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BAB I 

PENJELASAN PKM SETIAP BIDANG SECARA UMUM 

1. PKM-P 

Program Kreativitas Mahasiswa Penelitian merupakan program penelitian yang 

dimaksudkan untuk menjawab berbagai macam permasalahan keilmuan. 

Program ini dikelompokan menjadi penelitian bidang eksakta (PKM-PE) dan 

sosial humaniora (PKM-PSH). PKM-PE terkait dengan upaya pemecahan 

masalah eksakta, misalnya: penentuan faktor mutu produk, inventarisasi atau 

eksplorasi sumber daya alam, modifikasi produk, identifikasi dan pengujian 

khasiat senyawa kimia bahan alam, merumuskan teknik pemasaran, dan yang 

lainnya. PKM-PSH terkait dengan upaya pemecahan masalah sosial 

humaniora, misalnya: survei kesehatan anak jalanan, metode pembelajaran 

pada siswa sekolah dasar, mengeksplorasi dan mengungkap tradisi budaya 

lokal atau konflik sosial masyarakat, serta hal-hal yang berkaitan dengan 

kearifan lokal. 

2. PKM-K 

Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K) merupakan program 

pengembangan keterampilan mahasiswa dalam berwirausaha dan berorientasi 

pada laba (profit). Komoditas usaha yang dihasilkan oleh mahasiswa dapat 

berupa barang atau jasa yang selanjutnya merupakan salah satu modal dasar 

mahasiswa dalam berwirausaha dan memasuki pasar. Komoditas tim PKM-K 

hendaknya tidak menjadi kompetitor produk sejenis yang merupakan 

penghasilan masyarakat. Pemeran utama berwirausaha dalam hal ini adalah 

mahasiswa, bukan masyarakat, ataupun mitra lainnya. 

3. PKM-M 

Program Kreativitas Mahasiswa-Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M) 

merupakan program bantuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam 

upaya peningkatan nilai tambah masyarakat sasaran. PKM-M juga dapat 

berupa upaya untuk membangun keterampilan usaha, penataan dan perbaikan 

lingkungan, penguatan kelembagaan masyarakat, sosialisasi penggunaan obat 

secara rasional, pengenalan dan pemahaman aspek hukum adat, upaya 

penyembuhan buta aksara dan lain-lain bagi masyarakat baik formal maupun 

non-formal, yang sementara ini dinilai tidak produktif. PKM-M mewajibkan 

mahasiswa bertukar pikiran dengan masyarakat sasaran dalam rangka 

mengidentifikasi permasalahan masyarakat sasaran, karena aktivitas PKM-M 

merupakan program pendampingan atau pemberdayaan masyarakat dalam 

memperoleh solusi atas persoalan yang dihadapi. Dengan demikian, di dalam 

usul PKM-M harus dilampirkan surat pernyataan kesediaan bekerjasama dari 

masyarakat sasaran. 

4. PKM-T 

Program Kreativitas Mahasiswa Penerapan Teknologi (PKM-T) merupakan 

program bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi (peningkatan mutu produk, 

perbaikan proses produksi, pengolahan limbah, sistem jaminan mutu dan lain-
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lain) atau manajemen (pemasaran, pembukuan, status usaha dan lain-lain) atau 

lainnya bagi industri berskala mikro atau kecil (industri rumahan, pedagang 

kecil atau koperasi) dan menengah bahkan berskala besar dan sesuai dengan 

kebutuhan calon mitra program. Mitra program yang dimaksud dalam hal ini 

adalah kelompok masyarakat yang berorientasi pada profit termasuk kelompok 

tani, kelompok nelayan, dan sejenisnya. PKM-T mewajibkan mahasiswa 

bertukar pikiran dengan mitra dalam rangka mengidentifikasi permasalahan 

mitra, karena produk PKM-T merupakan solusi atas persoalan prioritas mitra. 

Dengan demikian, di dalam usul program harus dilampirkan Surat Pernyataan 

Kesediaan Bekerjasama dari Mitra. 

5. PKM-KC 

Program Kreativitas Mahasiswa-Karsa Cipta (PKM-KC) merupakan program 

penciptaan yang didasari atas karsa dan nalar mahasiswa, bersifat konstruktif 

serta menghasilkan suatu sistem, desain, model/barang atau prototipe dan 

sejenisnya. Karya cipta tersebut bisa saja belum memberikan nilai kemanfaatan 

langsung bagi pihak lain yang lebih penting adalah kreativitas dari karya yang 

dibuat. 

6. PKM-GT 

Program Kreativitas Mahasiswa-Gagasan Tulis (PKM-GT) merupakan wahana 

mahasiswa dalam berlatih menuliskan ide kreatif sebagai respons intelektual 

atas persoalan aktual yang dihadapi masyarakat. Ide tersebut tidak terikat 

bidang ilmu, harus unik, kreatif, visioner dan bermanfaat sehingga idealisasi 

kampus sebagai pusat solusi dapat menjadi kenyataan. Sebagai intelektual 

muda, mahasiswa umumnya cenderung pandai mengungkapkan fakta sosial, 

namun melalui PKM-GT, level nalar mahasiswa tidak hanya dituntut sampai 

sebatas mengekspos fakta tetapi justru harus mampu memberi atau 

menawarkan solusi. Ide kreatif dalam PKM-GT, jika diimplementasikan bisa 

memerlukan waktu yang lama, biaya dan sumber daya yang besar.  
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BAB II 

SISTEMATIKA PENULISAN PKM 

1. Sistematika Penulisan PKM-P 

Proposal PKM-P ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 

dengan jarak baris 1,15 spasi dan ukuran kertas A-4 margin kiri 4 cm, margin 

kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm. Halaman Sampul sampai dengan 

Daftar Isi diberi nomor halaman dengan huruf: i, ii, iii,.. dst yang diletakkan 

pada sudut kanan bawah, sedangkan halaman utama yang dimulai dari 

Pendahuluan sampai dengan halaman Daftar Pustaka diberi halaman dengan 

angka Arab: 1, 2, 3,...dst. yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Sedangkan 

format penulisannya mengikuti sistematika sebagai berikut: 

HALAMAN SAMPUL (Lampiran). 

DAFTAR ISI 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

2. Rumusan Masalah 

3. Tujuan 

METODE  

Metode penelitian harus menjelaskan secara utuh tahapan penelitian yang akan 

Dilaksanakan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan 

abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang 

dikutip dalam proposal kegiatan yang dicantumkan di dalam daftar pustaka. 

2. Sistematika Penulisan PKM-K 

Proposal PKM-K ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 

dengan jarak baris 1,15 spasi dan ukuran kertas A-4 margin kiri 4 cm, margin 

kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm. Halaman Sampul sampai dengan 

Daftar Isi diberi nomor halaman dengan huruf: i, ii, iii,.. dst yang diletakkan 

pada sudut kanan bawah, sedangkan halaman utama yang dimulai dari 

Pendahuluan sampai dengan halaman Metode diberi halaman dengan angka 

Arab: 1, 2, 3,...dst. yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Sedangkan 

format penulisannya mengikuti sistematika sebagai berikut: 

HALAMAN SAMPUL (Lampiran). 

DAFTAR ISI 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

2. Rumusan Masalah 

3. Tujuan 

METODE  

Metode pelaksanaan menyajikan uraian tentang teknik, cara atau tahapan 

pekerjaan 

dalam menyelesaikan permasalahan dan sekaligus pencapaian tujuan program. 
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3. Sistematika Penulisan PKM-M 

Proposal PKM-M ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 

dengan jarak baris 1,15 spasi dan ukuran kertas A-4 margin kiri 4 cm, margin 

kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm. Halaman Sampul sampai 

dengan Daftar Isi diberi nomor halaman dengan huruf: i, ii, iii,.. dst yang 

diletakkan pada sudut kanan bawah, sedangkan halaman utama yang dimulai 

dari Pendahuluan sampai dengan halaman Metode diberi halaman dengan 

angka Arab: 1, 2, 3,...dst. yang diletakkan pada sudut kanan bawah. 

Sedangkan format penulisannya mengikuti sistematika sebagai berikut: 

HALAMAN SAMPUL (Lampiran). 

DAFTAR ISI 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

2. Rumusan Masalah 

3. Tujuan 

METODE  

Pada metode pelaksanaan menyajikan uraikan secara jelas teknik, cara 

pelaksanaannya (pelatihan, pendampingan, demplot, konsultasi, rekayasa 

social dll,) tahapan pekerjaan dalam menyelesaikan permasalahan dan 

sekaligus pencapaian tujuan program. 

4. Sistematika Penulisan PKM-T 

Proposal PKM-T ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 

dengan jarak baris 1,15 spasi dan ukuran kertas A-4 margin kiri 4 cm, margin 

kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm. Halaman Sampul sampai 

dengan Daftar Isi diberi nomor halaman dengan huruf: i, ii, iii,.. dst yang 

diletakkan pada sudut kanan bawah, sedangkan halaman utama yang dimulai 

dari Pendahuluan sampai dengan halaman Daftar Pustaka diberi halaman 

dengan angka Arab: 1, 2, 3,...dst. yang diletakkan pada sudut kanan atas. 

Sedangkan format penulisannya mengikuti sistematika sebagai berikut: 

HALAMAN SAMPUL (Lampiran). 

DAFTAR ISI 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

2. Rumusan Masalah 

3. Tujuan 

METODE  

Pada metode pelaksanaan menyajikan uraian secara lengkap mengenai teknik, 

cara pelaksanaan program (pendidikan, konsultasi, pelatihan, rekayasa 

keteknikan, rekayasa sosial, pendampingan, pengujian mutu, dll) dan tahapan 

pekerjaan dalam menyelesaikan permasalahan dan sekaligus pencapaian 

tujuan program. 

DAFTAR PUSTAKA 
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Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan 

abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang 

dikutip dalam proposal kegiatan yang dicantumkan di dalam daftar pustaka. 

5. Sistematika Penulisan PKM-KC 

Proposal PKM-KC ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 

dengan jarak baris 1,15 spasi dan ukuran kertas A-4 margin kiri 4 cm, margin 

kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm. Halaman Sampul sampai 

dengan Daftar Isi diberi nomor halaman dengan huruf: i, ii, iii,.. dst yang 

diletakkan pada sudut kanan bawah, sedangkan halaman utama yang dimulai 

dari Pendahuluan sampai dengan halaman Daftar Pustaka diberi halaman 

dengan angka Arab: 1, 2, 3,...dst. yang diletakkan pada sudut kanan bawah. 

Sedangkan format penulisannya mengikuti sistematika sebagai berikut: 

HALAMAN SAMPUL (Lampiran). 

DAFTAR ISI 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

2. Rumusan Masalah 

3. Tujuan 

METODE  

Pada metode pelaksanaan menyajikan uraian metode yang digunakan dalam 

pelaksanaan program (cara koleksi data awal, rekayasa keteknikan, cara uji 

keandalan karya) secara rinci. Selain itu, uraikan juga tahapan pekerjaan 

dalam menyelesaikan permasalahan dan sekaligus pencapaian tujuan 

program. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan 

abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang 

dikutip dalam proposal kegiatan yang dicantumkan di dalam daftar pustaka. 

