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RINGKASAN

E-FORBEL (Electrical Filling Semen Portable) : Modifikasi Prototipe 
Pengemas Semen Menggunakan Electrical Automatic Vacum Sebaai Upaya 

Penggalakan IB Semen Segar

              Intan Ayu, Ahmad Azmi, Herviyanto, Mirza Isrofi, Muhamad Derry
Fakultas Peternakan, Fakultas Teknik Jurusan Elektro, Fakultas Teknik Teknik Mesin 

Universitas Brawijaya
Rendahnya produktivitas ternak di Indonesia mendorong beberapa 

teknologi untuk diterapkan guna mengatasi permasalahan tersebut yaitu 

inseminasi buatan yang merupakan salah satu teknologi yang efektif dan sering 

diaplikasikan. Pengemasan semen memegang peranan penting terhadap kualitas 

spermatozoa. Semen yang telah ditampung cukup sensitif terhadap sinar matahari, 

goncangan atau perubahan suhu ekstrim, Sehingga diperlukan inovasi alat 

Electrical filling semen portable secara otomatis dan sterilisabel untuk 

mempercepat proses pengenceran serta pengemasan semen segar. sehingga ternak 

yang memiliki semen segar yang berkualitas tinggi dapat dikemas dan digunakan 

secara langsung setelah proses ejakulat di tempat pengambilan semen.

Pelaksanaan program terbagi menjadi enam tahapan yaitu studi litelatur terkait 

dengan teknologi elektronika, mekanik dan spermatozoa ternak, pencarian 

komponen, perancangan alat, pengujian alat dan implementasi. Tahap 

perancangan alat dilaksanakan di Laboratorium Elektronika Jurusan Teknik 

Elektro, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Bahan yang digunakan pada alat 

ini adalah (1) mikrokontroler ATmega 32 sebagai pengendali otomatis alat; (2) 

Motor sebagai proses pengenceran; (3) Tangki Bahan sebagai tempat 

penampungan semen segar sebelum filling; (4) Wadah perlakuan sebagai tempat 

terjadinya proses filling semen; (5) Pipa straw sebagai wadah penampung semen 

setelah proses filling; (6) Pengepres pipa straw (sealer) setelah proses filling 

selesai dilakukan dan (7) Sinar UV. Metode Pengujian alat berupa pengujian 

rangkaian elektronik, pengujian mekanik, dan pengujian sistem secara 

keseluruhan. E-FORBEL diharapkan mampu bekerjasama dengan perusahaan 

dalam CSR, penjajakan dengan dinas peternakan untuk implementasi alat, 

berpotensi untuk dipatenkan dan produksi masal. 
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rendahnya produktivitas ternak lokal Indonesia mendorong beberapa 

teknologi untuk diterapkan guna mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu 

teknologi yang sering diaplikasikan yaitu teknologi Inseminasi Buatan (IB). IB 

merupakan suatu cara atau teknik untuk memasukkan semen atau sperma yang

telah dicairkan terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran 

alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut 

“insemination gun” dengan bantuan manusia (Herdis, 2000). Keberhasilan 

inseminasi buatan memerlukan semen yang berkualitas baik. Semen segar 

terbukti menghasilkan fertilitas lebih tinggi, biaya lebih murah dan tingkat 

keberhasilannya yaitu semen beku 1 juta semen cair sebanding dengan 15 juta 

semen beku (Morel, 1999).

Dalam pemanfaatan semen cair dibutuhkan teknologi dalam menjaga 

kualitas semen.  Semen yang telah ditampung cukup sensitif terhadap sinar 

matahari, goncangan atau perubahan suhu ekstrim, sehingga ketika semen telah 

ditampung dari induk jantan, semen tersebut harus segera dikemas kedalam straw. 

Pengemasan semen kedalam straw di sebut filling semen. Pengemasan ini 

bertujuan untuk mempertahankan kualitas semen untuk jangka waktu

tertentu setelah ejakulasi sehingga diharapkan angka konsepsi setelah IB tinggi.

