimkan kepada penyimpan data. Kode otorisasi dari pemilik data bisa diotentikasi dan diveriﬁkasi oleh pihak
penyimpan data, dan disimpan sebagai bukti persetujuan pemilik data terhadap permohonan transaksi. Dengan demikian
sudah terjadi otentikasi mutual (mutual authentication) dan veriﬁkasi integritas data untuk permohonan transaksi dari
penyimpan data dan kode otorisasi dari pemilik data.
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(54) Judul Invensi : Model Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang Berbasis Spasial
dan Temporal
(57) Abstrak :
Sumberdaya alam khususnya terumbu karang, dalam hal ini pemanfaatan ikan target umumnya dilakukan oleh masyarakat,
yang sumberdaya manusianya terbatas baik segi kualitas maupun kuantitas. Status keberlanjutan ekosistem terumbu karang
di dipahami sebagai suatu permasalahan yang layak dikaji dalam kerangka pengembangan dan pelestarian ekosistem
terumbu karang. Invensi ini menyajikan kerangka kerja untuk mengoptimalkan fungsi ekonomi terumbu karang. Secara
umum tujuan invensi ini adalah membangun desain pengelolaan ekosistem terumbu karang berbasis spasial dan temporal
untuk meningkatkan fungsi ekologi-ekonomi terumbu karang yang berorientasi pada keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya
terumbu karang, sedangkan tujuan khususnya adalah: Mengoptimasi fungsi ekonomi dalam pengelolaan terumbu karang
berbasis ikan target; dan mengevaluasi manfaat ekosistem terumbu karang terhadap ekonomi. Dengan invensi ini,
pengelolaan terumbu karang akan dapat dilakukan dengan mengacu pada ruang dan waktu yang artinya dapat ditentukan
kapan dan dimana nelayan dapat menangkap dalam hitungan 1 tahun.
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(54) Judul Invensi : Pengukuran Toksisitas Logam Berat Dengan Biotic Ligand Model
(BLM)
(57) Abstrak :
Pencemaran logam berat sering terjadi di lingkungan perairan pesisir. Logam berat biasanya bersumber dari kegiatan
pertambangan dan atau perindustrian. Hal ini sangat mengancam kelangsungan fungsi ekosistem karena sifat logam berat
yang sulit terurai secara alami melainkan hanya akan terakumulasi dalam tubuh organisme. Sebuah model yang dikenal
dengan Bitotic Ligand Model (BLM), untuk melihat apakah kondisi bahan cemar berupa logam berat dipengaruhi oleh kondisi
kualitas air
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(54) Judul Invensi : MODEL KEPUTUSAN EKONOMI RUMAHTANGGA DALAM
MENGALOKASIKAN BANTUAN MODAL PRODUKSI USAHA TERNAK SAPI
(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan model ekonomi rumahtangga petani penerima bantuan modal produksi ternak adalah
rumahtangga yang bertindak sebagai produsen dan sekaligus sebagai konsumen yang memaksimumkan kepuasan atau
utilitas dan mendapatkan keuntungan atau proﬁt dari kegiatan produksi usahataninya. Dengan kata lain, tidak ada
rumahtangga petani yang bertindak sebagai produsen murni (pure producer) atau konsumen murni (pure consumer).
Disamping itu, rumahtangga petani bertindak sebagai suatu organisasi ekonomi sehingga prinsip-prinsip likuiditas keuangan
(liquidity of money) juga diterapkan. Bantuan modal produksi dapat digunakan untuk pengeluaran lainnya karena bantuan
modal dianggap sebagai salah satu sumber untuk menjaga likuiditas keuangan rumahtangga. Metode sesuai invensi ini
menggunakan pendekatan sistem dengan membangun suatu model kuantitatif yang merupakan representasi sistem dan
subsistem ekonomi rumahtangga petani ternak. Pengkajian dan penelitian aspek-aspek keterkaitan dan ketergantungan
kegiatan-kegiatan dalam ekonomi rumahtangga petani ternak memerlukan pemahaman yang mendalam tentang subsistem
dan komponen serta faktor-faktor yang saling mempengaruhi di dalam maupun dari luar sistem ekonomi rumahtangga petani
ternak. Invensi ini merupakan model kuantitatif dalam suatu pendekatan sistem (system appproach). Dalam pendekatan
kuantitatif, dunia nyata (real system) yang kompleks diformulasikan sebagai suatu model yang merupakan abstraksi atau
representasi dunia nyata
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(54) Judul Invensi : PERIKANAN MARIKULTUR BERBASIS KUALITAS AIR DAN PAKAN
ALAMI
(57) Abstrak :
Pengembangan perikanan marikultur merupakan usaha secara modern untuk meningkatkan produksi yang berkelanjutan.
Usaha ini merupakan salah satu pemanfaatan sumberdaya perairan yang berwawasan lingkungan bebas pencemaran.
Pencemaran lingkungan di perairan yang mengakibatkan menurunnya kualitas air dan minimnya ketersediaan pakan alami
berupa plankton merupakan masalah global dewasa ini. Perikanan marikultur adalah istilah yang digunakan untuk budidaya
organisme laut dalam air laut biasanya di perairan pantai terlindung
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(54) Judul Invensi : METODE PEMBUATAN SEKRETOM DARI KULTUR SEL PUNCA
PULPA GIGI
(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan metode pembuatan sekretom dari kultur sel punca pulpa gigi untuk terapi rekayasa jaringan
meliputi tahapan revitalisasi sel punca DPSC dengan cara menumbuhkan sel punca pulpa gigi hasil isolasi sebelumnya dalam
ﬂask T-75 menggunakan medium (DMEM)lengkap. Proses subkultur dengan cara membuang medium DMEM dalam ﬂask lalu
diganti 5 mL Tripsin/EDTA. Kemudian diinkubasi di inkubator CO2 selama 15-30 menit sebelum sel dipanen. Resuspensi sel
paska panen dengan menambahkan 10 mL medium DMEM lengkap. Pencucian sel dengan 10 mL PBS steril, lalu disentrifugasi
pada suhu ruang. Kemudian supernatan dibuang, sel lalu ditambahkan 10 mL medium DMEM lengkap dan dimasukkan
kedalam ﬂask T-75. Subkultur sel menggunakan 15 mL medium DMEM lengkap dalam ﬂask T-75 di inkubator CO2. Setiap 3
hari hingga sel konﬂuen dilakukan penggantian medium. Pemisahan sekretom setelah subkultur ke 3, isolat sel punca
disubkultur ke ﬂask T-75 lalu diinkubasi di inkubator CO2 5% pada suhu 37oC. Setelah 4-5 jam sebanyak 20 mL medium
DMEM dipindahkan ke tabung 50 mL. Pemekatan sekretom menggunakan ultraﬁltration unit Millipore lalu mengukur
konsentrasi protein didalamnya menggunakan metode Bradford dan dibaca pada mesin Spektrofotometer UV/Vis pada
panjang gelombang 595 nanometer. Kemudian simpan sekretom dalam vial steril pada lemari pendingin minus 20oC.
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(54) Judul Invensi : PROSES MENGHASILKAN PRIMER BARU UNTUK AMPLIFIKASI
GENOM LENGKAP CUCURBIT APHID-BORNE YELLOW VIRUS (CABYV)
(57) Abstrak :
Proses pembuatan primer baru digunakan untuk ampliﬁkasi genom lengkap CABYV isolat Indonesia. Pembuatan primer
tersebut bermanfaat karena CABYV merupakan virus baru yang ditemukan di Indonesia, tetapi genom lengkapnya tidak dapat
terampliﬁkasi dengan primer yang ada dari negara lain. Primer baru dihasilkan melalui tahapan penentuan panjang primer,
proporsi GC, analisis Tm (melting temperature), menghindari terbentuknya primer-dimers dan hairpin, serta bersifat spesiﬁk.
Primer baru yang berhasil dibuat mempunyai karakteristik yang lebih baik sebagai bahan baku untuk ampliﬁkasi genom
lengkap CABYV isolat Indonesia sehingga dapat diproduksi untuk deteksi semua CABYV isolat Indonesia. Primer tersebut
memiliki kestabilan yang baik untuk mengenali target DNA CABYV. Pembuatan primer sebagai salah satu bahan utama
mendeteksi virus dilakukan menggunakan teknik walking primer yang menghasilkan beberapa pasang primer yang saling