6. Sistematika Penulisan PKM-GT 

Proposal PKM-GT ditulis menggunakan huruf Times New Roman font ukuran 

12 dengan jarak baris 1,15 spasi dan ukuran kertas A-4, margin kiri 4 cm, 

margin kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm. Halaman Sampul 

sampai dengan Daftar Isi diberi nomor halaman dengan huruf: i, ii, iii,.. dst 

yang diletakkan pada sudut kanan bawah, sedangkan halaman utama yang 

dimulai dari Pendahuluan sampai dengan halaman Daftar Pustaka diberi 

halaman dengan angka Arab: 1, 2, 3,...dst. yang diletakkan pada sudut kanan 

bawah serta mengikuti sistematika sebagai berikut: 

HALAMAN SAMPUL (Lampiran). 

DAFTAR ISI 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

2. Rumusan Masalah 

3. Tujuan 
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GAGASAN  

1. Kondisi kekinian pencetus gagasan (diperoleh dari bahan bacaan, 

wawancara, observasi, imajinasi yang relevan). 

2. Solusi yang pernah ditawarkan atau diterapkan sebelumnya untuk 

memperbaiki keadaan pencetus gagasan. 

3. Seberapa jauh kondisi kekinian pencetus gagasan dapat diperbaiki 

melalui gagasan yang diajukan dan prediksi hasil jika gagasan tersebut 

diimplementasikan. 

4. Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk 

mengimplementasikan gagasan sehingga tujuan atau perbaikan yang 

diharapkan dapat tercapai. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan 

abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang 

dikutip dalam proposal kegiatan yang dicantumkan di dalam daftar pustaka. 
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BAB III 

SISTEMATIKA PENILAIAN PKM 

1. Sistematika Penilaian PKM PE 

No Kriteria Bobot Skor Nilai 

1. Kreativitas: 

Gagasan (orisinalitas 

dan unik) 

25 

 
 

 

Perumusan Masalah 

(fokus dan atraktif) 
25  

 

2. Kesesuaian dan 

Kemutahiran Metode 

Penelitian 

30  

 

3. Potensi Program: 

Kontribusi 

perkembangan Iptek 

20  

 

TOTAL 100%   

Keterangan: 

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 

= Baik; 7 = Sangat baik); Nilai = Bobot x Skor 

2. Sistematika Penilaian PKM PSH 

No Kriteria Bobot Skor Nilai 

1. Kreativitas: 

Gagasan (orisinalitas 

dan unik) 

25  

 

Perumusan Masalah 

(fokus dan atraktif) 
25  

 

2. Kesesuaian dan 

Kemutahiran Metode 

Penelitian 

30  

 

3. Potensi Program: 

Kontribusi 

perkembangan Iptek 

20  

 

TOTAL 100%   

Keterangan: 

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 

= Baik; 7 = Sangat baik); Nilai = Bobot x Skor 

3. Sistematika Penilaian PKM K 

No Kriteria Bobot Skor Nilai 

1. Kreativitas: 

Gagasan (unik) 20 
  

Keunggulan Produk/Jasa 10   

2. Peluang Pasar 20   
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3. Potensi Program: 

Potensi perolehan profit 
20 

  

Potensi keberlanjutan 

usaha 
30 

  

TOTAL 100%   

Keterangan: 

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 

= Baik; 7 = Sangat baik); Nilai = Bobot x Skor 

4. Sistematika Penilaian PKM M 

No Kriteria Bobot Skor Nilai 

1. 

 

Kreativitas:  

Perumusan Masalah 
15 

  

Ketepatan Solusi (Fokus 

dan atraktif) 
35 

  

2. Ketepatan Masyarakat 

Sasaran 
25 

  

3. Potensi Program: 

Keberlanjutan Program 
25 

  

TOTAL 100%   

Keterangan: 

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 

= Baik; 7 = Sangat baik); Nilai = Bobot x Skor 

5. Sistematika Penilaian PKM T 

No Kriteria Bobot Skor Nilai 

1. 

 

Kreativitas: 

Kemutakhiran ipteks 

yang diadopsi 

25  

 

Ketepatan Solusi (fokus 

dan atraktif) 
30  

 

2. Komitmen Kemitraan 10   

3. Potensi Program: 

Nilai tambah Bagi Mitra 
25  

 

Potensi Paten/HKI 10   

TOTAL 100%   

Keterangan: 

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 

= Baik; 7 = Sangat baik); Nilai = Bobot x Skor 
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6. Sistematika Penilaian PKM KC 

No Kriteria Bobot Skor Nilai 

1. 

 

Kreativitas:  

Gagasan (unik dan 

orisinalitas) 

25  

 

Kemutakhiran Iptek 

yang diadopsi 
25  

 

2. Kesesuaian metode 

pelaksanaan 
20  

 

3. Potensi Program:  

Kontribusi produk 

luaran terhadap Iptek 

30  

 

TOTAL 100%   

Keterangan: 

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 

= Baik; 7 = Sangat baik); Nilai = Bobot x Skor 

7. Sistematika Penilaian PKM GT 

No Kriteria Bobot Skor Nilai 

1. 

 

Gagasan: 

- Kreativitas gagasan 

- Kelayakan 

implementasi 

45 

  

2. Sumber informasi: 

- Kesesuaian sumber 

informasi dengan 

gagasan 

yang ditawarkan 

- Akurasi dan aktualisasi 

informasi 

30 

  

3. Kesimpulan 

- Prediksi hasil 

implementasi gagasan 

25 

  

TOTAL 100%   

Keterangan: 

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 

= Baik; 7 = Sangat baik); Nilai = Bobot x Skor 
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LAMPIRAN 

1. Lampiran 1. Format Halaman Sampul 
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2. Lampiran 2. Contoh PKM-PE 

K-SChaM (Kombinasi Sansevieria trifasciata dan Chlorella sp. Berbasis 

Membran) sebagai Masker Anti Karbon Monoksida (CO) dan Timbal (Pb) 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Pencemaran udara semakin menampakkan kondisi yang sangat 

memprihatinkan. Data WHO 2016 menempatkan Jakarta dan Bandung dalam 

sepuluh kota dengan pencemaran udara terburuk di Asia Tenggara. 

Berdasarkan data 2013, tercatat 5,5 juta kematian di dunia berhubungan 

dengan polusi udara. Dalam Koran Sindo (2017), tingkat polusi udara di 

Jakarta yang disebutkan oleh data Greenpeace Indonesia bahwa pada 

semester pertama 2016 sangat mengkhawatirkan, yaitu berada pada level 4,5 

kali dari ambang batas yang ditetapkan World Health Organization (WHO) 

dan tiga kali lebih besar dari standar yang ditetapkan Pemerintah Indonesia. 

Polusi udara umumnya disebabkan oleh kendaraan bermotor dan 

industri (Hakim dkk, 2017). Transportasi di kota-kota besar merupakan 

sumber utama pencemaran udara, yaitu 70% pencemaran udara di perkotaan 

disebabkan oleh aktivitas kendaraan bermotor (Anggarani dkk 2016 dalam 

Sudiro 2008). Kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin 

dan solar akan menghasilkan emisi gas buang seperti CO (Karbon 

Monoksida), HC (Hidrokarbon), NOx (Nitrogen Oksida), SOx (Sulfur 

Oksida), Pb (Timbal), dan partikulat (Wahyu dan Sutjahjo, 2013). 

Berdasarkan data Status Lingkungan Hidup tahun 2010, menyebutkan 

bahwa CO merupakan gas dengan kosentrasi tertinggi di udara yaitu 7,242- 

15,577 ppm. Menurut Miller (1975), konsentrasi CO 50 – 100 ppm selama 1 

jam akan mengakibatkan sakit kepala. Konsentrasi 250 ppm selama 2 jam 

dapat mengakibatkan sakit kepala, pusing, dan koma. Sedangkan konsentrasi 

750 ppm dapat mengakibatkan kematian. Di samping itu, Keberadaan timbal 

(Pb) di udara sebesar 2,67 ppm, angka tersebut telah melebihi baku mutu 

berdasarkan PP No. 41/1999 Tentang Pengendalian dan Pencemaran Udara. 

Menurut Muziansyah dkk (2015), dari beberapa gas buang kendaraan 

bermotor yang paling mudah terhirup adalah gas timbal (Pb). Timbal (Pb) 

dapat memengaruhi organ-organ tubuh, antara lain sistem saraf, ginjal, sistem 

reproduksi, sistem endokrin, jantung, dan gangguan pada otak sehingga anak 

mengalami gangguan kecerdasan dan mental (Widowati dkk, 2008).  

Konsentrasi Karbon Monoksida (CO) dan timbal (Pb) yang tinggi ini 

menyebabkan efek yang berbahaya bagi tubuh. Oleh karena itu, banyak usaha 

dalam mengurangi polusi udara salah satunya yaitu penghijauan kota. 

Penghijauan kota ini dapat mengurangi pencemaran udara yang disebabkan 

oleh emisi kendaraan bermotor. Selain itu, berbagai macam inovasi masker 

banyak ditemukan, seperti masker refill yang berasal dari daun nangka dan 

daun mahoni. Masker tersebut masih dalam pengembangan karena belum bisa 
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bertahan lama (Sasongko, 2015). Oleh karena itu, peneliti berinisiatif 

membuat masker yang dapat menyerap Karbon Monoksida (CO) dan Timbal 

(Pb) dengan lapisan membran dari karagenan yang dikombinasikan dengan 

ekstrak Sansevieria trifasciata dan Chlorella sp.. Ekstrak Sansevieria 

trifasciata, memiliki senyawa aktif pregnane glikosida mampu menyerap 

Karbon Monoksida (CO). Sedangkan Chlorella sp. memiliki gugus hidroksil 

pada sel selulosa yang menyebabkan terjadinya mekanisme pertukaran ion 

antara selulosa dengan logam berat.  

2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara pembuatan keragenan dari Eucheumma cottonii sebagai 

membran? 

2. Bagaimana metode uji penyerapan Karbon Monoksida (CO) dan Timbal 

(Pb) pada membran? 

3. Bagaimana pengaruh formulasi massa Sansevieria trifasciata dan 

Chlorella sp. dengan ketebalan membran terhadap efektivitas penyerapan 

timbal (Pb)? 

3.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui cara pembuatan karagenan dari Eucheumma cottonii sebagai 

membran. 

2. Menguji penyerapan Karbon Monoksida (CO) dan Timbal (Pb) pada 

membran. 

3. Mengetahui pengaruh formulasi massa Sansevieria trifasciata dan 

Chlorella sp. dengan ketebalan membran terhadap efektivitas penyerapan 

timbal (Pb). 

METODE PENELITIAAN  

1. Waktu dan Tempat  

Penelitian dilaksanakan selama 5 bulan dan dilakukan di Laboratorium 

Kimia Anorganik Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Brawijaya, Malang. 

2. Alat dan Bahan Pembuatan Membran Kombinasi Sansevieria trifasciata 

dan Chlorella sp.  

Penelitian ini membutuhkan alat berupa pemanas, panci, pengaduk, kain 

saring, gunting, cawan petri, oven, timbangan, gelas beaker, corong bucher, 

gas analyzer, tabung reaksi, pisau, thermometer, dan labu takar. Sedangkan 

bahan yang dibutuhkan yaitu berupa rumput laut (Eucheumma cottonii), 

tanaman Sansevieria trifasciata, Chlorella sp., aquadest, KOH, pelarut 

kloroform, methanol, alkohol 80%, dan air. 