Saat ini pengemasan semen dilakukan dengan menggunakan mesin Filling

dan Sealing. Proses pengemasan tersebut dilakukan dengan pengisian semen yang 

telah diencerkan ke dalam straw dengan menggunakan mesin filling dan sealing 

yang bekerja secara otomatis. Namun proses pengemasan dengan menggunakan 

mesin filling dan sealing mempunyai kelemahan yaitu alat yang pengoprasiannya 

yang terlalu sulit sehingga hanya dapat dioprasionalkan oleh beberapa ahli teknisi, 

skala produksi komersial dan massal,  serta mesin tersebut hanya dimiliki oleh 

balai inseminasi besar. Dilain sisi semen yang didapatkan pun tidak semua dapat 

diolah di BBIB, hal tersebut dikarenakan keberadaan induk jantan yang berada di 

kawasan yang terisolir,dan daya tahan semen yang tidak lama seperti pada 
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beberapa spesies hewan atau ternak contohnya kuda, sehingga kecenderungan 

kerusakan semen saat dibawa ke laboratorium semakin besar.

Maka dari itu diperlukan inovasi alat Electrical filling semen portable

secara otomatis dan sterilisabel untuk mempercepat proses pengenceran serta

pengemasan semen segar. sehingga ternak yang memiliki semen segar yang 

berkualitas tinggi dapat dikemas dan digunakan secara langsung setelah proses 

ejakulat di tempat pengambilan semen. E-FORBEL  mampu mempermudah 

pengemasan semen segar berkualitas yang siap untuk digunakan sebagai alat 

penggalak inseminasi buatan semen segar. 

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dipaparkan sebelumnya maka rumusan masalah yang 

akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana cara merancang alat filling semen secara secara otomatis dan 

sterilisabel untuk menjaga kualitas semen segar.

2. Bagaimana cara kerja dan alur sistem alat yang dirancang.

1.3. Tujuan Program

Tujuan dari program ini ialah menghasilkan suatu inovasi alat pengemas 

semen menggunakan sistem high accuracy automatic sebagai upaya penggalakan 

IB semen segar. Alat ini diharapkan mampu mengemas semen segar sehingga 

kualitas semen tetap terjaga, walaupun tidak mengalami proses pengolahan di 

Balai Besar Inseminasi Buatan.

1.4. Luaran yang Diharapkan

Luaran yang diharapkan dari program kreatifitas ini adalah Terciptanya   

E-FORBEL yang praktis dalam penggunaannya pada semua kondisi ternak 

dimanapun dan kapanpun berada, terjangkau harganya dan portable sehingga 

mempunyai potensi komersial, dan dapat dipatenkan.

1.5. Manfaat

Manfaat yang bisa diambil dari PKM-KC ini adalah Sebagai suatu bentuk 

kontribusi mahasiswa dalam memajukan dunia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Serta memberikan solusi permasalahan tentang mengawinkan secara buatan, 

kemudian semen diencerkan, kemudian dapat langsung untuk dikemas, agar 

semen tidak mudah rusak.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. Teknologi Inseminasi Buatan

Semen yang digunakan untuk keperluan inseminasi buatan pada umumnya 

ditampung dengan vagina buatan. Cara penampungan juga dilakukan dengan cara 

mengurut-ngurut vesikula seminalis dan ampula uretra pada ternak jantan dengan 

tangan yang disebut dengan cara message atau palpasi dalam. Cara lain yang juga 

sering digunakan dengan menggunakan alat yang disebut electro ejakulator 

(Partodihardjo, 1992). Semen yang sering digunakan dalam IB ialah semen beku 

produksi Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB). Menurut Morel (1999) IB 

dengan semen cair terbukti menghasilkan fertilitas lebih tinggi dan lebih murah 

daripada semen beku.

2. 2. Fertilitas Semen Cair

Semen yang diproduksi Balai Besar Inseminasi Buatan (BIB) Lembang, 

Singosari maupun dari impor adalah dalam bentuk beku (Situmorang, 2003). 

Selain teknologi semen beku, dapat pula digunakan teknologi alternatif, yaitu 

teknologi semen cair yang dapat digunakan secara langsung untuk perkawinan 

sapi, baik untuk skala industri maupun pada peternakan rakyat.