bertumpang tindih sehingga menghasilkan genom lengkap CABYV. Produk primer yang dihasilkan dapat mendeteksi genom
lengkap CABYV isolat Indonesia dan hasil sikuensing menunjukkan CABYV tersebut berukuran 5593 pb. Invensi ini
menghasilkan primer dengan karakteristik yang lebih stabil untuk ampliﬁkasi genom lengkap CABYV isolat Indonesia bila
dibandingkan dengan primer yang sudah ada dari negara lain. Diharapkan primer ini akan bermanfaat untuk deteksi genom
lengkap CABYV sehingga industrialisasinya dapat memproduksi primer untuk memudahkan deteksi virus secara cepat dan
akurat.
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(54) Judul Invensi : ABSORBEN KITOSAN UNTUK PRODUKSI KARAGENAN MURNI
(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan metode pembuatan karagenan murni menggunakan absorben kitosan dan produk karagenan
yang dihasilkan dari metode tersebut. Lebih khusus metode sesuai invensi berhubungan dengan tahapan ekstraksi karagenan
menggunakan absorben kitosan untuk proses ektraksinya. Metode sesuai invensi ini memiliki tahapan yaitu: menyiapkan
bahan baku rumput laut; mengekstraksi rumput laut tanpa menggunakan bahan kimia tetapi menggunakan uap air;
menyaring hasil ekstraksi; mengeringkan; dan menepungkan. Sedangkan produk karagenan sesuai invensi ini memiliki
karakteristik yaitu: menghasilkan kadar air 8,7%, kadar abu 16,7%, kadar protein 2,1%, kadar lemak 1,0%, kadar karbohidrat
71,4%, pH 7,2 dan rendemen 15,6%.
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(54) Judul Invensi : Rancang Bangun Prototype Kapal Unmanned Surface Vehicle
Berbasis Android Untuk Pemantauan Kondisi Pantai
(57) Abstrak :
Intervensi ini berkaitan dengan suatu alat pemantau terumbu karang berbasis IOT yang menggunakan smartphone sebagai
remote control. Indonesia menepati urutan kedua sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia dengan
panjang garis pantai yaitu 54.716 km dihadapkan dengan masalah pemutihan karang yang semakin meningkat sejak awal
tahun 2010. Untuk mengatasi masalah tersebut kami membuat invensi ini yang berfungsi sebagai alat yang memantau
pemutihan terumbu karang secara efektif dan eﬁsien dengan jangkauan sekitar 500 meter. Dalam pembuatan invensi ini
terdapat 3 tahapan, yang pertama pembuatan desain kapal atau linesplan, kemudian dilanjutkan dengan pencetakan badan
kapal lalu pemasangan komponen permesinan dan sistem android, yang terakhir yaitu pengujian alat dan pengambilan data.
Dengan adanya invensi ini diharapkan semaki banyak data yang terkumpul maka semakin banyak juga terumbu karang yang
terselamatkan.
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(54) Judul Invensi : Sarana Pelatihan Yang Melibatkan Minat Baca, Presensi, Dan
Penugasan Terintegrasi Berbasis Internet
(57) Abstrak :
Sarana pelaksanaan pelatihan yang melibatkan penilaian peserta melalui minat baca, presensi dan penugasan pengguna
melalui satu platform terintegrasi yang dimana dibasiskan pada internet melibatkan sistem database, layanan server hosting,
pelatih (admin), dan peserta/pengguna. Sarana ini dapat diaplikasikan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk
mengetahui bagaimana capaian dari pengguna selama kegiatan tersebut secara praktis karena semua dilakukan pada
platform yang sama.
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(54) Judul Invensi : LEMARI PENYIMPANAN
(57) Abstrak :
Diungkapkan suatu lemari penyimpanan yang dilengkapi dengan pintu-pintu yang dapat dibuka dan ditutup secara horizontal
atau secara vertikal yang memudahkan penutupan dan pembukaan pintu-pintu tersebut dan memberikan akses yang penuh
pada bukaan dari kompartemen atau ruang penyimpanan dari lemari penyimpanan tersebut, serta penyanggaan pintu yang
lebih smooth pada saat pintu dibuka dan ditutup.
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(54) Judul Invensi : PROSES PEMBUATAN KOLAGEN DARI KULIT PATIN SECARA
ENZIMATIS
(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan suatu proses pembuatan kolagen dari kulit ikan patin secara enzimatis menggunakan enzim
pepsin yang terbuat dari jeroan ikan. Invensi ini bertujuan untuk menyediakan kolagen kulit patin dengan komposisi bahan
yang terdiri dari kulit ikan patin, larutan NaOH 0,1 M(b/v),larutan asam asetat 0,5 M (b/v), enzim pepsin yang terbuat dari
jeroan ikan dengan aktiﬁtas enzim 3622,83 U/mg dan aquades. Invensi ini juga bertujuan untuk membuat kolagen dari kulit
ikan patin secara enzimatis menggunakan enzim pepsin. Proses pengolahan kolagen kulit ikan patin secara enzimatis antara
lain : Kulit patin dibersihkan dari daging yang masih menempel kemudian dipotong kecil dan dicuci bersih. Tahap pretreatment menggunakan larutan NaOH 0,1 M 1:10 (b/v) selama 8 jam, netralisasi, ekstraksi dan pembentukan kolagen
menggunakan larutan asam asetat 0,5 M 1:10 (b/v) dan enzim pepsin dengan variasi aktiﬁtas enzim 3000-7000 U/mg/g kulit
selama 3 hari pada suhu 0-5oC, salting out dan presipitasi ﬁltrat menggunakan garam, endapan yang terbentuk di sentrifuge
dengan kecepatan 7000 rpm selama 10 menit pada suhu 4oC. Supernatan yang merupakan kolagen basah didialisis terhadap
aquades sampai pH netral. Lioﬁlisasi kolagen menggunakan freeze dryer sampai didapatkan kolagen kering. Kolagen kering
dihaluskan menjadi serbuk kolagen.
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(54) Judul Invensi : PENGGUNAAN MODUL SPIDER WEB DENGAN PELAPISAN SEMEN
SEBAGAI MEDIA TRANSPLANTASI KARANG
(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan penggunaan modul spider web yang dimodiﬁkasi dengan menggunakan lapisan semen pada
transplantasi karang. Invensi ini penting sebagai alternatif metode dalam pemulihan terumbu karang, dengan biaya yang
murah dan mudah diaplikasikan di dasar peraian. Hasil dari transplantasi dengan modul spider web yang dimodiﬁkasi
digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup terumbu karang. Keunggulan dari modul ini
adalah laju pertumbuhan karang yang cepat, tingkat kelangsungan hidup karang yang tinggi, dan perekatan terumbu karang
yang cepat pada modul spider web dengan lapisan semen.
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(54) Judul Invensi : MASKER ULANG PAKAI TRANSPARAN DENGAN FILTER
MENGHADAP DAGU
(57) Abstrak :
Invensi ini mengenai masker ulang pakai transparan dengan lubang di dagu dan peletakan ﬁlter pada masker diposisikan
menghadap dagu.
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(54) Judul Invensi : MEKANISME KERJA FIBROPREVENTIF DAN FIBROLISIS GAMBIR
(57) Abstrak :
Fibrosis paru adalah terbentuknya jaringan parut yang melibatkan inﬁltrasi sel inﬂamasi, proliferasi ﬁbroblas, reactive oxygen
species (ROS) serta penumpukan matriks ekstraselular berlebihan di jaringan parenkim paru dan menganggu fungsi paru.
Uncaria gambir adalah tanaman lokal Indonesia mengandung ﬂavonoid (+)-katekin yang memiliki aktivitas antioksidan kuat
yang dapat dimanfaatkan sebagai antiﬁbrosis paru. Sepuluh kelompok tikus jantan model dengan berat badan sekitar
200−250 g dan berusia 10 minggu. Dosis bleomisin 4 mg/kg BB secara intratrakeal dan dosis gambir 65 mg/kg BB, 131
mg/kg BB, 262 mg/kg BB peroral, dan dosis teh hijau sebagai pembanding positif adalah 125 mg/kg BB peroral. Seluruh
hewan coba diterminasi pada akhir minggu ke-7 atau hari ke-50. Organ paru yang telah bersih diambil sebagian untuk