3. Tahap Pembuatan Membran  

 Tahap pembuatan membran ini melalui beberapa tahap yang ditampilkan 

dalam diagram alir pada lampiran. 

a. Preparasi Bahan 
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Tahap pertama yaitu persiapan bahan. Bahan pertama yaitu Sansevieria 

trifasciata dibersihkan dan dipotong ± 1 cm lalu dipanaskan dalam oven pada 

suhu 60
0
C selama 2 jam yang bertujuan untuk mengurangi kandungan air sisa 

dari pencucian. Untuk bahan kedua yaitu 100 gram rumput laut direndam dan 

dipotong ± 1 cm dengan air agar karagenan tersebut mudah diekstraksi. 

b. Ekstraksi Bahan 

Untuk menghasilkan ekstrak senyawa pregnane glikosid, Sansevieria 

trifasciata 500 gram yang sudah kering, dimaserasi dengan 1000 mL pelarut 

kloroform selama 24 jam pada suhu ruang dan setiap 60 menit sekali dilakukan 

pengocokan (defatting: untuk menghilangkan lemak dan minyak). Kemudian 

dilakukan penyaringan menggunakan corong bucher dan hasil filtrasi 

dimaserasi dengan 1000 mL pelarut campuran methanol-air (7,5 : 2,5) selama 

3x24 jam pada suhu ruang dan setiap 60 menit sekali dilakukan pengocokan. 

Setelah itu, disaring dengan corong bucher kemudian di vacum evaporator 

pada 78
0
C selama satu jam. 

Rumput laut yang telah bersih diekstraksi dengan pelarut berupa KOH 

0,2 N sebanyak 3000 mL dengan berat rumput laut 100 gram. Kemudian 

ditambahkan aquadest panas setiap lima menit sekali agar volume konstan. 

Ekstraksi dilakukan selama 30 menit pada suhu titik didih 80-90
0
C dengan 

dilakukan pengadukan untuk mempercepat proses ekstraksi. Setelah proses 

ekstraksi, dilakukan penyaringan sehingga dihasilkan filtrat yang berupa 

karagenan basah. (Wulandari Retno, 2010) 

c. Pembuatan Karagenan dari Eucheumma cottonii sebagai Membran 

Pembuatan karagenan dari Eucheumma cottonii ini menggunakan metode 

freeze-thaw. Karagenan basah didinginkan dan dilanjutkan freezing yaitu 

pembekuan dengan suhu 0
0
C selama satu malam. Selanjutnya, untuk 

memisahkan antara cairan (KOH+air) dengan karagenan basah dilakukan 

thawing. Setelah itu, karagenan basah ditambahkan ekstrak senyawa pregnane 

glikosid dan Chlorella sp. sesuai dengan formulasi massa yang telah 

ditentukan. Untuk memperoleh keraginan kering, karagenan basah dikeringkan 

dengan menuangkan pada layer sesuai dengan formulasi ketebalan membran 

yang telah ditentukan. Ketebalan membran dibuat berbeda-beda yaitu 0,24; 

0,48; dan 0,72 mm yang dilakukan setelah penambahan ekstrak senyawa 

pregnane glikosid dan Chlorella sp.. Metode ini akan menghasilkan karagenan 

terbaik dengan kekuatan gel 160 gram/cm
2
, viskositas 28,39 cP, dan rendemen 

14% (Wulandari Retno, 2010). 
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d. Formulasi Massa Sansevieria trifasciata dan Chlorella sp. dengan 

Ketebalan Membran 

Formulasi yang digunakan dalam pembuatan membran ini yaitu ditampilkan 

dalam tabel  

Tabel 1. Formulasi Massa Chlorella sp. dan Ketebalan Membran 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 

Rasio 

Massa 

Sansevieria 

trifasciata 

dan 

Chlorella 

sp. (gram) 

1 : 1 

 

1 : 1 

 

1 : 1 

 

3 : 2 

 

3 : 2 

 

3 : 2 

 

7 : 3 

 

7 : 3 

 

7 : 3 

 

Ketebalan 

Membran 

(mm) 

0,24 0,48 0,72 0,24 0,48 0,72 0,24 0,48 0,72 

4. Karakterisasi Membran  

Analisis SEM (Scanning Electron Microscope) dilakukan untuk 

mengetahui struktur permukaan dan ukuran pori-pori membran. Selain itu 

untuk mengetahui berapa kandungan timbal (Pb) yang terserap maka 

membran diuji menggunakan AAS (Atomic Absorption Spectrophotometery). 

Langkah pertama dari pengujian tersebut adalah pengambilan sampel berupa 

membran yang telah terpapar polutan. Kemudian, membran dilarutkan dalam 

akuades masing-masing sebanyak 5 mL, lalu diberi HNO3 pekat (65%) dan 

ditambahkan air sampai tanda batas 50 mL. Kemudian, larutan tersebut 

diukur kadar timbalnya dengan AAS (Atomic Absorption 

Spectrophotometery). Penentuan konsentrasi timbal (Pb) yang terserap dalam 

pengujian AAS ini menggunakan metode adisi standar. 

5.  Metode Uji Penyerapan Karbon Monoksida (CO) dan Timbal (Pb) pada 

Membran 

Uji coba penyerapan gas Karbon Monoksida (CO) pada membran 

dilakukan menggunakan gas analyzer. Untuk pengujian penyerapan timbal 

(Pb) pada membran, dilakukan dengan cara mengukur kadar timbal (Pb) pada 

membran setelah dilakukan pemaparan membran pada sumber polutan timbal 

(Pb) dengan jarak 30 cm selama 60 menit. Kemudian dilarutkan untuk diuji 

menggunakan AAS.  
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3. Lampiran 3. Contoh PKM-PSH 

 

(ANIDA FOLTASE) 

Analisis Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Folklor Tari Seblang di Desa 

Bakungan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi Terhadap 

Kehidupan Masyarakat di Zaman Modern 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang  

Indonesia adalah negara multikultural yang memiliki keragaman budaya 

yang melimpah. Hal itu dilatarbelakangi oleh geografi kewilayahan, 

keanekaragaman etnik, dan karakteristik masyarakat Indonesia yang bersifat 

pluralistik. Salah satu dari keragaman budaya tersebut adalah folklor yang 

berkembang pada masyarakat. Folklor di Indonesia merupakan cerita dan 

kebiasaan yang berkembang melalui proses penyebaran secara turun temurun, 

yang meliputi legenda, mitos, dongeng, dan adat istiadat tradisional. Folklor 

memberi pengaruh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang 

mempercayai serta menganut folklor tersebut, baik dalam kegiatan sosial, 

religi, dan budaya, karena folklor mengandung nilai-nilai dan fungsi yang 

meliputi peran, sikap, watak dan kepribadian (Hidayat dan Fardiansari, 2016).  

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur 

yang masih kental akan folklornya. Contohnya berupa ritual yang diyakini 

masyarakat Banyuwangi memiliki petuah tertentu serta mitos yang 

terkandung di dalamnya. Salah satu ritual yang sejak dahulu telah diyakini 

menjadi ritual tolak bala adalah Seblang. Seblang pada dasarnya adalah tarian 

khas suku Osing, Banyuwangi. Tari Seblang menurut pandangan masyarakat 

Osing merupakan bentuk kesenian roh halus yang memiliki kekuatan gaib. 

Tari Seblang merupakan salah satu tradisi ritual penolak bala dan 

pembersihan desa sebagai salah satu bentuk rasa syukur dari masyarakat Desa 

Bakungan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Kesakralan tari 

Seblang terdapat pada penarinya yang merupakan keturunan dari penari-
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penari sebelumnya. Keyakinan yang dipegang teguh oleh masyarakat 

Banyuwangi khususnya masyarakat Osing di Desa Bakungan adalah cerita 

yang terdapat pada tari Seblang dan kekuatan gaib, serta kemistisan di 

dalamnya, sehingga menimbulkan kepercayaan diantara masyarakatnya 

(Metasari, 2015).  

Tradisi tari Seblang hingga kini masih dilaksanakan oleh masyarakat 

Osing tiap tahunnya. Mereka mempercayai akan terjadi musibah-musibah 

yang melanda desa Bakungan jika tradisi ini tidak dilaksanakan, karena tarian 

ini dianggap memiliki kekuatan gaib oleh masyarakat Osing (Betrix, 2016).  

Folklor memiliki nilai moral yang begitu melekat pada masyarakat 

zaman dulu sehingga tingkah laku dan perbuatan sehari-hari tak lepas dari 

nilai-nilai tersebut. Nilai moral masyarakat dari berbagai wilayah Indonesia 

terlihat dalam cerita rakyat atau folklor dari masing-masing daerah. Folklor 

adalah kebudayaan yang diturunkan secara turun-temurun oleh sekelompok 

masyarakat atau dalam suatu komunitas yang kolektif. Ini berkaitan dengan 

pengertian folk yang berarti komunitas yang kolektif dan lore yang berarti 

tradisi yang diturunkan secara turun temurun (Rahayu dan Sudarwati, 2016).  

Namun dengan semakin berkembangnya zaman serta teknologi, folklor 

perlahan-lahan mulai dilupakan karena sebagian masyarakat meyakini nilai-

nilai folklor tersebut tidak relevan dengan perkembangan zaman. Tetapi, 

masih ada beberapa folklor yang masih dipercaya dan diturunkan secara turun 

temurun pada masyarakat serta masih memberi pengaruh dalam kehidupan, 

salah satunya adalah tari Seblang di Desa Bakungan, Kecamatan Glagah, 

Kabupaten Banyuwangi  yang masih dilestarikan hingga kini. Berdasarkan 

latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait 

nilai-nilai yang terkandung dalam folklor Tari Seblang dari daerah 

Banyuwangi dalam kehidupan masyarakat di zaman modern.  

2. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana interpretasi nilai-nilai yang terkandung dalam folklor tari 

Seblang di Desa Bakungan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi?  

2. Bagaimana implikasi nilai-nilai yang terkandung dalam folklor tari 

Seblang di daerah Banyuwangi terhadap sikap dan perilaku masyarakat 

Desa Bakungan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi dalam 

kehidupan modern?  

3. Tujuan  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Mengetahui interpretasi nilai-nilai yang terkandung dalam folklor tari 

Seblang di daerah Banyuwangi.   

2. Menjelaskan implikasi nilai-nilai yang terkandung dalam folklor tari 

Seblang di daerah Banyuwangi terhadap sikap dan perilaku masyarakat 

Desa Bakungan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi dalam 

kehidupan modern.  
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METODE PENELITIAN  

Dalam penelitian ini digunakan rancangan deskriptif dengan menggunakan 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berusaha membangun realitas dan 

memahami makna yang tersirat dalam sebuah fenomena maupun teks dengan 

memperhatikan proses peristiwa serta otentitasnya, jadi peneliti merupakan 

instrumen kunci dalam mendeskripsikan perilaku atau kebudayaan yang ada 

dalam masyarakat (Somantri, 2005). Penelitian kualitatif merupakan bentuk 

penelitian dengan cara mengumpulkan informasi berupa data dalam bentuk kata-

kata dan gambar.  