Fertilitas semen segar pada proses inseminasi buatan sangat berpengaruh 

pada tingkat keberhasilan IB, hal ini karena semen cair segar terbukti 

menghasilkan fertilitas lebih tinggi dan biaya lebih murah daripada semen beku 

(Morel, 1999). Keuntungan penggunaan sperma cair adalah satu juta spermatozoa 

cair sebanding dengan menggunakan 15 juta spermatozoa beku pada proses 

inseminasi untuk mendapatkan fertilitas yang sama pada ternak sapi. Fertilitas 

sperma cair dapat dipertahankan hingga 3-5 hari apabila disimpan pada 

temperatur 10oC-15oC, sesudah itu mengalami penurunan fertilitas 3%-6% setiap 

harinya. Viabilitas atau daya hidup  spermatozoa dapat diperpanjang apabila 

dalam bahan pengencer ditambahkan antioksidan (Ismaya, 2009).

Dalam proses penampungan semen harus selalu diperhatikan kebersihan 

untuk mencegah kontaminasi semen. Penanganan dan perlakuan terhadap pejantan 

harus tepat dan teliti. Hal ini penting untuk memberikan stimulasi yang cukup 
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sebelum penampungan, yang akan meninggikan kuantitas dan kualitas semen 

yang diperoleh (Toelihere, 1993).

2.3. Pengenceran Semen

Semen yang tidak diencerkan, sukar mempertahankan hidupnya lebih dari 

24 jam, walaupun disimpan dalam suhu rendah. Karena spermatozoa yang 

senantiasa bergerak aktif, maka cadangan energi di dalam semen yang tidak 

diencerkan akan cepat habis digunakan. Selain itu semakin meningkatnya kadar 

asam laktat yang terbentuk makin meningkat derajat keasaman semen yang 

bersifat racun terhadap spermatozoa. Sumber nutrisi yang paling banyak 

digunakan adalah kabohidrat terutama fruktosa yang paling mudah dimetabolisir 

oleh spermatozoa (Toelihere , 1993)

2. 4. Filling dan Sealing

Filling dan Sealing adalah proses pengisian semen yang telah diencerkan ke 

dalam straw dengan menggunakan alat yang bekerja secara otomatis (mesin filling

& sealing). Mesin tersebut secara otomatis memasukkan semen cair sebanyak 

0,25 cc ke dalam straw dan menutup ujung straw dengan sumbat lab. Proses ini 

dilakukan di dalam cool top dan menggunakan mesin buatan Jerman dan Jepang. 

Karena alat ini besar dan membutuhkan proses pengemasan yang lama, alat ini 

hanya ada di BBIB Lembang dan Singosari. Selain itu membutuhkan teknisi yang 

telah terlatih. 

2. 5. Gambaran Teknologi

Masalah pokok dalam penanganan semen beku yang sulit sebagai akibat 

panjangnya rantai distribusi semen beku mulai dari tingkat pusat; BIB–tingkat 

Propinsi; BIB–Tingkat Kabupaten–Depot Inseminator sampai pelaksanaan 

thawing di tingkat peternak. Untuk menghindari hal  tersebut penggunaan 

semendingin menjadi satu pilihan yang baik dilakukan (Situmorang, P. 2003). 

Dengan adanya E-FORBEL, maka mempercepat pelaksanaan IB ditempat tanpa 

melalui distribusi yang lama. Semen hasil ejakulat dari pejantan dapat langsung 

ditampung untuk diencerkan, kemudian dikemas ke dalam straw menggunakan 

alat filling dan sealing secara otomatis berbasis sterilabel sinar UV sehingga dapat 

langsung diinseminasikan di tempat dengan kualitas semen yang baik.
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BAB III

METODE PELAKSANAAN

Penyusunan program ini didasarkan pada masalah yang bersifat aplikatif, 

yaitu perencanaan dan perealisasian sistem agar dapat menampilkan unjuk kerja 

sesuai dengan yang direncanakan dengan mengacu pada rumusan masalah. 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk merealisasikan sistem yang akan 

dibuat adalah sebagai berikut :

3.1. Studi Literatur

Studi literatur berisi serangkaian kegiatan pencarian dan pengkajian 

sumber-sumber yang relevan dan terpercaya terkait dengan pengemasan semen. 

Literatur yang kami pakai dititik beratkan pada buku-buku dan jurnal ilmiah 

tentang inseminasi buatan, pengenceran semen segar, sistem pengemasan semen. 

Setelah mendapatkan literatur yang sesuai kami berupaya melakukan desain alat 

untuk merancang sistem yang meyerupai filling yang asli dengan sistem yang 

lebih sederhana, efisien, dan praktis..