analisis sel inﬂamasi, kadar TGF-β1 dalam cairan BAL dengan metode ELISA, kolagen tipe I dan TIMP-1 secara
imunohistokimia (IHK) dan aktivasi NF-κB secara ELISA dan western blott. Kelompok ﬁbrolisis gambir dosis 262 mengalami
penurunan jumlah sel radang, kadar TGF-β1, TIMP-1 dan NF-κB yang berperan dalam terbentuknya ﬁbrosis. Invensi ini
bertujuan untuk memberikan alternatif pengobatan yang dapat mencegah dan mengurangi ﬁbrosis paru dan kurang atau
tidak memiliki efek samping pengobatan. Pemberian gambir dosis tertentu dapat mengurangi ﬁbrosis dengan melisiskan ECM
pada paru hewan coba.
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(54) Judul Invensi : SEKRETOM SEL PUNCA MESENKIMAL HIPOKSIA DENGAN METODE
TANGENTIAL FLOW FILTRATION UNTUK PENGOBATAN PERSONAL PADA INFLAMASI
YANG DISEBABKAN OLEH BAKTERI, VIRUS, DAN TRAUMA SERTA UNTUK
MEREGENERASI JARINGAN RUSAK
(57) Abstrak :
Sel punca mesenkimal yang berasal dari jaringan dewasa memiliki kemampuan self-renewal, regenerasi, dan
imunomodulator. Sel punca mesenkimal mensekresikan sekretom yang terdiri sitokin anti-inﬂamasi dan faktor-faktor
pertumbuhan berula IL-10, PDGF, VEGF, FGF, TGF-beta, yang berperan dalam penurunan radang akibat infeksi bakteri dan
virus, serta mampu memicu regenerasi jaringan rusak. Penggunaan medium kultur sel punca mesenkimal dalam mengobati
penyakit telah dilakukan, namun hal tersebut memiliki resiko karena masih mengandung molekul-molekul besar yang
berukuran >750 kDa. Invensi Sekretom Sel punca mesenkimal hipoksia dengan metode tangential ﬂow ﬁltration merupakan
cairan medium kultur Sel punca mesenkimal setelah inkubasi pada kondisi hipoksik dengan kadar oksigen 1-5% selama 24-48
jam dan disaring menggunakan saringan berukuran 1-750 kDa. Invensi ini mengandung lebih banyak sitokin anti-inﬂamasi
dan faktor pertumbuhan yang hanya berukuran 1-750 kDa. Konsentrasi sekretom sel punca mesenkimal hipoksia dalam
invensi ini dapat disesuaikan berdasarkan penyakit yang diderita. Hal ini membuat sekretom sel punca mesenkimal hipoksia
lebih aman karena tidak adanya molekul serta lebih efektif dalam mengobati inﬂamasi dan kerusakan jaringan.
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(54) Judul Invensi : BOKS PENDINGIN MEDIS
(57) Abstrak :
Invensi ini menyediakan suatu boks pendingin medis untuk penyimpanan vaksin, kantong darah atau sampel urin yang
mencakup bodi boks, tutup, engsel, pengunci, gagang, dan displai. Bagian dalam boks pendingin medis tersebut mencakup
kompartemen dan wadah untuk ice pack.
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(54) Judul Invensi : RELEV ELECTRIC KITS SEBAGAI UPGRADER SEPEDA
KONVENSIONAL MENJADI SEPEDA LISTRIK PORTABLE
(57) Abstrak :
Masyarakat Indonesia memasuki era baru pada energi listrik dan dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Sebagai
bentuk dukungan pemuda terhadap kiprah bangsa maka kami membuat kits upgrader sepeda konvensional menjadi sepeda
listrik dengan sistem portable. Sepeda termasuk kedalam kendaraan paling sederhana dan sebagian besar masyarakat
Indonesia telah memilikinya. Namun faktanya sepeda sudah mulai ditinggalkan karena memiliki keterbatasan. Keterbatasan
tersebut yang melahirkan terobosan kits upgrader sepeda listrik. Tujuan terobosan kami adalah mengajak masyarakat
Indonesia untuk kembali bersepeda dan dapat mengurangi polusi akibat bahan bakar fosil. Transisi bahan bakar fosil ke
energi listrik kami terapkan pada kendaraan paling sederhana yaitu sepeda konvensional. RELEV kami rancang dengan
baterai yang dilengkapi sistem manajemen, sistem auto off pada pengisian baterai jika telah penuh, display untuk memonitor
kapsitas baterai, kecepatan, dan jarak tempuh, dilengkapi dengan sistem keamanan password, memiliki rancangan portable
(Plug and Play) agar mudah digunakan. RELEV memiliki variasi tipe agar memberikan pilihan untuk disesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat.
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(54) Judul Invensi : PROSES PENGOLAHAN BUMBU RUJAK CINGUR INSTAN DENGAN
METODE FOAM MAT DRYING
(57) Abstrak :
Invensi ini mengenai metode pembuatan bumbu rujak cingur instant, yaitu suatu cara untuk mendapatkan bumbu rujak
cingur dalam bentuk bubuk. Metode tersebut adalah foam mat drying, yaitu suatu cara pengeringan yang dibentuk busa
terlebih dahulu dengan penambahan bahan pembusa. Tahapan proses meliputi: (a) persiapan bahan baku; (b) pembersihan
dan pencucian; (c)penyangraian kacang tanah; (d) memarut pisang batu; (e) penghalusan dengan menggunakan cobek; (f)
pencampur dengan putih telur sebagai pembentuk busa dan maltodekstrin sebagai bahan pengisi, kemudian dimixer sampai
berbentuk busa; (g) pengeringan pada suhu 60°C selama 12 jam; (h) bumbu dihaluskan hingga menjadi bubuk; (i)
pengemasan bumbu kering dengan kemasan kedap udara (Vacuum). Bumbu rujak cingur instan yang dihasilkan dari proses
tersebut memiliki karakteristik kadar air 3,65%, kadar abu 4,76%, kadar lemak 15,15%, kelarutan 75,44% dan daya rehidrasi
85,58%, dan nilai kesukaan konsumen 3,35 untuk rasa, 3,9 untuk warna dan 3,95 untuk aroma. Selama penyimpanan terjadi
perubahan pada bumbu rujak cingur instan, yaitu peningkatan kadar air 11,14%, peningkatan aktivitas air sebesar 1,78%,
peningkatan bilangan peroksida 8,94%, dan jumlah kapang meningkat menjadi 4 koloni/g, masih layak dikonsumsi sampai
hari ke-30.
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(54) Judul Invensi : ROMPI LED PERINGATAN KESELAMATAN KEAMANAN LALU LINTAS
(57) Abstrak :
Suatu rompi LED peringatan keselamatan berbahan dasar kain dengan tambahan pita reﬂektor dan lampu led yang
digunakan petugas dijalan raya, Rompi LED peringatan keselamatan umumnya akan digunakan oleh petugas pengatur lalu
lintas, petugas keamanan yang sedang bertugas dijalan raya dan pekerja proyek Sistem kinerja rompi LED peringatan
keselamatan pada invensi ini rompi dilengkapi dengan lampu led dikontrol dengan switch sesuai dengan mode yang sudah
diprogram didukug dengan daya batrei 3,7v. Rompi LED peringatan keselamatan membantu petugas mengarahkan pengguna
jalan raya baik kendaraan bermotor maupun pejalan kaki, petugas yang sedang bertugas mengatur lalu lintas
dipersimpangan jalan raya dengan pancaran warna lampu LED warna merah, hijau dan biru isyarat keselamatan keamanan
akan lebih mudah terlihat dari jarak jauh dan segala penjuru arah bagi pengguna kendaraan bermotor, pengguna kendaraan
roda dua dan pejalan kaki.
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(54) Judul Invensi : SISTEM PEMANTAU BAHAN BAKAR KENDARAAN
(57) Abstrak :
Semakin banyaknya pengemudi mobil tidak mengetahui informasi detail tentang tangki bahan bakar, yang mana pengemudi
seringkali lupa dalam pengisian kembali bahan bakar sampai menyisakan sedikit sekali bahan bakar di dalam tangki yang
mengakibatkan kondensasi sehingga terjadi korosi pada tangki. Selain itu, agar praktis pengemudi kendaraan juga sering
mengisi tangki bahan bakar sampai penuh dan tidak menyisakan ruang sedikitpun, hal ini menyebabkan tekanan penguapan
bahan bakar yang berlebih sehingga uap bahan bakar dapat keluar melalui sela-sela tutup tangki. Oleh karena itu dilakukan
invensi sistem pendeteksi dan pemantau volume pemakaian, sisa, dan kebutuhan pengisian ulang bahan bakar yang