1. Tahapan Penelitian  

Tabel 1 Tahapan Penelitian  

No.  Tahapan Penelitian  Indikator Capaian  Luaran  

1.  Studi Pendahuluan  Mendapatkan data 

awal tentang tradisi, 

mitos,  fungsi, dan 

tata pelaksanaan dari  

folklor tari Seblang  

Dokumentasi data 

awal tentang tradisi, 

mitos, fungsi, dan 

tata pelakaksanaan 

dari  

folklor tari Seblang  

2.  Persiapan Penelitian  Tersusunnya 

instrumen pedoman 

wawancara  dan  

kuisioner  

Instrumen pedoman 

wawancara dan  

kuisioner  

3.  Wawancara Mendalam 

dan Observasi  

Dapat 

mengeksplorasi 

lebih dalam terkait 

mitos dan fungsi- 

fungsi dari folklor tari  

Seblang terhadap 

kehidupan 

masyarakat desa 

Bakungan di zaman 

modern  

Data mitos dan 

fungsifungsi dari 

folklor tari  

Seblang terhadap 

kehidupan 

masyarakat desa 

Bakungan di zaman 

modern  

4. Analisis Data Dapat mengkaji 

nilai-nilai yang 

terkandung dalam 

folklore tari Seblang 

dan pendangan 

masyarakat Desa 

Bakungan terhadap 

folklore tari Seblang 

di zaman modern. 

Data nilai-nilai yang 

terkandung dalam 

folklore tari Seblang 

dan pendangan 

masyarakat Desa 

Bakungan terhadap 

folklore tari Seblang 

di zaman modern. 
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Berikut merupakan alur untuk rancangan tahapan penelitian.  

 
2. Waktu dan Lokasi Penelitian  

 Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan dimulai dari bulan April sampai 

dengan Mei 2019. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Bakungan, Kecamatan 

Glagah, Kabupaten Banyuwangi.  

3. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. 

Pengumpulan data secara kualitatif dilakukan dengan wawancara. Informan 

pada wawancara tersebut dipilih menggunakan metode snowball sampling 

dengan key person adalah sesepuh desa. Wawancara dilakukan secara 

mendalam (indepth interview). Melalui wawancara mendalam (indepth 

interview) peneliti ingin membentuk dua macam pertanyaan, yaitu pertanyaan 

substantif dan pertanyaan teoretik. Pertanyaan subtantif berupa persoalan khas 

yang terkait dengan aktivitas budaya dan pertanyaan teoretik berkaitan dengan 

makna dan fungsi. Pengumpulan data secara kuantitatif dilakukan dengan 

penyebaran kuisioner. Responden dipilih menggunakan metode probability 

sampling, dengan populasi penelitian adalah masyarakat Desa Bakungan, 

Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.   

4. Teknik Analisis Data  

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif 

kualitatif dan inferensia kuantitatif. Deskriptif kualitatif merupakan teknik 

yang digunakan untuk menganalisis hasil wawancara. Analisis data secara 

deskriptif kualitatif digunakan untuk mengetahui interpretasi nilai-nilai yang 

terkandung dalam folklor tari Seblang di daerah Banyuwangi. Tahapan 

analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif adalah sebagai berikut:  

Gambar 1. Rancangan   Tahapan   Penelitian   

Tim Peneliti   

Mengurus perizinan ke Desa  

Bakungan, Kecamatan Glagah,  

Kabupaten Banyuwangi   

Menyusun  timeline ,  

daftar pertanyaan    dan  

kuisioner   

Penentuan informan   dan responden     
Wawancara dan penggalian data terkait  

fakta - fakta pada tari Seblang   

Penyebaran kuisioner   
Transkrip hasil wawancara    dan  

hasil kuisioner   

Analisa data  deskriptif kualitatif dan inferensia  

kuantitatif    
Penyusunan   laporan   
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- Pengumpulan Data : Diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang 

kemudian dicatat pada fieldnote. Data terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Data primer didapatkan dari kegiatan observasi, sedangkan 

data sekunder didapatkan melalui studi pustaka.  

- Reduksi data : Data yang diperoleh direduksi sesuai tema yang penulis 

teliti, agar memudahkan penulis dalam mengelompokkan data.  

- Display data : Diperlukan untuk memperoleh sekumpulan informasi 

tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan.  

- Penafsiran Data: Memaknai temuan penelitian dan dikorelasikan dengan 

studi pustaka.  

- Verifikasi dan Kesimpulan : Merupakan tahap akhir, pada tahap ini 

peneliti menganalis, memperdalam, dan mempertajam dari analisis 

sebelumnya, lalu disimpulkan.  

Analisis data inferensia kuantitatif menggunakan analisis jalur (path 

analysis). Analisis jalur digunakan untuk mengetahui implikasi nilai-nilai 

yang terkandung dalam folklor tari Seblang di daerah Banyuwangi terhadap 

sikap dan perilaku masyarakat Desa Bakungan, Kecamatan Glagah, 

Kabupaten Banyuwangi dalam kehidupan modern. Inferensia kuantitatif 

berupa analisis jalur (path analysis) yang digunakan untuk menganalisis data 

kuesioner yang sudah dilakukan pilot test dan hasilnya sudah valid dan 

reliabel. Metode analisis jalur yaitu sebagai berikut.  
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Gambar 2. Metode Analisis Jalur  

A   

Data   

Perhitungan Skala   

Perhitungan Skor Faktor   

Data Hasil  

Penskalaan   

Pembuatan Diagram Jalur   

Pengujian Asumsi   

Apakah  

asumsi  

terpenuhi?   

Penanganan  

Pembentukan model analsis jalur   

Pendugaan koefisien  

Perhitungan pengaruh langsung  

dan pengaruh tidak langsung   

Pengujian hipotesis   

Pemeriksaan  validitas  

Interpretasi   

Selesai   
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4. Lampiran 4. Contoh PKM-K 

 

POLIS ( Pomade Propolis ) : Bisnis Kreatif Pemanfaatan Propolis Lebah 

Klanceng (Trigona sp.) dan Indonesian Herbs Oil Sebagai Pomade Anti 

Bakteri untuk Rambut Sehat dan Stylish 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Dunia kecantikan semakin berkembang dari masa ke masa, bukan lagi 

hanya menjadi sebuah keinginan, melainkan sudah menjadi sebuah kebutuhan 

yang akhirnya berdampak pada semakin meningkatnya industri kosmetik di 

dunia, termasuk juga di Indonesia. Hal ini terbukti tingginya produksi 

kosmetik di Indonesia dari tahun ke tahun penjualannya semakin meningkat 

baik kosmetik produksi dalam negeri maupun kosmetik impor. Kementerian 

Perindustrian (2015) menyatakan penjualan dari industri kosmetik di Indonesia 

tahun ini tumbuh 12,9% dibandingkan tahun lalu. Ekspor kosmetik tahun ini 

diperkirakan mencapai US$ 406 juta atau naik 20% dari tahun lalu. 

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihatbahwa perkembangan industri 

kosmetik di Indonesia berkembang pesat dalam penjualannya baik dalam 

negeri maupun ke luar negeri.  

Kosmetik yang berkembang pesat di Indonesia tidak hanya kosmetik 

produksi dalam negeri, melainkan juga dengan kosmetik impor. Menurut 

Ketua Perkosmi (Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia) bahwa penjualan 

produk kosmetik impor pada tahun ini diperkirakan meningkat 30% menjadi 

Rp 3,17 triliun dibandingkan tahun lalu Rp 2,44 triliun. Peningkatan tersebut 

dipicu kenaikan volume penjualan serta penurunan tarif bea masuk 

perdagangan bebas. Seiring dengan semakin meningkatnya penjualan 

kosmetik impor, maka akan semakin menekan kosmetik produksi dalam 

negeri. Sehingga mengakibatkan produsen kosmetik dalam negeri harus 

bekerja ekstra untuk semakin meningkatkan penjualan agar tidak tehimpit 

dengan tekanan kosmetik impor.  

Salah satu produk kosmetik yang semakin berkembang pesat adalah 

produk perawatan rambut. Hal itu dikarenakan adanya anggapan bahwa 

rambut adalah mahkota yang sangat penting bagi penampilan dan kesehatan. 

Lebih  dari 85% pria dan wanita menjadi kurang percaya diri karena masalah 

rambut dan kulit kepala. Pomade merupakan salah satu dari berbagai produk 

perawatan rambut yang kian digemari oleh kalangan baik pria dan wanita di 

Indonesia. Karena produk penata rambut ini sudah dikenali dari zaman dahulu 

seperti tahun 1900an. Pomade berfungsi membuat rambut tampak mengkilap, 

licin, rapih, lebat, dan tampak basah alami, produk ini khas digunakan pria 

sejak zaman dahulu dan sampai sekarang, pomade khas untuk gaya rambut 

yang rapih dan tersisir. Namun sayangnya keberadaan pomade di Indonesia 
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masih didominasi oleh produk impor dan sebagian produk pomade lokal yang 

banyak mengandung bahan kimia berbahaya bagi kulit maupun rambut.   

SNI syarat mutu minyak rambut jenis pomade ditentukan dengan 

melakukan pengujian terhadap reaksi dengan dengan lakmus, kadar abu, 

cemaran logam (Pb, Cn, Ag), arsen dan tiitk air. Cemaran dari zat berbahaya 

pada pomade tersebut akan menyebabkan efek samping bagi kesehatan 

misalnya timbulnya jerawat, warna rambut menjadi pudar, kulit kepala 

berketombe, kepala pusing, bahkan kerontokan pada rambut yang terus-

menerus.   

Pada dasarnya pomade dapat dibuat dari berbagai bahan alami dan 

terhindar dari residu kimia yang berbahaya. Salah satunya adalah 

menggunakan bahan baku minyak nabati lokal, beeswax alami dan propolis 

lebah Trigona sp.. Penggunaan pomade berbahan baku propolis belum pernah 

ada di Indonesia. Menurut penelitian propolis bersifat antiseptik, antibiotik, 

antifungal, anti inflamatory, dan kemampuan detoksifikasi Propolis sebagai 

antimikroba dapat mengatasi kerontokan pada rambut yang disebabkan oleh 

ketombe yang menyerang kulit kepala (Fearnly 2005).  

Berdasarkan pemaparan di atas, adanya peluang tersebut kami 

menawarkan produk POLIS ( Pomade Propolis ) : Bisnis Kreatif 

Pemanfaatan Propolis Lebah Klanceng ( Trigona sp. ) dan Indonesian 

Herbs Oil Sebagai Pomade Anti Bakteri untuk Rambut Sehat dan Stylish. 

Sebuah inovasi bisnis dibidang kosmetik khususnya perawatan rambut yang 

prospektif dan berkelanjutan, dengan menghadirkan pomade anti bakteri 

pertama di Indonesia. Sehingga mampu memenuhi kebutuhan produk penata 

rambut yang sehat dan stylish dalam upaya mengatasi permasalahan efek 

samping pomade yang beredar. Diharapkan pula akan tercipta brand image 

yang baik dan mendukungyan produk perawatan rambut “POLIS” sehingga 

mempunyai potensi untuk dikomersialkan di Indonesia. 

2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah bagaimana menciptakan produk penata rambut anti bakteri 

dari propolis yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen sebagai pomade 

rambut yang sehat dan stylish ?  

3. Tujuan  

Tujuan dari program kreativitas ini adalah menciptakan produk penata 

rambut dari  yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen dan mencitrakan 

brand image POLIS sebagai produk pomade anti bakteri pertama di Indonesia 

dari propolis lebah Trigona sp..  
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METODE PELAKSANAAN  

 Gambar 1. Diagram Alir Metode Pelaksanaan Program  

 

1. Strategi Produksi  

a. Waktu dan Tempat  

Kegiatan ini dilakukan sesuai jadwal yang ada dan diperlukan selama 5 bulan. 