3.2. Pencarian Komponen

Pencarian komponen alat-alat yang digunakan untuk membuat E-FORBEL 

ini diperoleh dari beberapa toko elektronik dan toko laboratorium yang berada di 

Malang. Pembuatan alat ini terdiri dari empat komponen utama, yaitu : (1) Modul 

mikrokontroler ATmega 32 sebagai pengendali otomatis alat; (2) Motor sebagai 

proses pengenceran; (3)Tangki Bahan sebagai tempat penampungan semen segar 

sebelum filling; (4) Wadah perlakuan sebagai tempat terjadinya proses filling 

semen; (5) Pipa straw sebagai selang penampung semen setelah proses filling; (6) 

Pengepres pipa straw (sealer) setelah proses filling selesai dilakukan dan (7) 

Sinar UV.

3.3. Pembuatan dan perancangan E-FORBEL

Secara umum alat yang akan dibuat terdiri dari beberapa blok seperti yang 

dtunjukkan dalam gambar.1 yaitu: Filling, Vacumm, Mikrokontroler, Sealing dan 

LCD. Cara Kerja E-FORBEL secara garis besar dijelaskan dalam bentuk diagram 

blok seperti dalam gambar.1
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                                                                                              Tampilan LCD     

                              Gambar 1. Diagram Blok E-FORBEL

Sistem Kerja Alat :

a) Pengenceran

Pengenceran adalah berlangsungnya proses pencampuran antara semen 

dengan cairan pengencer. Yaitu menggunakan tabung reaksi sebagai tempat dan 

pendeteksian level cairan. Kemudian tabung reaksi tersebut diputar oleh motor 

secara otomatis sampai cairan tersebut benar-benar tercampur .

b) Tangki Bahan

Tangki bahan terbuat dari stainless steel 316 yang food grade dengan 

berbentuk lonjong dengan sisi bawah agak menyempit. Panjang atas tangki 5 cm 

dan lebar 5 cm dengan dilengkapi penutup dan mempunyai tinggi 6 cm. Pada alat 

filling semen ini terdapat tangki bahan yang digunakan untuk dapat menampung 

semen segar. Pada bagian bawah tangki penampung terdapat delapan lubang 

keluaran dengan diameter 2 mm untuk proses pemasukan semen segar dari tangki 

penampung ke dalam pipa straw melalui jarum filler.

c) Vacuum 

Vacumm adalah berlangsungnya proses filling semen yang didalamnya 

dihubungkan antara jarum filler dengan pipa straw. Yaitu melalui tangki 

penampung yang kemudian akan menekan semen segar secara otomatis hingga 

masuk ke dalam pipa straw. Dengan didesain sekali dorongan sampai pada skala 

tertentu untuk setiap proses pengisian yang berlangsung serentak pada delapan 

pipa straw yang dihasilkan.

d) Filling

Di proses ini semen sudah terfilling. Pipa straw yang digunakan 

berkapasitas 0,5 cc, di bagian bawah pipa dilengkapi busa penyekat yang hanya 

dapat dilalui oleh molekul udara namun tidak dapat dilalui oleh sel semen segar 

sehingga semen segar yang dimasukan kedalam pipa straw dapat tertampung 
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dengan efektif dan efisien. Semen segar yang dimasukan kedalam pipa straw 

berasal dari jarum filler dengan diameter 2,5 mm.

e) Sealing

Alat ini dilengkapi pemanas untuk menutup straw yang telah berisi semen, 

sealing bekerja secara otomatis dengan volume semen yang telah diprogram oleh 

mikrokontroler ATmega 32.

f) Sterilisasi 

Alat ini dilengkapi dengan sinar UV yang digunakan untuk menyeterilkan 

bagian dalam alat. Sehingga proses sterilisisasi akan lebih efisien dan efektif. 

Gambar 2. Desain E-FORBEL

3.1. Pengujian Alat

Pengujian awal berupa test drive awal terhadap alat, kemudian ditentukan 

kekurangan atau ketidaksempurnaan dari model. Selain itu juga dilakukan 

pengujian terhadap kestabilan pengisian. Data hasil evaluasi pada saat uji coba 

awal digunakan sebagai acuan untuk penyempurnaan alat. Pengerjaan-pengerjaan 

minor berupa pengecatan dan pemasangan kelengkapan eksternal prototipe juga 

akan dilakukan pada tahap ini setelah di cek kestabilannya, bentuk dan bisa 

dipastikan alat aman, tahan air, dan fungsional.