dilengkapi alarm sebagi pengingat pengisian kembali. Konsep sistem ini dilakukan menggunakan mikrokontroler yang
dilengkapi dengan dua sensor yaitu sensor ultrasonik dan ﬂow rate sensor yang berfungsi mengetahui pemakaian, sisa, dan
kebutuhan pengisian ulang bahan bakar yang ditampilkan pada LCD serta alarm sebagai sistem pengingat pengisian ulang
sehingga dapat menginformasikan semua data tersebut secara real time. Dua sensor tersebut dikontrol oleh mikrokontroler
dan sensor - sensor tersebut memberikan informasi volume pemakaian, sisa, dan kebutuhan pengisian ulang bahan bakar ke
mikrokontroler lalu mikrokontroler memproses dan mengirim ke LCD untuk menampilkan informasi data tentang bahan
bakar.
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(54) Judul Invensi : RANCANG BANGUN PROTOTYPE PERAHU JONG SEBAGAI SARANA
PERMAINAN TRADISIONAL MASYARAKAT TANJUNGPINANG KEPULAUAN RIAU
(57) Abstrak :
Rancang Bangun Prototype Perahu Jong sebagai sarana Permainan Tradisional Masyarakat Tanjungpinang Kepulauan Riau
Bagi masyarakat pesisir di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Riau, tradisi perahu jong tak asing lagi bagi mereka. Tradisi ini
adalah sejenis permainan rakyat yang setiap tahun dilakukan nelayan untuk menghilangkan kejenuhan saat tidak melaut.
Perahu jong adalah perahu mini yang terbuat dari bahan kayu pulai. Panjangnya sekira 1,30 hingga 1,35 meter bahkan ada
yang mencapai 4 meter. Lambung perahu ditutup agar air laut tidak masuk. Di sisi kanan (dapat dipindahkan pada sisi kiri)
perahu terdapat kayu yang memanjang keluar sepanjang 1,40 meter. Fungsinya sebagai penyeimbang. Di atas perahu di
pasang layar yang sedikit lebih tinggi dari Panjang perahu antara 1,50 meter 1,60 meter, hingga ada yang mencapai 4 meter.
Perahu Jong ini dimainkan di pesisir pantai dengan mengandalkan kekuatan angin untuk menggerakannya
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(54) Judul Invensi : ALAT RECOVERY AIR DAN MAKRONUTRIEN LIMBAH PENGOLAHAN
SURIMI
(57) Abstrak :
Abstrak ALAT RECOVERY AIR DAN MAKRONUTRIEN LIMBAH PENGOLAHAN SURIMI Invensi ini berhubungan dengan alat
recovery air dan makronutrien limbah pengolahan surimi, yang dilengkapi dengan komponen-komponen untuk menampung
air cucian serta memompa air ke spinner, spinner untuk memisahkan air dengan makronutrien, dan ﬁlter untuk menyaring air
cucian. Suatu alat recovery air dan makronutrien limbah pengolahan surimi yang terdiri dari : alat penampung air cucian yang
dilengkapi dengan pompa untuk memindahkan air ke spinner; spinner yang dilengkapi nylon mesh berukuran 300 mesh yang
berperan untuk memisahkan antara air cucian dengan makronutrien; ﬁlter yang terbuat dari bahan organik yang berperan
untuk memurnikan air cucian sehingga dapat dimanfaatkan kembali.
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(54) Judul Invensi : Wadah handsanitizer otomatis berbahan kayu balau (Shorea sp.)
(57) Abstrak :
WADAH HANDSANITIZER OTOMATIS Invensi ini mengenai Wadah/body alat handsanitizer otomatis dibuat menggunakan kayu
balau, pemilihan kayu balau karena kelebihan yang di miliki oleh kayu balau yaitu material alami yang tersedia di alam, tidak
korosif, kuat, kokoh dan tahan lama sehingga dapat berfungsi body/wadah pada perangkat handsanitizer otomatis.
Body/Wadah handsanitizer yang sudah dibentuk segitiga selanjutnya dihubungkan dengan Rangkaian alat dibuat dengan
modul IR obstacle yang dirancang menggunakan papan PCB lubang. Arus AC yang bertegangan 220V merupakan sumber
daya utama yang digunakan untuk menjalankan motor mini waterpump yang nantinya akan digunakan sebagai alat
penghisap cairan sanitizer yang berada didalam tangki.
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(54) Judul Invensi : PROSES PEMBUATAN PEMBUNGKUS BERGELEMBUNG DAN
BERWARNA ABU-ABU DAN PRODUK YANG DIHASILKANNYA
(57) Abstrak :
Invensi ini menyediakan suatu proses untuk memproduksi pembungkus/kemasan dari bahan dasar polietilen yang disertai
dengan warna tunggal. Warna dari pembungkus bergelembung pada invensi ini adalah abu-abu yang diperoleh melalui
penambahan pigmen pada bahan dasar tersebut dengan pigmen yang mengandung warna hitam dan warna putih. Warna
hitam yang digunakan adalah dari senyawa karbon hitam dan warna putih yang digunakan adalah dari senyawa TiO2
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(54) Judul Invensi : UJI AKTIFITAS MINYAK VIRGIN COCONUT OIL (VCO)BIOPHYTOMEGA
SEBAGAI PROBIOTIK DAN ANTI MIKROBA FOODBOND PATHOGEN
(57) Abstrak :
Telah dilakukan penelitian isolasi BAL dari produk VCO BioPhytoMega no paten proses S00201911716 dan paten komposisi no
S00201911718 terhadap karakteristik BAL probiotik dan sebagai anti mikroba kuat melawan bakteri foodbond Escherichia
coli,Staphylococus aureus dan Lysteria monocytogenes. Metoda yang digunakan untuk karakterisasi BAL secara miktobiologi
dan biokimia. Didapatkan 18 isolat BAL-VCO yang selanjutnya diuji untuk mendapatkan probiotik potensial dengan skrining
pada pH2 dan skrining terhadap beberapa antibiotik. Berdasarkan hasil penelitian morfologi selnya, 8 isolat BAL-VCO
berbentuk kokus dan 10 isolat BAL-VCO berbentuk basil. 18 isolat BAL-VCO yang diperoleh memiliki karaktarestik biokimia,
yakni bakteri Gram positif dan katalase negatif. Selain itu, 17 isolat BAL-VCO berupa bakteri homofermentatif dan 2 isolat
BAL-VCO berupa bakteri heterofermentatif. Isolat BAL-VCO A-3 yang diisolasi dari produk A merupakan isolat BAL yang paling
berpotensi sebagai probiotik mempunyai daya hambat tertinggi melawan Lysteria monocytogenes dengan diameter hambat
26.00 mm. Analisis urutan basa 16S rDNA diketahui bawa isolat BAL-VCO A-3 diidentiﬁkasi sebagai Lactobacillus fermentum
strain KF7.
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(54) Judul Invensi : CASING SISTEM UJIAN BERBANTU KOMPUTER UNTUK DAERAH
TERPENCIL
(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan kotak casing peralatan sistem ujian berbantu komputer untuk daerah terpencil dimana
keterbatasan infrastruktur, anggaran dan tenaga terampil menjadi alasan utama. Sistem ujian berbantu komputer ini
mendukung program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan UBK pada sekolah dasar dan menengah
dengan menjawab tantangan pelaksanaan di daerah terpencil. Casing yang didesain agar peralatan ini dapat feasible
digunakan di lapangan dengan mempertimbangkan unsur estetika, fungsional, durability dan safety.
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(54) Judul Invensi : SEPATU RODA-SEGARIS BERVENTILASI
(57) Abstrak :
SEPATU RODA-SEGARIS BERVENTILASI Invensi ini mengungkapkan suatu sepatu roda-segaris berventilasi yang mencakup
suatu vamp dalam (10) yang terbuat dari kopolimer EVA dan meliputi sejumlah lubang (11) dan sejumlah gerbang-keluarudara (12); suatu vamp luar (20) yang terbuat dari kopolimer EVA dan meliputi sejumlah gerbang- keluar-udara (21); suatu
lidah (30) yang terbuat dari kopolimer EVA; suatu bingkai (40) yang dikencangkan ke vamp luar (20) tersebut; suatu tutup
hak (50) yang dikencangkan ke bingkai (40) tersebut; dan sejumlah roda (60) yang dipasangkan segaris di bawah bingkai
(40) tersebut. Vamp dalam (10) tersebut ditempatkan di dalam vamp luar (20) tersebut dengan keadaan gerbang-keluarudara (12) dari vamp dalam (10) tersebut selaras dengan gerbang-keluar-udara (21) dari vamp luar (20) tersebut. (Gambar 1)