Pada proses produksi POLIS ini, kami menyewa tempat sebagai tempat 

produksi yaitu di Jalan Soekarno Hatta Indah IV No.18 Kel. Mojolangu, Kec. 

Lowokwaru, Malang. Sedangkan untuk pemasaran produk akan dilakukan di 

daerah Malang dan sekitarnya.  

b. Alat dan Bahan  

Alat yang digunakan antara lain panci double boiling, kompor, sendok, 

spatuloa set, dan saringan sedangkan bahan yang digunakan yaitu beeswax asli, 

virgin coconut oils, minyak jarak, minyak almond, pewangi, pewana dan 

propolis lebah Trigona sp.. Alat dan bahan disurvei dan dibeli di daerah 

Malang dan sekitarnya. Propolis dapat dipasok dari peternakan lebah 

(Kembang Joyo), Karang Ploso, Malang.  

2. Riset dan Perencanaan Pemasaran  

a. Survei Pasar dan Pemantapan Riset Pasar  

Survei pasar merupakan langkah awal yang akan kami lakukan sebelum 

memproduksi POLIS. Survei pasar meliputi ketersediaan bahan baku, alat 

produksi dan keinginan konsumen mengenai pomade. Adanya survei tersebut 

dapat mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen. Sehingga 

mempermudah produsen dalam menentukan target pasar dan peluang pasar.  

Riset yang dilakukan meliputi pengamati produk-produk sejenis yang sudah 
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beredar dipasar agar kita dapat mendapatkan gambaran bagaimana produk 

yang nantinya kita hasilkan dapat bersaing dipasar dan diminati konsumen dan 

riset untuk mencari tempat penyuplai bahan baku yang berkualias baik, 

memiliki harga yang sesuai dengan kualitasnya dan dapat menyuplai 

kebutuhan dan keinginan bahan baku secara pasti.  

b. Pembelian Bahan Baku dan Penunjang Produksi  

Pembelian alat-alat penunjang dan pencarian bahan baku dilakukan setelah 

survei pasar. Hal tersebut dilakukan secara kontinyu sesuai dengan kebutuhan 

dari produksi POLIS serta memiliki spesifikasi yang sesuai dengan standar 

kualitas produk. Bahan baku utama pembuatan produk POLIS adalah propolis 

dan beeswax asli. Selain itu, menggunakan bahan baku jenis minyak nabati 

lainnya seperti minyak kemiri, minyak jarak, virgin coconut oils dan minyak 

almond.  

c. Persiapan Media Pemasaran dan Desain Publikasi  

Persiapan media pemasaran kami memanfaatkan dua jenis media yang berbeda 

yaitu media cetak dan media elektronik dengan konsep yang kita buat 

semenarik mungkin. Media cetak kami mendesain dan membuat banner, 

pamflet dan sticker sedangkan media elektronik kami memanfaatkan website 

sebagai media publikasi proses pembuatan produk handmade kami secara 

online. Selain itu kami juga memanfaatkan jejaring sosial (facebook, twitter 

dan instagram) semaksimal mungkin sebagai sarana pemasaran, publikasi dan 

sumber informasi kepada konsumen tentang produk spesial.  

3. Pelaksanaan Produksi  

a. Produksi  

Kegiatan ini akan dilaksanakan sesuai jadwal yang ada dan diperlukan waktu 5 

bulan. Produksi akan dilaksanakan di tempat yang telah disewa. Pembuatan 

produk dilakukan untuk mendapatkan produk akhir yang sesuai dengan 

kebutuhan konsumen. Produksi dilakukan dengan 2 cara yaitu tahap pertama 

dimulai dengan pembuatan produk/artikel/katalog POLIS yang siap untuk 

dijual kepada konsumen/readystock dan tahap kedua setelah produk/artikel 

POLIS telah tersedia. Selain itu, juga dapat menerima custom order atau 

pesanan yang berdasarkan sepenuhnya dari kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Proses produksi POLIS (Pomade Propolis) ini dapat dilihat melalui 

diagram berikut ini  
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Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan POLIS  

b. Publikasi dan Pemasaran Produk  

1. Pengemasan  

Setelah produk POLIS dihasilkan, perlu penanganan selanjutnya agar POLIS 

tersebut terjual dipasaran, seperti pengemasan. Kemasan merupakan salah satu 

daya tarik bagi konsumen untuk membeli produk POLIS. Proses pengemasan 

POLIS dikemas dalam wadah sesuai ukuran dengan penambahan gratis  sisir 

kecil yang dapat digunakan konsumen untuk menata rambut sehingga tampak 

lebih rapi. Setelah pengemasan dilanjutkan dengan pelabelan 

produk.Pelabelan disesuaikan dengan sifat produk POLIS (tingkat kekakuan 

soft, medium dan hard).  

2. Pemasaran  

Perencanaan pemasaran yang akan dilakukan dalam mengenalkan produk ke 

konsumen antara lain yaitu: iklan, publisitas, dan promosi. Bentuk iklan yang 

direncanakan antara lain: menyebarkan leaflet, brosur dan secara online. 

Untuk menunjang pemasaran kami akan bekerja sama dengan pihak 

akademisi untuk lebih mempromosikan POLIS dalam skala proyek. Selain itu, 

ikut serta dalam event, bazar, dan terkhusus tetap menjalin hubungan dengan 

konsumen.  

4. Tahap Evaluasi  

Evaluasi usaha merupakan kegiatan yang berfungsi untuk mengontrol dan 

menganalisa kegiatan kami. Kelemahan maupun kendala selama berjalannya 

usaha diharapkan dengan adanya kegiatan ini bisa diperbaiki. Evaluasi kegiatan 

direncanakan diadakan tiap minggu kedua dalam satu bulan. Evaluasi kegiatan 

mencakup tiga aspek target evaluasi yaitu sistem produksi, produk dan 

pemasaran. Evaluasi pemasaran dilakukan untuk mengetahui tercapai tidaknya 

target-target penjualan agar usaha ini sesuai dengan BEP yang telah 

dicanangkan.  
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5. Lampiran 5. Contoh PKM-M 

 

MAGER (Mathematics Gamification For Education 

Revolution) Game Edukasi Matematika Berbasis Personal 

Computer Untuk Meningkatkan Minat Belajar 

Matematika Bagi Siswa Kelas Delapan SMPN 6 Lawang 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Di Indonesia siswa tingkat sekolah menengah pertama menganggap 

matematika adalah mata pelajaran yang “Sulit”. Berdasarkan surveiProgram 

for International Student Assessment (PISA) di bawah Organization Economic 

Cooperation and Development (OECD) tahun 2015 yang melibatkan 

responden 540 ribu pelajar berusia 15-16 tahun dari 69 negara dunia dengan 

kemampuan matematika menduduki posisi 63, dengan skor 386. 

Di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Indonesia, tepatnya di 

Kabupaten Malang yaitu SMPN 6 Lawang Satu Atap, menurut informasi yang 

diperoleh dari ibu Yuli, guru matematika di SMP tersebut, 80% siswa 

cenderung kurang aktif, terutama dalam segi pembelajaran matematika. 

Apabila di beri kesempatan untuk berdiskusi siswa cenderung pasif. Padahal, 

dalam pembelajaran kurikulum 2013 digunakan metode diskusi sehingga 

keaktifan siswa sangat dibutuhkan. Hal tersebut dikarenakan daya tangkap 

mereka untuk memahami pelajaran matematika masih kurang. 

Menurut Muzakir dan Sutrisno (1996:155), Siswa dalam belajar dapat 

mengalami kesulitan karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal yakni kesehatan, intelegensi, minat, bakat, motivasi, 

kematangan dan kesiapan. Sedangkan faktor eksternalnya meliputi lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan sosial. 

Minat belajar merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi 

hasil belajar siswa. Minat (dalam Slameto, 2003:180) adalah rasa suka dan 

rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. 

Dengan adanya minat, siswa dapat lebih mudah dalam belajar dan memahami 

materi yang disampaikan oleh guru karena siswa memiliki rasa ketertarikan 

pada bahan ajar yang disampaikan oleh guru. Apabila siswa tidak mempunyai 

minat atau ketertarikan maka siswa akan enggan dan malas untuk 

mempelajarinya. 

Media merupakan salah satu faktor yang dapat menarik minat belajar siswa. 

Media yang sering digunakan dalam belajar adalah buku dan internet. Media 

pembelajaran dengan buku terkadang bukan menjadi media utama untuk 

belajar. Tampilan buku yang mayoritas kurang menarik karena berisi banyak 

tulisan dan sebagian buku kurang adanya gambar membuat siswa kurang 

motivasi dan minat untuk belajar. Saat ini mayoritas siswa adalah “Gen y” dan 

“Gen z”, yaitu generasi yang lebih tertarik dengan gadget. Perilaku 
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merekasangat tergantung pada perangkat teknologi tersebut dan informasi 

digital lebih mudah dipercaya oleh mereka. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Eric Kunto Aribowo, SS., MA, Dosen 

Universitas Widya Dharma Klaten menunjukan bentuk kesulitan belajar siswa 

kelas VIII yang muncul dalam pembelajaran matematika, sedangkan kelas VII 

masih bisa mengikuti pembelajaran karena materinya yang cenderung masih 

sederhana dan merupakan pengembangan dari materi SD. Siswa kelas IX bisa 

mengikuti pembelajaran matematika karena materi matematika pada tingkat 

ini sebagian besar merupakan lanjutan dan review dari materi kelas VII dan 

VIII. 

Upaya peningkatan motivasi belajar siswa masih terbatas pada permainan 

sederhana atau tradisional (Nugroho, dkk., 2013). Permainan digital seperti 

game belum pernah ditemukan dalam usaha meningkatkan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran. Padahal, “Gen y” dan “Gen z” menggunakan game yang 

sudah seperti zat adiktif. 

Gamification adalah penggunaan teknik dan strategi permainan kedalam 

konteks non-permainan. Dalam dunia pendidikan, gamification bertujuan 

untuk meningkatkan partisipasi, motivasi, dan prestasi peserta didik. Inti dari 

gamification adalah sistem partisipasi dan reward, yang terus member 

tantangan pada peserta dengan poin, gadget, atau level permainan. 

Gamification lebih ke arah mengaplikasikan teknik dan strategi permainan 

dalam proses pembelajaran dengan mengintervensi tiga aspek utama, yaitu 

kognitif, emosional, dan sosial siswa. Gamification telah berhasil diterapkan di 

perguruan tinggi oleh O’Donovan, dkk (2013) melalui Vula-game daring yang 

didesain untuk meningkatkan kehadiran dosen, pemahaman materi, 

kemampuan mahasiswa, dan antusiasme. Dengan sistem poin (XP) yang 

diterapkan berdasar pada pencapaian materi (10 XP untuk capaian 70-79%; 20 

XP untuk 80-89%; dan 30 XP untuk 90-100%) antusiasme mahasiswa dapat 

diraih. 

Adapun program kreativitas ini kami beri judul “MAGER (Mathematics 

Gamification for Education Revolution) Game Edukasi Matematika 

Berbasis Personal Computer untuk Meningkatkan Minat Belajar 

Matematika bagi Siswa Kelas Delapan SMPN 6 Lawang Satu Atap” 

diharapkan dapat membantu meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa 

SMPN 6 Lawang Satu Atap terhadap matematika. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas terdapat masalah pokok yang dapat diidentifikasi 

adalah: 

1. Bagaimana cara untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk 

belajar matematika? 