Wadah Pengencer (Input)

LCD

Tombol Pengaturan

Tombol ON/OFF

Wadah Straw (Output)
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BAB IV

HASIL YANG TELAH DICAPAI

Hasil yang dicapai sejak awal pelaksanaan program yang dimulai pada 

tanggal 13 Februari 2014 hingga pembuatan laporan kemajuan PKM-KC ini dapat 

dilihat dari beberapa indikator pencapaian program yang disajikan dalam tabel di 

bawah ini :

Waktu Indeks Keberhasilan Hasil

Februai minggu 

III-IV
Perombakan desain alat E-FORBEL Terlaksana

Maret minggu I
Observasi alat filling dan sealing di 

BBIB Singosari
Terlaksana

Maret minggu II-

III
Survey alat dan bahan Terlaksana

Maret minggu IV Pembelian alat dan bahan Terlaksana

April minggu I Survey bengkel yang tepat Terlaksana

April minggu II Perjanjian dengan pihak bengkel

April minggu III-

IV
Proses perakitan Terlaksana

Mei minggu I Proses pengujian mekanik Terlaksana

Mei minggu III-

IV
Proses pembenahan alat Terlaksana

Juni minggu I Proses pembenahan alat Terlaksana

Juni minggu II-III
Proses pengujian mekanik dan 

pengujian laboratorium
Terlaksana
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Juni minggu IV Pendaftaran Hak Paten Terlaksana

Juni minggu IV Pengujian alat E-FORBEL
Proses 

Pelaksanaan

Juli minggu I
Demonstrasi alat ke peternak dan 

inseminator

Belum Terlaksana

Juli minggu II Penyempurnaan alat Belum Terlaksana

Juli minggu II-III Pengerjaan laporan akhir Belum Terlaksana

Tabel 1. Kegiatan yang telah dicapai

4.1. Permasalahan dan Penyelesaiannya

a) Administratif

Administrasi  dalam  kegiatan  PKM KC ini  adalah  mengenai  

pengurusan surat  perjanjian dengan pihak bengkel yang ada di Surabaya 

mengenai pembuatan alat. Solusinya ialah untuk surat perjanjian harus 

dikomunikasikan dua belah pihak agar alat tercapai sesuai dengan kesepakatan.

Selain itu kendala yang dihadapi adalah mengenai pendaftaran hak paten masih 

menunggu dari pusat agar nomor patennya keluar.

b) Teknis

Pada proses perakitan alat E-FORBEL mengalami  kendala  pada  saat 

pemaparan konsep  dan  gambar  komponen  kepada  tukang  las, sebab terdapat 

perbedaan pemahaman yang mengakibatkan diskusi antara tim dengan pihak 

bengkel, selain itu alat yang kami desain pada awalnya sangat presisi sehingga

dibutuhkan ketelitian dan bahan yang dibutuhkan sulit unruk didapatkan. 

Sehingga desain lama perlu dirombak lagi menjadi desain yang baru agar lebih 

mudah perakitannya, selain itu lokasi bengkel las yang berada di Surabaya 

menyebabkan membengkaknya biaya transportasi. Permasalahn teknis yang lain 

adalah mengenai pembongkaran alat yang hampir jadi karena kesalahan pada 

komponen mekanik. Selain itu pada percobaan mekanis pertama, alat belum bisa 
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mengisi straw sepenuhnya sehingga harus membongkar dan merangkai komponen

mekanik dengan sistem baru.

Gambar 3. Desain E-FORBEL yang baru

c) Organisasi Pelaksana

Efisiensi  pelaksanaan  program  karsa cipta  ini menjadi  fokus  utama  

tim  E-FORBEL tanpa  mengurangi  dampak  positif  setelah pelaksanaan,  untuk  

itu  tim  E-FORBEL membagi  tugas  menjadi  beberapa  bagian, yaitu :

d) Keuangan

Faktor  keuangan  merupakan  salah satu kendala  dalam  pelaksanaan 

program  karsa cipta, karena  bahan baku yang mahal harus dialokasikan 

berdasarkan dana yang ada. Selain itu lokasi pembelian alat, bahan baku, dan 

bengkel yang  jauh  dari  domisili  tim  PKM-KC, sehingga banyak dana untuk 

transportasi. 
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BAB V

RENCANA SELANJUTNYA

Berdasarkan hasil pencapaian program yang telah dicapai hingga pembuatan 

laporan kemajuan ini dibuat, maka rencana tahapan berikutnya yang akan 

dilaksanakan adalah :

 Penyempurnaan alat.

