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BAB 1.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Karet termasuk sebagai salah satu tanaman unggulan yang menduduki 

posisi kedua sebagai pengekspor terbesar dalam komoditas unggulan perkebunan 

Indonesia yang diperdagangkan di tingkat dunia (United Nation Commodity, 2020 

dalam Setianingsih, 2021).  Perkebunan karet di wilayah Kabupaten Tabalong 

pada tahun 2019-2020 memiliki luasan lahan karet mencapai 69.504.80 ha dan 

memiliki total hasil panen mencapai 60.239.53 ton.  Untuk wilayah Kecamatan 

Muara Uya pada tahun 2019-2020 memiliki luasan lahan kebun karet mencapai 

15.077.00 ha dan memiliki total hasil panen mencapai 9.881.00 ton (BPS 

Tabalong, 2021). 

Disamping tingginya produksi karet, juga memiliki masalah utama yang 

terjadi dalam pengolahan karet (bokar) adalah mutu bokar yang rendah dan bau 

busuk yang menyengat sejak dari kebun.  Mutu bokar yang rendah ini disebabkan 

petani menggunakan bahan pembeku lateks (getah karet) yang tidak dianjurkan 

seperti tawas & TSP dan merendam bokar di dalam kolam/sungai selama 7-14 

hari (BPTP Bangka Belitung, 2017). 

Penyebab utama rendahnya kualitas dan kuantitas bahan olahan karet 

adalah kurangnya pengetahuan petani karet mengenai penanganan hasil pada 

lateks dan bahan olahan karet serta rendahnya pengetahuan mengenai kualitas 

karet yang baik.  Maka salah satu solusi dalam mengembangkan produksi karet 

adalah dengan memanfaatkan asap cair sebagai koagulan lateks.  Selain asam 

asetat dan asam formiat, asap cair merupakan salah satu koagulan anjuran yang 

disarankan, sayangnya koagulan ini belum banyak diketahui oleh masyarakat.  

Dibandingkan dengan penggunaan koagulan anjuran lainnya, penggunaan 

koagulan asap cair relatif lebih aman karena tidak memberikan dampak negatif 

terhadap kesehatan dan lingkungan dan harganya cenderung lebih terjangkau 

(Vintiani et. al., 2021). 

Salah satu bahan baku pembuatan asap cair berasal dari tanaman laban 

(batang kayu). Tanaman laban merupakan jenis pohon dari keluarga Lamiaceae, 

genus Vitex dan spesis Vitex pubescens Vahl.  Tanaman laban mampu menginvasi 

padang rumput yang didominasi oleh Imperata cylindrica di Kalimantan Barat.  

Tanaman ini cepat tumbuh setelah dilakukan pembakaran terhadap alang-alang 

(Utama et. al., 1999 dalam Oramahi et. al., 2020).   

Asap cair merupakan hasil kondensasi atau pengembunan dari uap hasil 

pembakaran secara langsung maupun tidak langsung yang banyak mengandung 

lignin, seselulosa, serta senyawa karbon lainnya.  Asap cair berasal dari bahan 

alami seperti kayu, serai, biji mente, batok kelapa dan lain sebagainya (Siswanto, 

2021). Asap cair juga mempunyai berbagai sifat fungsional yang baik, seperti: 

untuk memberi aroma, rasa dan warna karena ada senyawa fenol dan karbonil, 

sebagai bahan pengawet alami karet karena senyawa fenol dan asam yang 

berperan sebagai antibakteri dan antioksidan, sebagai bahan koagulan lateks 
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pengganti asam format serta membantu pembentukan warna coklat pada produk 

sit (BPTP Bangka Belitung, 2017). 

Berdasarkan permasalahan di atas perlu dilakukan penelitian tentang asap 

cair dari kayu laban sebagai bahan penggumpal dan pengurang bau busuk olahan 

karet (Hevea brasiliensis). 

1.2 Tujuan Khusus Riset 

1.2.1 Mengetahui pengaruh asap cair dari kayu laban sebagai bahan 

penggumpal dan pengurang bau busuk olahan karet. 

1.2.2 Menentukan konsentrasi terbaik asap cair dari kayu laban sebagai 

bahan penggumpal dan pengurang bau busuk olahan karet. 