2. Bagaimana cara agar gamification dapat mempermudah siswa dalam 

belajar matematika? 
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1.3 Tujuan 

Tujuan dari PKM-M ini adalah : 

1. Mengetahui cara untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa untuk 

belajar. 

2. Membantu mempermudah siswa dalam belajar matematika. 

 

METODE PELAKSANAAN 

Metode pelaksanaan pada program pengabdian masyarakat ini yaitu dengan 

metode pekerjaan lapang dari pelaksana kepada pihak yang di suluh (SMP Negeri 

6 Lawang Satu Atap). Adapun tahapan pelaksanaan program yaitu sebagai 

berikut: 

1. Persiapan Pelaksanaan 

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan yaitu: 

1. Survei tempat pelaksanaan kegiatan 

2. Pembuatan proposal dan penyelesaian administrasi perizinan tempat atau 

lokasi pengabdian masyarakat. 

3. Pembuatan game 

Kegiatan pengabdian akan dilaksanakan setelah semua perizinan dan 

persiapan peralatan sudah selesai dilakukan. Dalam pelaksanaannya peserta 

dalam satu kelas dan guru matematika diberikan penjelasan mengenai aturan 

permainan. Kegiatan pengenalan akan dibuat semenarik mungkin dengan 

pemberian motivasi dan fun learning. 

2. Cara Pembuatan Game 

Berikut adalah langkah-langkah pembuatan game: 

a. Persiapan Pelaksanan. 

Dalam tahap ini dilakukan diskusi terkait bentuk permainan yang akan 

dirancang dan sesuai dengan materi mata pelajaran matematika. Hasil 

dari tahap ini adalah rancangan bentuk permainan, karakter dalam 

permainan tersebut, dan setting. 

b. Menuliskan story board. 

Pada tahap ini, akan dilakukan diskusi dan penulisan detail terkait 

tahapan permainan dari tahap paling awal hingga tahap paling tinggi, 

materi dan soal Matematika SMP kelas VIII untuk dipelajari dan 

diselesaikan di tiap tahapnya, aturan permainan, dan poin dalam setiap 

tahapan permainan. 

c. Design Game 

Dalam tahap ini dilakukan perancangan di komputer terkait setting 

permainan, karakter dalam permainan, dan pengisian efek suara. 

d. Pemrograman 

Dalam tahap ini dilakukan coding atau pemrograman untuk menuangkan 

apa yang tertulis di storyboard. Hasil dari tahap ini adalah bentuk 

permainan yang siap untuk diujicobakan. 
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3. Aturan Game 

Aturan game MAGER sebagai berikut: 

 
Gambar 1. Desain Home 

Pada Gambar 1, tampilan menu utama terdapat pilihan semester, player, 

difficulty, how to play, setting, medals, play dan quit. 

 
Gambar 2. Desain Semester Option 

Pada Gambar 2, semester terdiri atas 4 bagian yang telah disesuaikan 

dengan kompetensi dasar matematika kelas 8 Kurikulum 2013, yaitu : 

 
Gambar 3 . Bagian semester 1 dan 2 

 
Gambar 4. Bagian semester 3 dan 4 

 
Gambar 5. Desain Choose Player 
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Gambar 6. Desain Character 

Pada Gambar 5, player dibagi menjadi 2 bagian yaitu single player dan 

duel player. Masing-masing terdiri atas 4 karakter seperti pada Gambar 6 

yang dapat dipilih oleh siswa. Setelah karakter terpilih, siswa memasukkan 

nama (username). 

 
Gambar 7. Desain Difficulty Option dan Desain Layout for Easy Level 

 
Gambar 8. Desain Layout for Medium dan Hard Level 

Pada Gambar 7 dan 8, difficulty berisi 3 bagian tingkat kesulitan, yaitu 

easy, normal, dan hard. Setiap tingkat kesulitan disajikan dengan 

background berbeda. 

 
Gambar 9 Desain How to Play dan Setting 

Pada Gambar 9, icon how to play berisi petunjuk bagaimana cara siswa 

agar dapat memainkan game serta Setting berisi pengaturan volume musik 

latar belakang, notification, dan bantuan. Kemudian Memilih icon  (play) 

untuk memulai game. 

Cara bermain satu player. 
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Gambar 10. Desain Player 1 sebelum mulai dan saat muncul pertanyaan 

Pada Gambar 10, karakter siswa memegang busur dan siap melesatkan 

anak panah. Saat anak panah melayang, muncul soal yang harus dikerjakan 

oleh siswa dengan benar dan tepat waktu, sehingga anak panahnya dapat 

tepat mengenai objek dan mendapatkan skor. Timer atau waktu pengerjaan 

soal disesuaikan dengan tingkat kesulitan soal. Level Easy 90 detik, Level 

Normal 120 detik, dan level Hard 180 detik. 

 
Gambar 11. Desain ketika jawaban benar dan salah 

Apabila jawaban siswa salah atau kehabisan waktu, secara otomatis 

panah tersebut akan terbawa angin dan menyimpang dari objek seperti pada 

Gambar 11. 

Cara bermain dua player. 

 
Gambar 12. Desain Duel Player sebelum mulai dan. Desain Duel Player 

pertanyaan muncul 

 
Gambar 13. Desain Duel Player, Player 2 benar 

Pada Gambar 12 dan 13, kedua karakter siswa beradu berhadapan 

dengan apel diatas kepala, player yang dapat menjawab soal dengan benar 

dan lebih cepat dari lawannya akan mendapatkan skor dan anak panahnya 

tepat mengenai apel. Jika jawaban belum tepat, maka anak panah lawan yang 

akan melesat ke apel pemain yang menjawab salah. 
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Gambar 14. Desain Medal 

Setiap level terdiri atas 5 soal. Permainan akan berakhir setelah pemain 

melewati 5 soal mudah, 5 soal normal, dan 5 soal sulit setiap bab. Pada icon 

terdapat pembahasan soal sehingga dapat digunakan sebagai evaluasi oleh 

siswa seperti pada Gambar 14. 

 
Gambar 15. Desain skor. 

Pada Gambar 15 terdapat perolehan medali berdasarkan akumulasi skor, 

yaitu 25% skor easy + 35% skor normal + 40% skor hard. Skor dibedakan 

setiap bab sebagai tolak ukur kemampuan siswa dalam memahami bab 

tersebut. 

4. Uji Coba 

Dalam tahap ini dilakukan uji coba atas permainan yang telah selesai 

diprogram. Selain itu dilakukan revisi jika ditemukan kendala atau hal-hal 

perlu diperbaiki yang ditemukan selama proses uji coba. 

5. Pengenalan dan Penerapan 

Setelah semua persiapan untuk game yang diharapkan sudah siap untuk 

digunakan dan diaplikasikan untuk membantu pembelajaran di SMPN 6 

Lawang Satu Atap. Selanjutnya, pengenalan kepada siswa kelas delapan 

melalui beberapa tahapan. Pertama, dengan pemasangan aplikasi ke sarana 

pendukung di SMPN 6 LawangSatu Atap. Kedua, mengenalkan kepada para 

guru mengenai bentuk, cara kerja, dan cara menjalankan aplikasi MAGER 

tersebut. Ketiga, pengenalan kepada para siswa mengenai tujuan, 

penggunaan, cara kerja, porsi, serta pembinaan dalam penggunaan game 

secara bijak, agar menghasilkan manfaat bagi siswa sendiri. 

Adapun cara untuk pelaksanaan sosialisasi kepada SMPN 6 Lawang Satu 

Atap, sebagai berikut: 

a. Pengenalan pertama 

Pengenalan game pertama ini dilakukan kepada para guru 

pengajar matematika di SMPN 6 Lawang Satu Atap untuk penjelasan 

mengenai cara pemasangan aplikasi, cara penggunaan game serta porsi 
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dan pemberian penjelasan kepada para guru tentang tujuan dan hasil dari 

penggunaan game tersebut. 

b. Pengenalan kedua dan controlling 

Pengenalan kedua ini, ditujukan kepada para siswa kelas delapan 

SMPN 6 Lawang Satu Atap mengenai tujuan dan maksud dari 

pengenalan dan pengaplikasian game tersebut guna membantu dalam 

pembelajaran matematika, apa saja yang terdapat di dalam game 

tersebut, apa saja isi grafik dan desain game, cara penggunaan game, 

implementasi untuk pembelajaran siswa, serta porsi untuk penggunaan 

game tersebut. Controlling terhadap siswa mengenai penggunaan game 

oleh siswa sekali dalam dua minggu. 

6. Evaluasi 

Setelah pemasangan, pengenalan pertama, dan pengenalan kedua 

dilakukan, selanjutnya adalah penarikan kesimpulan mengenai pengaruh 

penggunaan game dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam 

pembelajaran matematika dengan cara membandingkan nilai siswa 

sebelumnya. 
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6. Lampiran 6. Contoh PKM-T 

 

LUWAQ APLIKASI SISTEM FERMENTASI KOPI BERBASIS 

ENZIMATIS MENGGUNAKAN BIOREAKTOR PADA UKM PAK 

MANJUR COFFEE 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara produsen dan eksportir kopi paling 

besar di dunia. Menurut Veronica Herlina seorang Direktur Eksekutif 

Sustainable Coffee Platform Indonesia (SCOPI), Indonesia saat ini menjadi 

negara penghasil kopi terbesar keempat di dunia. Kebanyakan hasil 

produksinya adalah varietas robusta yang berkualitas lebih rendah. Indonesia 

juga terkenal karena memiliki sejumlah kopi khusus seperti 'kopi luwak' 

(dikenal sebagai kopi yang paling mahal di dunia). Berkaitan dengan komoditi-

komoditi agrikultur, menurut Badan Pusat Statistik tahun 2017 kopi adalah 

penghasil devisa terbesar keempat untuk Indonesia setelah minyak sawit, karet 

dan kakao.  

Pada budidaya kopi luwak, buah kopi diolah dengan cara fermentasi 

secara alami di dalam (sistem) pencernaan luwak. Luwak hanya memilih kopi 

terbaik untuk dikonsumsi dan selanjutnya biji kopi yang telah difermentasi di 

dalam (sistem) pencernaan luwak dan dikeluarkan bersama kotorannya lalu 

dibersihkan, diolah, dan siap untuk diproduksi.  

Pada saat ini kopi luwak yang original sangat sulit ditemukan. Hal 

tersebut menjadi kendala UKM PAK MANJUR COFFEE dalam penjualan 

kopi luwak. Selain itu sering diperoleh biji kopi yang kurang baik, sehingga 

mempengaruhi cita rasa pada kopi yang dijual dalam daftar menu UKM PAK 

MANJUR COFFEE. Dias selaku pemilik juga menuturkan bawah beliau harus 

menempuh perjalanan yang jauh ke Gunung Papak yang terletak di Kab. 

Banyuwangi untuk mendapatkan biji kopi luwak original dari petani kopi. Kopi 

luwak original yang dimaksud merupakan kopi yang secara alami dihasilkan 

melalui fermentasi dari sistem pencernaan hewan luwak yang hidup di hutan.  

Hal utama yang perlu diperhatikan disini, kopi luwak adalah hasil 

fermentasi dari kopi robusta yang dicerna oleh luwak. Dalam proses 

pencernaan tersebut, bakteri yang ikut berperan dalam proses fermentasi adalah 

bakteri Selulolitik, bakteri Xilanolitik dan bakteri Proteolitik.  