 Penggalakan IB semen segar dengan skala besar.

 Pengerjaan laporan akhir dari hasil yang telah dicapai mulai sejak awal 

hingga akhir.
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Lampiran 1.

Rekapitulasi Biaya

No. Tanggal Keterangan Debet (Rp) Kredit (Rp) Saldo (Rp)

1. 14-3-2014 Dana talangan team 4.000.000 - 4.000.000

2. 25-2-2014 Dana DIKTI 80% 8.400.000 - 12.400.000

Biaya Penunjang

22-3-2014 Kertas A4 70gr (1 rim) - 34.000 12.366.000

23-3-2014 Bolpoin Snowman (1 pack) - 20.550 12.345.450

23-3-2014 Tinta hitam (1 tabung) - 30.000 12.315.450

23-3-2014 Staples besar (1 buah) - 35.000 12.280.450

23-3-2014 Buku Folio 200 l (1 buku) - 35.000 12.245.450

2-4-2014 Jarum Abocath 16 (2 buah) - 30.000 12.215.450

2-4-2014 Cawan petri (2 buah) - 60.000 12.155.450

17-4-2014 Mini Straw (50 buah) - 30.000 12.125.450

25-4-2014 Jarum Abocath 16 (4 buah) - 60.000 12.065.450

25-4-2014 Selang NGT 18 (1 buah) - 16.500 12.048.950

29-4-2014 Selang NGT 18 (8 buah) - 132.000 11.916.950

29-4-2014 Jarum Abocath 16 (2 buah) - 30.000 11.886.950

10-6-2014 Jarum HSW Needle 17 (1 pack) - 100.000 11.786.950

10-6-2014 Insemination gun (2 buah) - 400.000 11.386.950

10-6-2014 Vaselin (1 pack) - 70.000 11.316.950

10-6-2014 Andromed 500 ml  (1 botol) - 130.000 11.186.950

23-6-2014 Materai 6.000 (2 buah) - 13.000 11.173.950

23-6-2014 Amplop coklat (1 buah) - 1.550 11.172.400

Biaya Transportai

4-3-2014 Sepeda motor - 21.000 11.151.400

6-3-2014 Sepeda motor - 25.000 11.126.400

8-3-2014 Sepeda motor - 19.000 11.017.400

21-3-2014 Sepeda motor - 22.000 11.085.400

23-3-2014 Sepeda motor - 20.000 11.065.400

23-3-2014 Sepeda motor - 17.000 11.048.400
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23-3-2014 Sepeda motor - 19.000 11.029.400

26-3-2014 Sepeda motor - 10.000 11.019.400

29-3-2014 Sepeda motor - 7.000 11.012.400

2-4-2014 Sepeda motor - 22.000 10.990.400

14-4-2014 Sepeda motor - 15.000 10.975.400

16-4-2014 Sepeda motor - 20.000 10.955.400

18-4-2014 Mobil - 200.000 10.755.400

29-4-2014 Paket JNE - 16.000 10.739.400

16-5-2014 Motor - 14.000 10.725.400

24-5-2014 Sepeda motor - 15.000 10.710.400

24-5-2014 Sepeda motor - 20.000 10.690.400

26-5-2014 Sepeda motor - 30.000 10.660.400

26-5-2014 Sepeda motor - 25.000 10.635.400

26-5-2014 Sepeda motor - 25.000 10.610.400

30-5-2014 Mobil - 180.000 10.430.400

22-6-2014 Sepeda motor - 15.000 10.415.400

30-6-2014 Mobil - 68.000 10.347.400

5-7-2014 Mobil - 161.000 10.186.400

Biaya Perakitan

23-4-2014 Bearing D.dalam 8mm D luar 

25mm (4 buah)

- 200.000 9.986.400

23-4-2014 Bearing D.dalam 3mm D luar 

10mm (20 buah)