(20) RI Permohonan Paten
(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/SID/01172

(13) A

(51) I.P.C :

(71)
(22)
(72)
(30)

(31) Nomor

SURYA CANDRA MARHALIM, ID

(32) Tanggal Prioritas

Timur 60284

(54) Judul Invensi : ALAT PENGHISAP ASAP ROKOK PORTABLE
(57) Abstrak :
ALAT PENGHISAP ASAP ROKOK PORTABLE Invensi ini merupakan alat penghisap dan perangkap asap rokok portable untuk
digunakan di dalam ruangan oleh para perokok tanpa mencemari udara dan menghindarkan orang di sekitar perokok menjadi
perokok pasif karena terpapar oleh residu atau asap rokok. Alat menurut invensi ini tergabung dalam sebuah kotak portable
yang terbuat dari bahan plastic atau acliric atau pvc atau logam yang dihaluskan di seluruh tepinya dan dilengkapi dengan
panel indicator daya battery, tombol-tombol operasi, outlet charge dalam fungsi powerbank dan senter serta laser pointer.
Alat ini adalah alat penghisap dan perangkap asap rokok portable yang menggunakan ﬁlter kasa dan karbon yang dapat
diganti bila telah pekat dalam melakukan fungsi penyaringan udaranya. Alat ini bekerja dengan menghisap dan
memerangkap partikel asap dan bau pada asap rokok melalui ﬁlter kasa dan ﬁlter karbon serta melepaskan udara yang telah
tersaring. Aplikasi alat ini sangat mudah dan dapat secara signiﬁkan memerangkap partikel asap rokok baik yang dihasilkan
oleh rokok yang terbakar maupun residu asap rokok yang dihembuskan oleh perokok.
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(54) Judul Invensi : PROSES EKSTRAKSI KULIT JERUK DENGAN METODE
HYDRODYNAMIC CAVITATION (HC)
(57) Abstrak :
Dasar pengembangan invensi ini adalah potensi dari kulit jeruk yang mengandung hesperidin, diosmin, hesperetin,
naringenin, serta senyawa ﬂavonoid yang sudah diketahui potensinya sebagai antioksidan, antikanker, imunomodulator dan
antivirus. Ekstraksi kulit jeruk dilakukan dengan teknik Hydrodynamic cavitation (HC)pada mesin HC yang dirakit secara
mandiri untuk menarik senyawa bioaktif kulit jeruk dengan pelarut air sehingga menghasilkan ekstrak hidrokavitasi kulit jeruk
(EHC-KJ), yang dapat digunakan nantinya sebagai komponen utama dalam formulasi produk nutrasetika. Klaim invensi ini
adalah kondisi mesin/alat dan prosedur/proses ekstraksi. Kondisi mesin meliputi temperatur ekstraksi 50 oC, pengadukan
1400 rpm, putaran pompa 2900 rpm, daya listrik 2200 watt, volume air 97 L. Adapun proses ekstraksi dilakukan terhadap
serbuk simplisia dengan ukuran 20 mess dan dilaksanakan selama 30 menit pada saat temperatur mencapai 50 oC. Pada
kondisi tersebut diperoleh EHC-KJ dengan kadar hesperidin sebesar 1-1,9 g/kg.
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(54) Judul Invensi : BETON GEOPOLIMER ABU TERBANG HYBRID DENGAN
REPLACEMENT ORDINARY PORTLAND CEMENT (OPC) SEBAGAI MATERIAL KONSTRUKSI
(57) Abstrak :
Pembakaran batu bara menghasilkan sekitar 80-90 persen abu terbang. Limbah abu terbang diklasiﬁkasikan sebagai bahan
berbahaya dan beracun (B3) bagi lingkungan karena mengandung logam berat. Oleh karena itu, limbah abu terbang perlu
dikelola berdasarkan Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014. Salah satu metode stabilisasi dan solidiﬁkasi logam berat
pada limbah abu terbang adalah menggunakan bahan geopolimer. Logam-logam berat tetap terikat secara ﬁsik pada beton
dalam jangka panjang. Namun, beton geopolimer harus menggunakan perawatan suhu tinggi untuk meningkatkan kekuatan
sehingga sulit dibuat tanpa peralatan yang sesuai. Oleh karena itu, dibuat geopolimer abu terbang hybrid yang mengaktifkan
abu terbang menggunakan alkali aktivator dan semen Portland untuk perawatan pada suhu ruang. Beton geopolimer tersebut
memiliki beberapa keunggulan, yaitu lebih tahan terhadap lingkungan ekstrim seperti gambut yang asam dalam jangka
panjang dan memiliki kekuatan seperti beton konvensional. Beton geopolimer dibuat dari campuran antara agregat, air dan
bahan pengikat dari hasil reaksi polimerisasi antara alkali aktivator dengan silika dan alumina dari limbah abu terbang serta
penggantian sebagian abu terbang dengan semen Portland. Larutan alkali aktivator yang digunakan NaOH 10M dan rasio
NaOH dan Na2SiO3 (Ms) 2,5. Persentase abu terbang yang digunakan sebesar 85 persen dan penggantian abu terbang
dengan semen sebesar 15 persen.
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(54) Judul Invensi : PERANGKAT PENCUCI PASIR DAN TANAH TERKONTAMINASI
(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan suatu perangkat pencuci pasir dan tanah yang terkontaminasi, khususnya perangkat pencuci
pasir dan tanah yang praktis dan dapat dipindah-tempatkan dan dikonﬁgurasi untuk penerapan pada lahan yang minimal dan
waktu yang singkat yang meliputi bagian penampung masukan material (1), bagian bak pengadukan (2), kerangka utama (3),
bagian penyemprot (4) dengan nosel (4c) yang terdiri dari komponen nosel pertama (4c1) dan komponen nosel kedua (4c2)
yang ditempatkan pada dudukan nosel, dengan bagian pompa (5), dan bagian panel kontrol (6) sebagai catu daya untuk
pengoperasian bagian pompa, vibrator, yang dilengkapi dengan pengaman dengan menonaktifkan ketika terjadi kesalahan
pengoperasian dan masalah kelistrikan.
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(54) Judul Invensi : Alarm Rob Dengan Sensor Ultrasonik
(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan suatu alat yang mampu memberi peringatan lebih awal terjadinya bencana air laut pasang
berbasis sensor ultrasonik dan mikrokontroler untuk ditempatkan di daerah pemukiman penduduk di sepanjang pesisir pantai
yang terindikasi rawan terjadi bencana air laut pasang. Peringatan siaga bencana air laut pasang berupa suara sirine. Alat ini
dibuat dengan menggunakan sensor sensor ultrasonik, mikrokontroler, relay, kotak plastik, plat besi, power supply 12 volt
dan sirine. Sensor ultrasonik digunakan untuk mengukur ketinggian air dengan mengukur jarak antara sensor dengan
permukaan air laut dibawahya. Alat akan memberikan peringatan siaga ketika sistem mendeteksi ketinggian air laut pasang
siaga, yaitu ketinggian air laut lebih tinggi dari ambang ketinggian rob pada keadaan normal. Alat tempatkan ditengah
pemukiman penduduk yang terindikasi rawan akan terjadi bencana air laut pasang dan rob
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(54) Judul Invensi : CRUCIBLE PELEBURAN LOGAM BERBAHAN LIMBAH EVAPORATION
BOATS
(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan metode pembuatan crucible berbahan limbah evaporation boats. Metode pembuatan
crucible dilakukan dengan tahapan penghalusan limbah evaporation boats, pengayakan menggunaan ayakan 80 mesh,
pencampuran material evaporation boats (50%), graﬁt (25%) dan kaolin (25%), penambahan air sebanyak 30% selama
proses mixing, kompaksi dengan tekanan sebesar 80 kg/cm2, kemudian dilakukan proses sintering dengan suhu 1150°C
selama 2 jam. Hasil dari invensi menunjukan ketahanan impact produk sebesar 0,01772659 J/mm2 (tanpa perlakuan thermal
shock). Ketahanan impact dengan perlakuan thermal schock pada suhu 100oC, 200oC, 300oC, 400oC dan 500oC masingmasing sebesar 0,01662808 J/mm2; 0,01579632 J/mm2; 0,0140913 J/mm2; 0,0134015 J/mm2; dan 0,01166541 J/mm2.
Semakin tinggi suhu perlakuan thermal shock, maka semakin rendah pula harga ketahanan impactnya.

(20) RI Permohonan Paten
(19) ID

(11) No Pengumuman : 2021/SID/01151

(13) A

(51) I.P.C :

(71)

(72)
(30)

(31) Nomor

(32) Tanggal Prioritas
(74)