Berdasarkan uraian diatas, kami menawarkan teknologi kreatif untuk 

UKM PAK MANJUR COFFEE yaitu dengan LUWAQ. LUWAQ merupakan 

bioreaktor yang dirancang untuk membuat kopi luwak yang memanfaatkan 

bakteri Selulolitik, bakteri Xilanolitik dan bakteri Proteolitik, UKM PAK 

MANJUR COFFEE dapat membuat kopi luwak sendiri. LUWAQ diharapkan 

dapat dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi serta harga jual 

dari UKM PAK MANJUR COFFEE. 
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2. Rumusan Masalah 

Program Kreativitas Mahasiswa Teknologi diusulkan dalam rangka 

memecahkan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan teknologi LUWAQ pada UKM PAK MANJUR 

COFFEE? 

2. Apakah LUWAQ dapat meningkatkan produktivitas dan keuntungan pada 

UKM PAK MANJUR COFFEE? 

3. Tujuan 

Tujuan dari Program Kreativitas Mahasiswa ini, yaitu: 

1. Menerapkan teknologi LUWAQ pada UKM PAK MANJUR COFFEE 

2. LUWAQ dapat meningkatkan produktivitas dan keuntungan pada UKM 

PAK MANJUR COFFEE.  

METODE PELAKSANAAN 

1. Waktu dan Tempat Pelaksaan 

Program ini dilakukan di Jl. Raya Tlekung No.38, Tlekung, Junrejo, Kota 

Batu, yang ditujukan kepada UKM PAK MANJUR COFFEE dan waktu 

pelaksanaan dari program ini adalah selama 5 bulan. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan LUWAQ diawali dengan studi pustaka, kemudian 

pengumpulan alat dan bahan, perancangan alat, pembuatan alat, uji coba alat 

dan penerapan alat di UKM PAK MANJUR COFFEE, dan evaluasi dari 

program penerapan teknologi LUWAQ pada UKM PAK MANJUR COFFEE. 

Pada proses perancangan alat hingga uji coba alat akan sering kali terjadi try 

and error. 

3. Studi Literatur 

Studi literatur berisi serangkaian kegiatan pencarian dan pengkajian 

sumber-sumber  yang relevan dan terpercaya dalam  pengumpulan materi  serta 

menjadi acuan dalam penulisan PKM  ini  agar  dapat  dihasilkan  informasi 

yang lengkap, terarah, dan terpercaya dalam penulisan serta memberikan   

variasi dalam pengembangan prototipe ini.  

4. Pengumpulan Alat dan Bahan 

Pendataan  kebutuhan  alat  dan  bahan  sesuai  tingkat  kebutuhan. 

Pemilihan komponen  ditinjau  dari  segi  harga  dan  kualitas  barang  yang  

digunakan  sehingga hasil yang dicapai nantinya sesuai dengan target awal dan  

menyesuaikan  alokasi dana yang tersedia. 
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5. Perancangan LUWAQ 

LUWAQ akan dirancang sedemikian rupa dengan rangkaian seperti 

gambar yang tertera. 

  

 

 

Keterangan:  

1. Timer 

2. Motor pengaduk 

3. Leher angsa 

4. Rangkaian tabung  

5. Filter 

6. Container 

7. Pengaduk 

8. Baffle 

9. Water Washer 

10. Logam Pengatur Suhu 

11. Thermostat 

 

 

Gambar 1. Rancangan LUWAQ 

Alat ini telah disusun berdasarkan literasi yang sudah dilakukan sehingga 

ditemukan gambaran alat yang sesuai dengan kondisi paling optimal untuk 

proses fermentasi kopi. 

6. Pembuatan Alat 

Setelah melakukan perancangan dan perencanaan alat, langkah selanjutnya 

membuat alat tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. 

Oleh karena itu pembuatan alat harus dilakukan secara teliti dan menggunakan 

standar yang telah ditentukan untuk menghasilkan alat yang terbaik. 

7. Pengujian 

Pengujian merupakan tahap yang bertujuan untuk memastikan bahwa 

LUWAQ bisa bekerja sesuai dengan harapan sebelum diterapkan pada mitra. 

Adapun parameter yang perlu diuji yaitu kemampuan alat untuk 

mempertahankan suhu yang sesuai untuk proses fermentasi, lalu kopi luwak 

yang dihasilkan sudah mendekati seperti kopi luwak yang sebenarnya. Setelah 

itu akan ada pengujian pada rasa kopi luwak yang dihasilkan setelah melalui 

proses pengeringan. 

8. Sosialisasi 

Sosialisasi akan dilakukan di tempat mitra. Tahap ini akan dilakukan 

secara personal dan intensif kepada mitra mulai dari instalasi  alat, 

pengoperasian alat pemeliharaan alat serta penggantian komponen jika 

mengalami penurunan kinerja dan pembagian beberapa sampel produk kopi 
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luwak yang telah diproses menggunakan LUWAQ. Selanjutnya LUWAQ akan 

diaplikasikan pada proses pembuatan kopi luwak di UKM PAK MANJUR 

COFFEE. 

9. Monitoring dan Evaluasi 

Tahap monitoring akan dilakukan setiap satu minggu sekali selama 3 

bulan. Selanjutnya pada tahap evaluasi ini akan dinilai sistem kerja dari alat, 

baik secara fungsional maupun  struktural. Pada segi fungsional, produk yang 

dihasilkan dan kinerja alat secara keseluruhan, sementara dari segi struktural 

yaitu kinerja dari masing-masing komponen alat. Apabila alat tidak sesuai 

dengan yang diharapkan   maka   akan   dilakukan   perbaikan   alat   kembali. 

Tujuan program tercapai apabila UKM PAK MANJUR COFFEE dapat 

mengatasi masalah stock kopi luwak dengan alat LUWAQ. Selain itu 

diharapkan alat ini dapat meningkatkan nilai ekonomis sehingga keuntungan 

bertambah. 
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7. Lampiran 7. Contoh PKM-KC 

 

AUSSY (Autolock Security System) Teknologi Pengunci Otomatis dengan 

Notifikasi via SMS 

PENDAHULUAN  

1. Latar Belakang  

Total kejahatan yang terjadi selama 2016 meningkat menjadi 43.149. 

Peningkatannya lebih kurang tiga persen. Tercatat 11 jenis kasus menonjol 

pada 2016 yaitu  pencurian dengan pemberatan (curat) sebanyak 3.187 

kasus, pencurian dengan kekerasan (curas) sebanyak 719 kasus, 

penganiayaan berat (anirat) sebanyak 1.153 kasus dan pembunuhan 

sebanyak 71 kasus. Kasus pencurian marak sekali terjadi di Indonesia, 

terlebih lagi kasus pembobolan dan perampokan rumah. Polisi 

mengungkapkan bahwa perampokan dapat terjadi kapan saja dan dengan 

modus yang beragam. Salah satunya modus perampokan yang tingkat 

keamanan rumahnya rendah. Contohnya seperti pintu tidak terkunci, kunci 

pintu ditaruh ditempat yang mudah diambil orang asing, tidak memasang 

terali untuk jendela, dan lain sebagainya (Badan Pusat Statistik, 2016).  

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemilik rumah untuk 

menghindari terjadinya perampokan seperti, pemasangan CCTV, alarm anti 

pencuri, memasang terali pada jendela, hingga membayar satpam untuk 

menjaga rumah. Walaupun telah dipasang alat keamanan sedemikian rupa, 

tidak sedikit rumah yang berhasil menjadi jarahan oleh perampok. Pencuri 

juga tak akan segan untuk menghancurkan berbagai alat keamanan yang 

telah terpasang agar dapat masuk ke rumah incarannya (Architectaria, 

2013).  

Zaman sudah semakin berkembang pesat, banyak inovasi berupa alat 

yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seperti inovasi yang 

telah diciptakan untuk menekan jumlah perampokan rumah yang terjadi 

yaitu sistem pengaman dengan menggunakan konsep pengunci otomatis. 

Salah satu contohnya adalah “Sistem Pengamanan Kunci Pintu Otomatis 

Via Sms Berbasis  

Mikrokontroler” yang dapat bekerja ketika dialiri listrik. Alat ini bekerja 

dengan mengetikan password ke alat yang telah terpasang di depan 

pintu,ketika password benar maka selenoid (kunci) akan terbuka dan 

kemudian pintu akan dikunci secara otomatis apabila daun pintu kembali 

ditutup. Namun alat ini memiliki beberapa kekurangan yaitu mudah dilepas 

oleh perampok,tidak dapat bekerja tanpa dialiri listrik dan membutuhkan 

alat serupa untuk mengamankan jendela-jendela rumah ketika perampok 

mencuri lewat jendela sehingga dikeluarkan biaya lebih untuk membelinya 

lagi (Wahyudin, 2011).  
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Oleh karena itu melalui Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 

bidang Karsa Cipta ini, ditawarkan sebuah sistem pengunci otomatis pada 

pintu atau jendela yaitu AUSSY (Autolock Security System) Teknologi 

Pengunci Otomatis dengan Notifikasi via SMS yang merupakan 

penyempurnaan dari inovasi sebelumnya. Alat yang terdiri dari solenoid 

lock ini dipasang pada bagian atas pintu atau jendela dan terhubung ke 

bluetooth pada smartphone pengguna melalui modul Bluetooth sebagai 

sensor pendeteksinya. Sehingga dapat membuka dan mengunci otomatis 

apabila bluetooth pada smartphone pengguna berada pada radius tertentu. 

Ketika pintu atau jendela ruangan dibobol, sensor inframerah pada alat 

tersebut akan mendeteksi adanya pencuri kemudian mengirimkan pesan 

kepada pengguna melalui SMS dan membunyikan passive buzzer.  

2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat rumusan 

masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana cara kerja  Aussy sebagai pengunci otomatis dengan 

mengirim notifikasi via SMS?  

2. Bagaimana desain rangkaian dari Aussy yang sesuai sehingga dapat 

diaplikasikan pada pintu dan jendela ruangan?  

3. Tujuan  

    Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari program ini adalah:  

1. Merancang mekanisme kerja Aussy sebagai pengunci otomatis dengan 

mengirim notifikasi via SMS.  

2. Membuat desain rangkaian Aussy yang sesuai sehingga dapat 

diaplikasikan pada pintu dan jendela ruangan.  

METODE PELAKSANAAN  

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan  

Pembuatan alat dilaksanakan di Laboratorium Instrumentasi dan Fisika 

Komputasi Jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Proses 

pembuatan alat ini akan dilaksanakan dalam rentang waktu 5 bulan.  

2. Studi Pustaka  

Metode ini digunakan untuk mempelajari teori-teori yang berhubungan 

dengan perancangan, pembuatan dan system kerja alat. Pustaka yang 

digunakan yaitu e-journal, e-book, tulisan-tulisan bebas seperti artikel bebas 

dari suatu situs dan tulisan surat kabar berupa softcopy yang berhubungan 

dengan program karsa cipta yang dikembangkan. 