1.3 Manfaat Riset 

1.3.1 Dapat mengetahui pengaruh asap cair dari kayu laban sebagai bahan 

penggumpal dan pengurang bau busuk olahan karet secara optimal. 

1.3.2 Sebagai cara alternatif dalam pemilihan jenis koagulasi yang ramah 

lingkungan dalam peningkatan kualitas lateks. 

1.4 Urgensi Riset 

1.4.1 Penggunaan asap cair dari kayu laban mampu menjadi pengganti 

pupuk TSP dan tawas sebagai koagulan yang dapat merusak mutu 

olahan karet. 

1.4.2 Asap cair kayu laban dapat menghilangan bau busuk dari olahan 

karet. 

1.5 Temuan Yang Ditargetkan 

1.5.1 Menemukan bahan koagulan yang ramah lingkungan dan mampu 

untuk meningkatkan kualitas lateks karet. 

1.5.2 Mendapatkan konsentrasi terbaik asap cair dari kayu laban yang 

berpengaruh nyata dalam penggumpalan dan pengurang bau busuk 

olahan karet. 

1.6 Kontribusi Riset 

1.6.1 Dapat menghasilkan koagulan ramah lingkungan yang mampu 

memperbaiki kualitas lateks karet. 

1.6.2 Kontribusi terhadap pendidikan adalah menjadi referensi baru dalam 

teknologi penggunaan asap cair dari kayu laban sebagai bahan 

penggumpal dan pengurang bau busuk olahan karet. 

1.7 Luaran Riset 

1.7.1 Laporan kemajuan 

1.7.2 Laporan akhir 

1.7.3 Artikel ilmiah 
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BAB 2.  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Asap Cair 

Asap cair dikenal dengan berbagai manfaat, salah satunya adalah sebagai 

koagulan (pembekuan) getah karet. Karena asap cair mengandung selulosa, 

hemiselulosa dan lignin, ketiga senyawa tersebut bersifat antimikroba, antibakteri 

dan antioksidan seperti senyawa asam organik. Dengan karakteristik asap cair 

yang ramah lingkungan dan murah, sangat cocok untuk menurunkan pH getah 

karet sehingga lebih cepat menggumpal (Dinas Pertanian Kab. Mesuji, 2015). 

2.2 Lateks 

 Lateks karet alam merupakan suatu cairan berwarna putih sampai 

kekuningan yang diperoleh dengan cara penyadapan. Pada tumbuhan, lateks 

diproduksi oleh pembuluh lateks. Lateks terdiri atas partikel karet dan bahan 

bukan karet (non-rubber) yang terdispersi di dalam air. Lateks juga merupakan 

suatu larutan koloid dengan partikel karet dan bukan karet yang tersuspensi di 

dalam suatu media yang mengandung berbagai macam zat. Lateks adalah partikel 

karet yang dilapisi oleh protein dan fosfolipida yang terdispersi dalam serum. 

Protein terdapat pada lapisan luar memberi muatan negatif terhadap partikel karet 

pada pH netral (Nasution, 2016). 

2.3 Asap Cair Untuk Lateks Karet 

Asap cair adalah salah satu bahan pengumpal lateks karet yang efisien dan 

ramah lingkungan. Asap cair dapat dibuat dari tempurung kelapa, sabut, tandan 

dan cangkang kelapa sawit. Penggunaan asap cair sebagai bahan penggumpal 

lateks di tingkat petani masih sangat rendah hal ini disebabkan pengetahuan petani 

yang masih terbatas. Aplikasi asap cair sebagai bahan pengumpal lateks relatif 

mudah. Pencampuran asap cair sebanyak 5,5 cc per 100 ml latek karet dapat 

menggumpalkan latek 17 menit, lebih cepat dibandingkan tawas membutuhkan 

waktu pengumpalan selama 66 menit. Kualitas fisik karet yang dihasilkan dengan 

asap cair berwarna putih, tidak berbau dan kenyal (BPTP Bangka Belitung, 2015). 