Muhammadiyah Yogyakartanto

(54) Judul Invensi : SISTEM KENDALI PADA KURSI RODA ELEKTRIK
(57) Abstrak :
Alat bantu pergerakan bagi penyandang sistem motorik khususnya pada cacat kaki sangatlah penting. Mengingat
penyandang cacat kaki juga ingin bergerak secara bebas menuju ke suatu tempat tanpa membebani keluarga atau teman
terdekat. Oleh karena itu penelitian kursi roda elektrik ini dibuat dengan tujuan mempermudah pergerakan penyandang cacat
kaki dalam beraktivitas, menuju ke suatu tempat atau melakukan sesuatu. Perancangan kursi roda elektrik guna membantu
pergerakan dengan kendali joystick yang dihubungkan dengan Minium System Arduino. Jika tuas joystick di arahkan ke
depan, belakang, ke kiri dan ke kanan maka perintah joystick akan diolah oleh Minimum System Arduino, sehingga
memberikan tegangan pada driver motor dan kursi roda elektrik dapat bergerak maju, mundur, belok kiri dan belok kanan.
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(54) Judul Invensi : PROSES PEMBUATAN BATU TEMPEL RAMAH LINGKUNGAN DENGAN
MEMANFAATKAN LIMBAH KANTONG PLASTIK DAN LIMBAH BATU APUNG
(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan proses pembuatan batu tempel buatan dengan pemanfaatan limbah kantong plastik dan limbah
batu apung, selain untuk mengamankan lingkungan juga dapat memberikan keuntungan ekonomis dan teknis. Proses
pembuatannya plastik, pasir dan limbah batu apung dengan komposisi masing-masing 1: ½ : ½, 1: 2½ : ½ dan 1: 4½ : ½
dipanaskan hingga 200oC pada mesin pemanas dan pengaduk, hingga adonan merata. Adonan dikeluarkan dan dicetak
menjadi batu tempel ukuran 20cm x 30cm x 3cm. Batu diuji drop test, impact test dan bending test. Batu Tempel buatan
yang dihasilkan tersebut lebih ringan, lebih kuat dan juga lebih ramah lingkungan dari batu tempel alam. Eksploitasi batu
tempel alam yang terus menerus pasti berdampak negatif yaitu menyebabkan kerusakan lingkungan. Hasil invensi
menunjukkan bahwa Batu Tempel buatan dengan perbandingan 1: ½ : ½ memiliki kerusakan paling kecil (0.055%)
sedangkan perbandingan 1: 4½ : ½ memiliki kerusakan paling besar (66.952%).
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(54) Judul Invensi : KOMBINASI SUSUNAN PISAU DINAMIS DAN PISAU STATIS PADA
MESIN PENCACAH SAMPAH UNTUK MENINGKATKAN RERATA HASIL CACAHAN
(57) Abstrak :
Invensi ini mengenai suatu kombinasi susunan pisau dinamis dan pisau statis mesin pencacah untuk meningkatkan hasil
pencacahan pada proses pencacahan botol plastik, kadus, karton, serta kertas, maupun plastik kaku lainnya. Kombinasi
susunan pisau pada invensi ini terdiri dari pisau dinamis yang tersusun atas dua bagian (sebelah kanan dan sebelah kiri),
memiliki enam mata pisau dinamis (tiga mata pisau di setiap bagian), serta dua pisau statis.
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(54) Judul Invensi : KONSTRUKSI PINTU SLEDING ALUMUNIUM
(57) Abstrak :
Suatu konstruksi pintu sleding alumunium dengan proﬁl rangka (frame) daun pintunya dari bahan alumunium yang terdiri
dari: daun pintu sleding (1a, 1b, 1c), kusen sleding 2 trek (2), sub-frame (3), rel sleding 2 trek (4), yang dicirikan dengan
bagian tengah-tengah bidang pintu terdapat kaca (6) yang diapit oleh pintu sleding ambang bawah (5) di bagian bawah dan
bagian atasnya; konstruksi pintu sleding alumunium ini dilengkapi bagian pengait (7) diantara daun pintu (1b) dan daun pintu
(1c), dan memiliki bagian mulut pintu (8) di sisi daun pintu sleding (1a) yang memanjang secara tegak lurus dan akan
menangkap salah satu tonjolan kusen sleding 2 trek (2) ketika pintu sleding tertutup rapat; konstruksi pintu sleding
alumunium ini juga dilengkapi dengan rel sleding 3 trek (41) dan kusen sleding 3 trek (21) untuk digunakan pada pemakaian
daun pintu sleding sebanyak 3 (tiga) baris, dan semua komponennya terbuat dari bahan alumunium batangan yang ukuran
panjang-pendeknya dapat dipotong-potong sesuai kebutuhan di lapangan.
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(54) Judul Invensi : Metode Perhitungan Delta-Normal Value At Risk Berdasarkan
Exponential Duration With Convexity
(57) Abstrak :
Telah dihasilkan invensi berupa metode pengukuran risiko dengan Delta-Normal Value at Risk berdasarkan Exponential
Duration with Convexity (DN-VaR based on EDC). Metode ini mengukur risiko investasi obligasi yang didasarkan pada
perubahan harga obligasi akibat perubahan suku bunga. Metode Perhitungan DN-VaR based on EDC merupakan kombinasi
dari perhitungan perubahan harga obligasi Exponential Duration with Convexity (EDC) yang diusulkan oleh Livingston dan
Zhou dan pengukuran risiko Delta Normal Value at Risk (DN-VaR) berdasarkan Macaulay Duration yang diusulkan oleh Jorion.
Melalui kombinasi ini diharapkan dapat memprediksi risiko yang mungkin terjadi pada investasi obligasi akibat perubahan
suku bunga, khususnya perubahan suku bunga yang ekstrem.
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(54) Judul Invensi : PENGAWETAN DAGING AYAM DENGAN METODE KOMBINASI
OZONISASI, UV DAN PELAPIS KASEIN KITOSAN
(57) Abstrak :
Invensi ini merupakan pengawetan daging ayam segar dengan metode kombinasi ozonisasi, UV dan pelapis kasein kitosan.
Tahapan metode kombinasi ozonisasi, UV dan pelapis kasein kitosan bisa mempertahankan daging ayam selama 7 hari di
dalam refrigerator. Salah satu pengawetan secara alami dengan teknologi ozon dan ultraviolet sebagai perlakuan
pendahuluan sebelum daging ayam lalu disemprot dengan bahan pelapis kasein kitosan. Pengawetan daging sangat penting
dilakukan sebagai usaha meningkatkan/memperpanjang daya simpan.
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(54) Judul Invensi : Formulasi Cookies Tepung Buah Mangrove (Bruquiera
gymnorrhiza) dan Kedelai (Glycine max)
(57) Abstrak :
Buah mangrove (Bruquiera gymnorrhiza) mengandung karbohidrat yang tinggi namun rendah protein sehingga perlu
dikombinasikan dengan kedelai (Glycine max). Kombinasi tersebut merupakan jenis pangan lokal di Kabupaten Demak yang
potensial dijadikan PMT untuk balita. Terdapat faktor pembatas kelayakan buah mangrove untuk dikonsumsi yaitu HCN dan
tanin. Hasil invensi ini menyatakan bahwa pemberian subtitusi tepung mangrove dan tepung kedelai berpengaruh pada
perbedaan daya terima serta rerata total energi, protein, karbohidrat, tanin, serat kasar, zinc, besi dan kalsium cookies,
namun tidak terdapat perbedaan pada kadar air, lemak, abu dan kandungan HCN. Formula cookies F2 (70% : 30%) terpilih
menjadi formula terbaik dan mendekati syarat mutu PMT menurut permenkes dengan nilai hasil (Nh) tertinggi sebesar 0,6287
dengan kandungan energi sebesar 479,44 kkal, protein 11,70 g, lemak 23,93 g, karbohidrat 54,31 g, kadar air 7,88%, kadar
abu 2,18%, HCN 1,77 ppm, tanin 101,9 mg, serat kasar 6,74 g, zinc 2,68 mg, zat besi 6,72 mg dan kalsium 659,03 mg serta
hasil uji hedonik meliputi warna (2,97), rasa (2,40), aroma (2,50) dan tekstur (2,23).
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(54) Judul Invensi : METODE EKSTRAKSI MINYAK IKAN DARI HATI IKAN PARI (Dasyatis
sp)
(57) Abstrak :
Invensi ini meliputi metode ekstraksi minyak hati ikan pari (Dasyatis sp) dengan alkali digestion method dengan penambahan
reagen 2% NaOH pekat dan HCL untuk mempertahankan ph 8-9 dengan pemanasan pada suhu 50°C selama 3 jam dapat
menghasilkan rendemen sebesar 35,74±0.38%. kemudian dengan penambahan adsorben magnesol XL 3% dan disentrifuge
selama 15 menit dengan kecepatan 5000 rpm dapat meningkatkan kualitas minyak hati ikan pari (Dasyatis sp) dengan
menghasilkan nilai FFA sebesar 0,40%±0,02, PV sebesar 2,37±0,05 mEq/kg, p-anisidin 5,72±1,95 mEq/kg, TOTOX sebesar
8,27±1,80 mEq/kg, AV sebesar 1,74±0,01 mg NaOH/kg,kejernihan sebesar 75,19±1,7%.
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(54) Judul Invensi : KOLEKTOR SURYA HYBRID PLAT DATAR
(57) Abstrak :
Invensi ini mengenai kolektor surya hybrid plat datar, lebih khusus lagi, kolektor surya ini dilengkapi dengan photovoltaik
yang berfungsi untuk menghidupkan kipas dan berguna untuk mempercepat perpindahan panas dari kolektor ke media lain
yang akan digunakan seperti untuk kotak pengering. Tujuan utama dari invensi ini adalah untuk menyediakan alat
pengumpul panas matahari atau disebut kolektor surya yang sederhana, murah, dan perawatan yang rendah yaitu kolektor
surya hybrid plat datar, dimana suatu kolektor surya hybrid plat datar sesuai dengan invensi ini terdiri dari penutup kaca (1),