3. Tahap Perancangan Alat  

Sebagai penerapan studi pustaka, tahap selanjutnya adalah perancangan 

AUSSY dengan cara pembuatan desain kemudian merealisasikannya AUSSY 

terdiri dari 5 komponen sistem, yaitu sistem AUSSY, sistem kontrol, modul 

bluetooth, modul GSM dan solenoid lock.  
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Gambar 1. AUSSY 

c. Solenoid lock, modul bluetooth dan modul GSM  

Pada badan AUSSY terdiri dari solenoid lock yang terbuat dari bahan 

stainless steel sebagai pengunci otomatis. . Modul Bluetooth digunakan 

sebagai penghubung mikrokontroler dengan Bluetooth pada ponsel, sehingga 

kunci akan terbuka otomatis ketika modul Bluetooth terhubung dengan 

Bluetooth pada smartphone pengguna dan akan  mengunci otomatis apabila 

sambungan Bluetooth pada smartphone pengguna terputus. Modul GSM 

berfungsi untuk mengolah data dari arduino uno dan mengirimkan data 

berupa SMS dari modem GSM ke ponsel pengguna.  

4. Sistem AUSSY  

Autolock Security System yang berupa kunci tambahan pintu otomatis yang 

dilengkapi dengan modul Bluetooth dan notifikasi SMS, sistemnya terdiri dari 

rangkaian mikrokontroler sebagai pusat pengendali dari seluruh kerja sistem 

dan modul-modul terintegrasi yang terdapat pada badan AUSSY. Rangkaian 

ini berada pada badan AUSSY dan difungsikan sebagai otak dari AUSSY. 

Solenoid lock akan bergerak otomatis apabila modul Bluetooth mendeteksi 

adanya sambungan Bluetooth pada smartphone  pengguna, sehingga kuncinya 

akan terbuka. Ketika koneksi Bluetooth terputus, maka Solenoid lock akan 

bergerak otomatis untuk mengunci pintu. Apabila pintu dibuka secara paksa, 

maka photodetector tidak mendeteksi adanya cahaya yang dipancarkan oleh 

laser sehingga passive buzzer akan menyala dan modul GSM akan 

mengirimkan SMS kepada pemilik rumah.  
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a.  Sistem Kontrol  

     Arduino uno membuat program dengan mengontrol solenoid lock, 

memberi perintah ke modul GSM dan pasive buzzer serta menentukan daya 

yang dibutuhkan pada AUSSY. Pembuatan program bertujuan agar rangkaian 

AUSSY dapat membaca input, memproses dan kemudian menghasilkan 

output sesuai yang diinginkan. Selanjutnya output akan menampilkan 

program yang dibuat pada sistem kontrol, yang akan menggerakkan solenoid 

lock, memerintah ke modul GSM untuk mengirim SMS peringatan dan 

menyalakan pasive buzzer serta menampilkan besaran daya yang diperlukan.  

5. Tahap Pelaksanaan Aplikasi Program  

a. Sistem Instrumentasi  

       Sistem instrumentasi dari AUSSY, persiapan alat dan bahan yang 

dibutuhkan untuk pembuatan AUSSY. Kemudian pembuatan badan AUSSY 

dan perakitan rangkaian sistem. Selanjutnya perangkaian alat AUSSY 

dengan menggabungkan badan AUSSY pada solenoid lock, laser dan 

photodetector. Lalu, Arduino uno akan mengontrol solenoid lock, memberi 

perintah ke modul GSM dan pasive buzzer serta menentukan daya yang 

dibutuhkan pada AUSSY yang akan ditampilkan oleh sistem kontrol. Ketika 

arduino uno diberi tegangan input, maka sistem AUSSY mulai bekerja. 

Modul Bluetooth yang tersambung dengan bluetooth pada ponsel pengguna 

membuat AUSSY tidak bekerja sedangkan koneksi bluetooth pada ponsel 

pengguna yang terputus membuat AUSSY aktif dalam melakukan 

penguncian dan pendeteksi adanya pencuri.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Gambar 2 . Sistem AUSSY   
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6. Prosedur Kerja 

 
Gambar 3. Prosedur Kerja 

7. Tahap Pengujian Alat  

Pengujian alat dilakukan setelah perancangan alat AUSSY. Pengujian 

ini dilakukan untuk menguji kelayakan alat serta produk yang dihasilkan. 

Pengujian alat juga dilakukan untuk mengetahui efisiensi alat serta produk 

yang dihasilkan. Pengujian alat dilakukan dengan mengalirkan daya listrik 

pada alat untuk mengetahui bisa atau tidaknya alat jika dialiri listrik melalui 

kabel USB DC power dan baterai LiPo 2200 mAh. Kemudian pengujian 

dilakukan dengan pemasangan Bluetooth dan menguji modul Bluetooth, 

deteksi dari laser beserta pergerakan dari solenoid lock dalam mengunci dan 

membuka otomatis.   
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8. Lampiran 8. Contoh PKM-GT 

 

(Crystalization and Desalinator Donuts System (Steady) untuk Mencapai 

Swasembada Garam Nasional) 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki garis pantai 

terpanjang nomor dua setelah Kanada. Menurut Badan Informasi Geospasial, 

Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 99.093 kilometer (Samantha, 2013). 

Wilayah Indonesia terdiri dari 70% lautan yang seharusnya menyebabkan 

garam di Indonesia berlimpah. Sebanyak 97% lautan di Indonesia mengandung 

garam dan sisanya mengandung air tawar. Luas wilayah lautan yang mencapai 

70% seharusnya Indonesia memiliki stok garam yang berlimpah untuk 

masyarakat, namun kenyataannya Indonesia masih mengalami kelangkaan 

garam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dirilis pada tahun 2017, 

kebutuhan garam Indonesia mencapai 3,61 juta ton di tahun 2014, sedangkan 

produksi garam hanya mencapai 2,19 juta ton. Bahkan pada tahun 2016, 

Indonesia hanya mampu memproduksi garam sebesar 118,1 ribu ton. Hal ini 

menyebabkan timbulnya kelangkaan garam di Indonesia. 

Pemerintah memutuskan untuk mengimpor garam dari Australia sebanyak 

75.000 ton, agar kelangkaan garam di Indonesia dapat teratasi. Namun, langkah 

tersebut masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan garam Indonesia. 

Garam sebanyak 75.000 ton hanya mampu memenuhi kebutuhan garam 

konsumsi. Sekjen Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia, mengatakan 

bahwa dari 99.093 kilometer garis pantai Indonesia hanya 26.024 hektar yang 

cocok dijadikan lokasi tambak garam sehingga produksi garam Indonesia tidak 

cukup berlimpah jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Kanada 

(Wirawan,2017). 

Faktor lain yang menjadi penyebab kelangkaan garam Indonesia adalah 

proses produksi yang masih tradisional. Mengatakan bahwa sulit untuk 

meningkatkan kapasitas garam Indonesia jika proses yang dilakukan masih 

sederhana dan tradisional hanya mengandalkan matahari dan alat sederhana 

seperti pengeruk kayu dan kincir angin. Menurut Ketua Asosiasi Industri 

Pengguna Garam Indonesia (AIPGI), faktor yang menyebabkan terjadinya 

kelangkaan garam adalah anomali cuaca. Ketika musim kemarau memiliki 

curah hujan yang tetap tinggi sehingga menyebabkan garam tidak dapat 

dijemur sehingga tidak ada garam yang dihasilkan (Aron, 2017). 

2. Rumusan Masalah 

1. Rendahnya kualitas dan kuantitas produksi garam di Indonesia 

2. Rendahnya teknologi yang digunakan dalam produksi garam di Indonesia. 
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3. Tujuan 

Tujuan yang akan dicapai dari program kreativitas mahasiswa bidang gagasan 

tertulis ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menyelesaikan permasalahan kelangkaan garam Indonesia. 

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam Indonesia. 

GAGASAN 

Produksi garam di Indonesia saat ini masih dinilai bermasalah. Kurangnya 

teknologi tentang produksi garam di Indonesia adalah salah satu yang 

menghalangi pencapaian swasembada garam nasional. Faktor lain yang 

mempengaruhi produksi garam di Indonesia adalah musim yang datangnya tidak 

menentu. Seperti yang baru saja terjadi, hujan tetap datang pada musim kemarau 

atau dikenal dengan kemarau basah. Hal tersebut menjadi permasalahan bagi 

petani garam karena dapat mengurangi kuantitas produksi garam. Padahal garam 

merupakan kebutuhan sehari-hari baik di bidang industri maupun untuk 

dikonsumsi. Kelangkaan garam akan membuat harga garam melambung tinggi 

yang dapat merugikan masyarakat dan industri yang enggan unuk membeli garam 

(Mustofa dan Turjono, 2015). 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka untuk 

meningkatkan produksi dan meningkatkan kualitas garam di Indonesia perlu ada 

sentuhan teknologi bagi pembudidaya garam. Teknologi yang disuguhkan untuk 

menghadapi masalah tersebut di antaranya adalah penggunaan teknologi 

geomembran yang melapisi tanah untuk menghindari kontak langsung antara air 

yang dikristalisasi dan tanah. Namun, teknologi ini hanya mendapatkan hasil yang 

maksimal jika tidak terganggu hujan. Teknologi lain yang disuguhkan adalah 

penggunaan tambak garam yang menggunakan atap berbentuk rumah prisma. 

Kenyataannya teknologi ini kurang maksimal saat kristalisasi karena cahaya 

matahari teralang oleh rumah prisma itu sendiri. 

 
Berdasarkan masalah-masalah yang menjadi penghambat proses produksi 

garam, maka digagaslah Crystalization and Desalinator Donuts System (Steady) 

yang dapat membantu petani garam dalam memproduksinya serta membantu 

konsumen garam agar terhindar dari kelangkaan garam. Crystalization and 

Desalinator Donuts System (Steady) merupakan sistem tambak garam modern 
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yang menggabungkan beberapa teknologi sebelumnya dengan inovasi yang 

dirancang untuk meningkatkan produktivitas garam sehingga dapat dicapai 

swasembada garam nasional. Ciri khas pada sistem ini adalah bentuk tambaknya 

yang bundar serta memiliki atap  yang bentuknya seperti donat.  

Steady merupakan tambak yang memiiki penutup berbentuk donat dan 

berupa lensa cembung yang berfungsi untuk menfokuskan cahaya matahari dan 

melindungi tambak dari gangguan cuaca sehingga dapat berlangsung proses 

kristalisasi yang lebih maksimal. Selain itu sistem ini juga dapat menghasilkan air 

murni. Ketika air pada tambak dipanaskan oleh sinar matahari, maka air akan 

teruap. Uap air akan mengenbun pada penutup donatnya sehingga embun yang 

berupa bintik-bintik air tersebut akan mengalir menuju tepi tambak yang telah 

disediakan penampug air. 

Diterapkannya  Crystalization and Desalinator Donuts System (Steady) 

maka akan dapat tercapai swasembada garam nasional. Penggunaan Steady akan 

mengubah kebiasaan petani garam yang sebelumnya mereka akan menganggur 

pada musim hujan. Kebiasaan tersebut akan musnah ketika petani garam dalam 

memproduksi garamnya beralih menggunakan Steady yang dapat mengatasi 

permasalahan cuaca sehingga kuantitas garam nasional meningkat dan dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. 

Adapun langkah-langkah yang dapat dicapai dalam gagasan ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Membuat konsep sistem dengan mempertimbangkan alat, bahan, dan 

lahan. 

2. Menjalin kerjasama dengan kontraktor dan ahli mekanik untuk 

membangun sistem ini yang ditujukan pada lahan petani garam. 

3. Melakukan pelatihan kepada petani garam bagaimana penggunaaan dan 

manfaat sistem ini. 

4. Berkorelasi dengan pemerintah agar mendukung dan memperluas 

penggunaan sistem ini ke seluruh indonesia agar dapat tercapainya 

swasembada garam nasional. 
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