- 150.000 9.936.400

23-4-2014 Conveyor - 507.050 9.329.350

23-4-2014 Miling pangkon (20) - 1.000.000 8.329.350

23-4-2014 As Bubut Teryeh (2) - 100.000 8.229.350

16-5-2014 Header 1x40 (1) - 1.500 8.277.850

16-5-2014 Lm 317 (2) - 5.000 8.222.850

16-5-2014 VR 5k (2) - 1.000 8.221.850

16-5-2014 VR 10k (5) - 2.000 8.219.850

16-5-2014 BO139 (6) - 4.500 8.215.350
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16-5-2014 Dioda 4002 (2) - 200 8.215.150

16-5-2014 Dioda 4148 (20) - 200 8.214.950

16-5-2014 Led 33m (5) - 750 8.214.200

16-5-2014 RINW (10) - 250 8.213.950

3-6-2014 Atmega 8A (1 buah) - 17.500 8.196.450

3-6-2014 Solalt 28 pin (1) - 1.000 8.195.450

3-6-2014 Zener 3V6 (2) - 500 8.194.950

3-6-2014 Xtal 12 MHz (2) - 3.500 8.191.450

3-6-2014 Cap 4,7 Uk 50V (5) - 500 8.190.950

3-6-2014 Soket printer (2) - 6.500 8.184.450

3-6-2014 Cap 100 nt Cramik (5) - 500 8.183.950

3-6-2014 Cap 22 pk  cramik (6) - 300 8.183.650

3-6-2014 Led 3 mm (10) - 1.500 8.182.150

3-6-2014 Compressor - 950.000 7.232.150

3-6-2014 Lampu UV - 500.000 6.732.150

6-6-2014 PG PE 300 (1) - 100.000 6.632.150

6-6-2014 Motor DC (1) - 250.000 6.382.150

6-6-2014 Selenoid 12v 13 IG - 58.000 6.324.150

6-6-2014 Cable pelangi - 13.500 6.310.650

7-6-2014 Adaptor (1) - 52.500 6.258.150

7-6-2014 Wil 8 (1) - 5.000 6.253.150

7-6-2014 As Bubut Teryeh (2) - 100.000 6.153.150

10-6-2014 Selenoid 12v 13 IG (2 buah) - 116.000 6.037.150

10-6-2014 IRF 460 (1 buah) - 17.500 5.862.650

10-6-2014 7812 - 1.500 5.860.150

10-6-2014 7815 - 2.000 6.016.150

10-6-2014 BD135 (2) - 1.500 6.014.650

10-6-2014 R114W 5602 (8 buah) - 200 6.014.450

15-6-2014 Kalkir A4 Color Laser Xerox - 12.000 6.002.450

21-6-2014 Plat alumunium (1 buah) - 875.000 5.127.450

21-6-2014 Plat siku L 5x5 cm T 33mm - 325.000 4.802.450
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21-6-2014 Mata Bor 3-8 mm (12 buah) - 266.000 4.536.450

22-6-2014 Motor DC 19 v (1 buah) - 450.000 4.086.450

25-6-2014 Adaptor 5v 2A (1) - 37.500 4.048.950

25-6-2014 Kabel 1,5 mm (4) - 8.000 4.040.950

27-6-2014 Adaptor 12V (1) - 52.500 3.988.450

27-6-2014 Kabel dan konektor (8 buah) - 5.000 3.983.450

29-6-2014 Bubut As Conveyor - 700.000 3.283.450

Biaya lain-lain

29-3-2014 Foto copy - 55.000 3.228.450

23-6-2014 Print dan Jilid - 46.000 3.182.450

23-6-2014 Print dan Jilid - 11.000 3.171.450

21-6-2014 Sewa Laboratorium - 50.000 3.121.450

30-6-2014 Sewa Laboratorium Elektro - 250.000 2.871.450

1-7-2014 Sewa Laboratorium Lapang - 250.000 2.621.450

Cetak 

Dana yang disetujui oleh DIKTI : Rp 10.500.000,00

Dana yang terpakai selama ini : Rp 12.400.000 – Rp 2.621.450 = Rp 9.778.550,00

Saldo sampai hari ini : Rp 10.500.000,00 – Rp 9.628.550,00 = Rp 721.450,00
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Lampiran 2.

DOKUMENTASI

Konsultasi Dosen Pembimbing    Rapat anggota tim     Pembuatan desain baru

Survey di BBIB Singosari

Perakitan alat   Pembelian jarum dan selang Uji Coba alat
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Uji Coba Mekanik

Uji Laboratorium
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