penutup kaca (2), plat absorber(3), material isolasi(4), photovolataik(6), dan kipas(8) yang dijelaskan pada klaim (1-7). Tujuan
lain dari invensi ini adalah menyediakan alat pengumpul panas yang ramah lingkungan dan mudah dalam pengoperasiannya.
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(54) Judul Invensi : V-PROBE UNTUK ALAT PENGUKURAN KADAR BIOMARKER DARAH
NON INVASIF
(57) Abstrak :
Invensi ini berkenaan dengan modiﬁkasi probe untuk alat pengukuran kadar biomarker darah non invasif. Model probe
tradisional memiliki keterbatasan yakni ketidak akuratan posisi dan arah penyinaran dari sumber cahaya, jari tangan, dan
sensor pengukuran, akibat ketidaksempurnaan bentuk probe. Invensi ini mengoptimalkan kombinasi posisi sumber cahaya,
jari, dan sensor dengan bentuk V dengan kemiringan sebesar 20 derajat. Bentuk ini digunakan untuk memaksimasi sinar
yang masuk ke sensor. V-probe sesuai invensi ini menurut Gambar 1 terdiri dari bagian LED holder (1), LED mount (2), ﬁnger
rest (3), photodiode canopy (4) dan base stand (5).
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(54) Judul Invensi : PRIMER MINI DNA BARCODING SPESIFIK UNTUK IDENTIFIKASI
SPESIES HIU LANJAMAN DAN HIU TIKUS
(57) Abstrak :
Ikan hiu diperdagangkan dalam bentuk sirip, sebagai bahan baku minyak ikan dan sumber protein hewani. Setelah
mengalami proses pengolahan, identiﬁkasi dengan metode berbasis morfologi dan meristik sulit dilakukan. Primer-primer
spesiﬁk PCR DNA mini barcoding spesiﬁk ikan hiu lanjaman dan hiu tikus telah berhasil dirancang dan dioptimasi pada invensi
ini. Primer yang dihasilkan memiliki panjang produk 352 pb dengan suhu annealing optimal pada 59°C untuk hiu lanjaman
dan 285 pb dengan suhu annealing optimal 69°C untuk hiu tikus. Pasangan primer tersebut menggunakan CF (forward) 5’TGAGCTTGGACAACCTGGATCAC-3’ dan CF (reverse) 5’-TGACACACCGGCTAAGTGAAGAG-3’ untuk hiu lanjaman serta AP
(forward) 5’-CCTCCATTAGCTGGCAATTTAGC-3’ dan AP (reverse) 5’-GCCTGCTGGATCAAAGAATGTTG-3’ untuk hiu tikus. Isolat
DNA ikan hiu dilindungi hiu tikus (Alopias pelagicus) dan hiu lanjaman (Carcharinus falciformis) dapat diampliﬁkasi dengan
primer spesiﬁk DNA mini barcoding dari masing-masing spesies yang didukung oleh hasil validasi melalui Sanger sekuensing.
Pasangan primer spesiﬁk barcoding mini yang dirancang dapat digunakan untuk identiﬁkasi produk olahan perikanan dengan
berbagai teknik pengolahan.
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(54) Judul Invensi : PROFIL PROTEIN SENYAWA BIOAKTIF SEROMUKOID BEKICOT
SEBAGAI BIOLOGICAL RESPONSE MODIFIERS (BRM) IMMUNOSTIMULATOR
(57) Abstrak :
Invensi ini mengenai proﬁl protein senyawa bioaktif anti mikrob dalam seromukoid bekicot (Achatina fullica Ferrusac)yaitu 3
sub unit protein Achasin sulfat dengan Berat Molekul kisaran 55 – 72 kDa dan 1 sub unit protein spesiﬁk 43 kDa sebagai
senyawa bioaktif yang berfungsi sebagai biological response modiﬁers (BRM). Bahan yang dapat menstimulasi sistem imun
disebut biological response modiﬁers (BRM). Imunostimulator merupakan senyawa yang dapat meningkatkan respon imun
seluler dengan berbagai cara yaitu meningkatkan jumlah dan aktivitas sel T, sel NK dan makrofag serta melepaskan
interferon; interleukin. Tujuan invensi ini adalah untuk mengisolasi dan mengidentiﬁkasi senyawa bioaktif achasin sulfat yang
bersifat anti mikrob dalam seromukoid bekicot (Achatina fullica Ferrusac) dan berfungsi sebagai biological response modiﬁers
(BRM). Tujuan invensi ini dapat dicapai dengan menganalisis proﬁl protein seromukoid bekicot menggunakan metode SDSPAGE. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan 3 sub unit protein Achasin sulfat dengan Berat Molekul 55 – 72 kDa
dan 1 sub unit protein spesiﬁk 43 kDa yang berfungsi sebagai biological response modiﬁers (BRM).
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(54) Judul Invensi : METODE PENYIMPANAN DAN TRANSPORTASI MINYAK EDIBEL PADA
WADAH TERTUTUP BERTEKANAN TINGGI DENGAN PERLAKUAN GAS NEON (Ne) DAN
BAHAN TAMBAHAN PANGAN NANO SILICA HIDROALUMINIUM (Al2O3.nSiO2.kH2O)
(57) Abstrak :
Invensi mengenai suatu metode penyimpanan dan transportasi minyak edibel pada wadah tertutup bertekanan tinggi dengan
perlakuan gas Neon (Ne) bertekanan 310.3 kPa atau lebih, kemurnian 90%, kadar uap air <0.1%. Metode ini juga meliputi
pemberian bahan tambahan pangan nano silica hidroaluminium (Al2O3.nSiO2.kH2O) berukuran super halus (<100nm) yang
dimasukkan ke dalam minyak edibel (1) sebanyak 500 mg untuk setiap liter minyak. Metode dilengkapi dengan sensor Neon
(13) dan sensor tekanan gas (manometer) (7) yang memberikan umpan balik kepada sistem kontrol (12) untuk
menutup/membuka katup pemasukan (5)/katup pengeluaran (6) melalui transmisi sinyal radio (16) atau kabel (15). Invensi
dapat beroperasi secara otomatis mengatur komposisi gas di dalam wadah (2,8) bila konsentrasi gas Neon (Ne) (4) berada di
bawah 90%. Dapat beroperasi secara otomatis mengatur tekanan gas di dalam wadah (2,8) bila konsentrasi gas Neon (Ne)
(4) berada di bawah 310.3 kPa. Ruangan antara tutup wadah dan permukaan minyak edibel (3) berisi gas Oksigen (O2)
dibawah 0.1%. Gas Neon (Ne) (4) dapat disubstitusi dengan gas lembam atau gas mulia lainnya. Proses hidrolisis dapat
dihentikan karena kandungan air atau uap air yang sangat kecil pada ruangan antara tutup wadah dan permukaan minyak
edibel.
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(54) Judul Invensi : METODE PEMATAHAN DORMANSI BENIH BAWANG PUTIH DENGAN
TEKNOLOGI ULTRAFINE BUBBLE
(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan penerapan teknologi ultraﬁne bubble (UFB) yang menghasilkan air yang berisi gelembung
udara yang sangat kecil berukuran antara 100-400 nm dengan konsentrasi yang tinggi sehingga meningkatkan ROS (reactive
oxygen species) yang digunakan untuk mempercepat pematahan dormansi benih bawang putih melalui proses perendaman
dalam jangka waktu tertentu. Kombinasi perlakuan suhu dingin 18+2°C yang sesuai dengan lokasi tumbuh bawang putih
pada ketinggian diatas 1000 m dan perendaman umbi bawang putih di air ultraﬁne bubble dengan konsentrasi oksigen 8 atau
20 ppm selama 24 jam dapat mempercepat pematahan dormansi umbi bawang putih (yang ditunjukkan dengan panjang
plumula minimal 60 persen dari 5-6 bulan menjadi 2 bulan).
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(54) Judul Invensi : PEMBUATAN LAPISAN TIPIS MAGNETIK Ba(Fe,Co,Ni)12O19
DENGAN METODE ULTRASONIC SPRAY PYROLYSIS
(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan komposisi bahan penyusun dan metode pembuatan material magnet lapisan tipis barium
heksaferat (BHF) Ba(Fe,Co,Ni)12O19. Secara khusus bahan utama dalam invensi ini menggunakan dengan bahan dasar
dalam pembuatannya antara lain Ba(NO3)2, Fe(NO3)3.9H2O, Co(NO3)2.6H2O, Ni2SO4.7H2O, asam sitrat (CA) dan deionized
water (DI water) dengan perbandingan Ba:Fe:CA sebesar 1:8:9 mmol melalui metode Ultrasonic Spray Pyrolysis sehingga
diperoleh material komposisi Ba(Fe,Co,Ni)12O19. Bahan yang sesuai dengan invensi ini bersifat magnetik dan memiliki nilai
koersivitas antara 64,6 sampai dengan 101,6 kA/m.
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(54) Judul Invensi : Komposisi penggunaan pakan leguminosa pohon Indigofera
zollingeriana menggantikan sebagian rumput Pennisetum purpureum cv. Dwarf pada
ternak sapi dalam usahatani sistem integrasi ternak sapi dengan tanaman kelapa
(SISKA)
(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan komposisi penggunaan pakan ternak sapi dalam Sistem integrasi ternak sapi dengan kelapa
(SISKA). Sekarang saatnya mengurangi penggunaan rumput (Gramineae) dengan menggantinya dengan penggunaan hijauan
pohon seperti leguminosa (Fabaceae) sebagai sumber pakan hijauan makanan ternak. Untuk itulah penelitian ini dengan
aplikasi penanaman dan penggunaan hijauan leguminosa pohon Indigofera zollingeriana dan rumput Pennisetum purpureum
cv. Dwarf di lahan di bawah tanaman kelapa. Dilanjutkan dengan penggunaan pakan hijauan daun leguminosa pohon
Indigofera zollingeriana menggantikan sebagian rumput Pennisetum purpureum cv. Dwarf pada ternak sapi sebagai bagian
dari usahatani sistem integrasi ternak sapi dengan tanaman kelapa (SISKA). Komposisi penggunaan pakan legum pohon
Indigofera zollingeriana untuk menggantikan rumput Pennisetum purpureum cv. Dwarf (rumput gajah mini) adalah 40:60
persen ataupun 60:40 persen, di mana komposisi legum dan rumput terbaik adalah R3 (60:40 persen). Tetapi komposisi
ekonomis berdasarkan ketersediaan hijauan Indigofera zollingeriana atau jumlah produktivitas per hektar menurut Tabel 1
adalah R2 (40:60 persen) atau komposisi 40% pakan legum pohon Indigofera zollingeriana dengan 60% pakan rumput
Pennisetum purpureum cv. Dwarf
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(54) Judul Invensi : METODE PERBANDINGAN MENU WEBSITE SECARA OTOMATIS
(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan metode perbandingan antara menu-menu pada berbagai website yang dilakukan secara
otomatis dimana bahasa yang digunakan dalam menu website tidak hanya dalam bahasa Indonesia, namun bisa dalam
bahasa asing lainnya yang ditulis dalam aksara latin. Proses perbandingan menu-menu website masih dilakukan secara
manual oleh desainer website. Hasil proses perbandingan ini tidak selalu mempunyai akurasi 100% dan mempunyai
keterbatasan dari jumlah website yang dibandingkan yang disesuaikan dengan kemampuan dan ketelitian desainer website.
Metode yang diusulkan berupa pembacaan inputan menu website yang diolah secara otomatis menggunakan teknik scrapper
untuk mendapatkan menu website dari alamat-alamat website yang ditulis oleh pengguna. Kemudian sistem membandingkan
dan menghitung kesamaan menu-menu website secara otomatis yang hasilnya berupa daftar kesamaan kata-kata penyusun
menu-menu website yang dibandingkan. Daftar kesamaan kata-kata penyusun menu-menu website ini dapat diurutkan
membesar atau mengecil berdasar nilai kesamaan antar kata-kata penyusun menu-menu website dengan tujuan memberikan
kemudahan bagi pengguna untuk menganalisis perbandingan menu-menu website. Dengan adanya invensi ini maka
pengguna yang sedang mendesain struktur menu website akan diberikan kemudahan, mempersingkat waktu dan menjamin
hasil perbandingan dengan akurasi 100%. Hasilnya dapat digunakan desainer website untuk mendesain struktur menu
website dengan cara mendapatkan ide dan informasi menu-menu website yang banyak digunakan dalam website sejenis.
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(54) Judul Invensi : 60% RUMPUT LAPANGAN + 30% LEGUMINOSA INDIGOFERA
ZOLLINGERIAANAN + 10% KONSENTRAT UNTUK FORMULASI PENYUSUNAN RANSUM
PADA TERNAK KAMBING ETAWA
(57) Abstrak :
Invensi ini mengenai ini bertujuan untuk mencari ransum komplit yang terdiri dari mengevaluasi nilai konsumsi BK ransum,
kecernaan zat-zat makanan secara in vivo, pertambahan bobot badan (PBB), eﬃsiensi ransum, dan Income Over Feed Cost
(IOFC. Pada invensi ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 3 perlakuan dan 4 kelompok sebagai ulangan.
Pengelompokan dilakukan berdasarkan berat badan ternak. Adapun perlakuan dalam penelitian ini Iibangan hijauan dan
kosentrat = 60:40)yaitu P1: 60% rumput lapangan + 10 % Indigofera Zollingeriana + 30% konsentrat, P2 : 60% rumput
lapangan + 20% Indigofera Zollingerianan + 20% Konsentrat dan P3 : 60% rumput lapangan + 30% Indigofera Zollingerianan
+ 10% konsentrat.Penelitian ini dilakukan di kandang El-Fitra farm, Gunung Pangilun dan laboratorium Fakultas Peternakan
serta laboratorium P3IN Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang. Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah Nilai
konsumsi BK ransum, kecernaan zat-zat makanan secara in vivo,pertambahan bobot badan (PBB), eﬃsiensi ransum, dan
rasio Income Over Feed Cost (IOFC) pada kambing Etawa yang mengkonsumsi rumput lapangan dan konsentrat hijauan
Indigofera Zollingeriana, konsentrat lokal berupa dedak, bungkil kedelai, ampas tahu dan jagung. Dari hasil penelitian didapat
yang terbaik terdapat pada ransum P3 : 60% rumput lapangan + 30% Indigofera Zollingeriana + 10% konsentrat dengan
konsumsi ransum, kecernaan zat-zat makanan, pertambahan bobot badan, konsumsi ransum dan eﬃsiensi ransum serta
income over feed cost yang terbaik.
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(54) Judul Invensi : LAMPU PEMIKAT DAN PENGUMPUL IKAN DENGAN SUDUT
FLEKSIBEL
(57) Abstrak :
Penangkapan ikan yang menggunakan alat bantu cahaya sangat mengandalkan efektivitas dan eﬁsiensi lampu pemikat ikan
(ﬁshing lamp) yang digunakan untuk mendapatkan hasil tangkapan yang diinginkan. Lampu pemikat dan pengumpul ikan
dengan sudut penyebaran cahaya yang dapat disesuaikan merupakan suatu inovasi yang memanfaatkan teknologi light
emitting diode (LED) untuk menghasilkan ﬁshng lamp yang efektif dan eﬁsien untuk digunakan pada perikanan bagan.
Rancangan lampu dalam invensi ini dikembangkan melalui tahap rekayasa desain berdasarkan aspek teknis, biologis, dan
kebiasaan nelayan dalam penggunaan lampu di perikanan bagan. Pemilihan warna dan intensitas yang sesuai dengan
sensitivitas spektral dan batasan intensitas ikan target, serta pengaturan sudut penyebaran yang tepat akan meningkatkan
efektvitas dan eﬁsiensi penangkapan ikan dengan bagan tancap.
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(54) Judul Invensi : ALAT PENCEGAH TERBENTUKNYA KERAK DI PIPA ALIR PERMUKAAN
TANAH DAN PIPA ALIR DIBAWAH PERMUKAAN TANAH MENGGUNAKAN MATERIAL
TEMBAGA
(57) Abstrak :
Suatu alat pencegahan pembentukan kerak menggunakan material tembaga sebagai bahan dasarnya. Lebih khusus, invensi
ini berkaitan dengan pencegahan pembentukan kerak yang tidak terbatas hanya pada industri minyak dan gas tetapi
mencakup pada industri yang lebih luas sejauh memungkinkan dengan memanfaatkan keunggulan sifat tembaga dalam
deret volta dalam proses oksidasi,mass transfer,reaksi kimia. Material tembaga dimodiﬁkasi dan dikemas sedemikian rupa
sehingga memiliki kemampuan pencegahan pembentukan kerak yang optimal. Besarnya pencegahan kerak yang dihasilkan
oleh alat pencegah pembentukan kerak ini bergantung pada besarnya luas penampang kontak antara air dari formasi dengan
tembaga. Semakin banyak kontak antara air dari formasi dengan tembaga, maka semakin banyak terjadi pertukaran ion
tembaga (Cu) dengan ion pembentuk kerak. Untuk mendapatkan banyaknya kontak antara air dari formasi dengan tembaga
maka dibuat desain yang optimal.
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(54) Judul Invensi : FORMULASI SNACK DENGAN PENAMBAHAN SERBUK DAUN SUKUN
SEBAGAI JAJANAN TINGGI SERAT
(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan formula kerupuk yang ditambahkan dengan serbuk daun sukun. Tujuan invensi ini adalah
menyediakan suatu formulasi kerupuk daun sukun yang mengandung : Serbuk daun sukun 6 g, tepung tapioka 225 g, tepung
terigu 25 g, 8 g garam, 9 g bawang putih, 2 gg ketumbar dan 125 ml air. Tujuan lain invensi ini adalah menyediakan suatu
formulasi sesuai klaim pertama, Serat kasar 0,497 g, Daya patah 0,0095 N/cm2, Daya kembang 3108,924 %, dan Warna L
85,935 %. Dengan demikian diharapkan kerupuk daun sukun ini akan lebih diterima oleh konsumen sehingga
industrialisasinya dapat mendukung program diversiﬁkasi jajanan tinggi serat.
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(54) Judul Invensi : Alat Pendeteksi dan Pelacakan Mata Menggunakan Tiga Kamera
(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan alat untuk mendeteksi dan melacak mata menggunakan satu kamera thermal dan dua kamera
cahaya tampak dengan lensa pembesar. Penggunaan kamera thermal dimaksudkan untuk mengatasi perubahan cahaya
lingkungan, sedangkan dua kamera cahaya tampak dengan lensa pembesar berfungsi untuk mendapatkan citra mata yang
lebih jelas. Motor penggerak digunakan untuk menggerakan ketiga kamera pada proses pelacakan mengikuti gerakan wajah.
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(54) Judul Invensi : Media Anyam
(57) Abstrak :
Sebuah alat yang di gunakan sebagai media anyam pembuatan noken.Ivensi ini dibuat untuk memudahkan pengrajin noken
dalam pembuatan noken. Dengan menggunakan invensi ini saat pengerjaan noken akan mengurangi resiko kelelahan
kerja.Invensi ini di buat dengan ukuran yang sesuai dengan ukuran tubuh rata-rata pengrajin noken antara bahu kelantai
dengan posisi duduk di lantai sehingga pekerja tidak perlu membungkuk dan menunduk saat mengerjakan noken.
Menggunakan baut tangan agar dapat di bongkar pasang sehingga mudah untuk di bawa maupun di simpan. Mal dipasang
menggunakan baut tangan agar posisinya dapat disesuaikan dengan keinginan pengrajin saat digunakan