Menurut Prasetyowati et. al., (2014) 5 ml asap cair 5% digunakan untuk 

menggumpalkan 50 ml lateks.  Proses penggumpalan lateks ternyata berlangsung 

selama 8 – 12 menit, sedangkan untuk konsentrasi asap cair 10% lamanya 

penggumpalan adalah 5 – 11 menit.  Namun untuk konsentrasi asap cair lebih 

tinggi menghasilkan lateks yang berwarna lebih gelap. Penggunaan asap cair 

sebagai koagulan lateks ternyata mampu menggumpalkan lateks lebih cepat 

dibandingkan cuka para.  Bau busuk digantikan oleh bau asap yang khas.  Hal ini 

dikarenakan adanya senyawa fenol yang bersifat bakteri statis yang tinggi 

sehingga bakteri tidak mampu berkembangbiak. 

 Proses pirolisis kayu karet selama 5 jam menghasilkan asap cair dengan 

karakteristik yang diperlukan sebagai koagulan lateks, yaitu pH 2,72 dan kadar 

asam 11,4%.  Asap cair dari kayu karet dapat di aplikasikan sebagai koagulan 

lateks dengan dosis 100 ml larutan 10% per liter lateks.  Penggumpalan lateks 
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menggunakan asap cair dari perlakuan pirolisis selama  5 jam akan menghasilkan 

koagulan dengan kadar karet kering sebesar 34,45% (Vachlepi dan Ardika, 2019). 

 Asap cair dari kayu pelawan, kayu ini tergolong kayu keras dengan kadar 

air 9-13% dan komponen penyusun berupa lignin, selolusa dan hemiselolusa.  

Asap cair kayu pelawan yang digunakan sebanyak 10 ml ternyata dapat digunakan 

sebagai koagulan lateks sekaligus menghilangkan bau lateks sebanyak 25 gram 

dan karakteristik terbaik bahan olah karet yang dihasilkan dari koagulan asap cair 

kayu pelawan adalah pada perlakuan dosis A3 (150 ml asap cair kayu pelawan + 

1000 ml lateks) (Novirman, 2020).  

 Konsentrasi asap cair yang digunakan adalah 15% karena lateks dapat 

menggumpal dalam waktu 8,23 menit.  Selanjutnya berdasarkan uji organoleptik 

terhadap aroma sebanyak 88% menyatakan bahwa bau tersebut sangat tidak 

berbau, sehingga sangat direkomendasikan untuk diterapkan oleh petani sebagai 

bahan ramah lingkungan koagulan (Evahelda et.al., 2021). 

 Menurut hasil penelitian Kasim et. al., (2015) menunjukkan bahwa asap 

cair yang berasal dari tempurung kelapa dengan konsentrasi 1% dan 2% dapat 

menggumpalkan lateks dan menghambat tumbuhnya jamur pada lembaran sit 

yang dibuat serta mencegah timbulnya bau. 

Asap cair dapat menggumpalkan getah karet dalam waktu 7,82-97 menit, 

rendemen koagulum yang dihasikan antara 8,19%-32,26%, kadar karet kering 

sebesar 11,01%-30,56%, warna koagulum putih dan beraroma asap cair. Semua 

koagulum yang dihasilkan bertekstur lunak. Interaksi faktor perbandingan bahan 

baku asap cair dan konsentrasi berpengaruh sangat nyata terhadap lama 

penggumpalan, rendemen, kadar karet kering dan warna lateks yang digumpalkan. 

Sementara itu, aroma koagulum hanya dipengaruhi oleh faktor konsentrasi asap 

cair. Berdasarkan hasil penelitian, terbukti bahwa asap cair mampu mempercepat 

waktu penggumpalan dan memberikan aroma asap cair pada koagulum 

dibandingkan dengan koagulum hasil penggumpalan alami/tanpa asap cair 

(Widowati dan Sunarta, 2018). 

Hasil penelitian pengaruh asap cair (liquid smoke) berbahan baku pelepah 

kelapa sawit sebagai koagulan pada kualitas karet krep (crepe rubber) yang telah 

diuji dapat disimpulkan bahwa dosis asap cair pelepah kelapa sawit 14% 

menghasilkan lama waktu penggumpalan tercepat 2 menit, namun hanya 

mencapai mutu SIR 20. Dosis asap cair pelepah kelapa sawit 8% secara umum 

memperoleh dosis terbaik. Dosis asap cair berbahan baku pelepah kelapa sawit 

4,6,8,10 dan 12% v/v memenuhi mutu karet krep SIR 10 sesuai SNI 1903(BSN 

2000) (Saputra et. al., 2016).  
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BAB 3.  METODE RISET 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Muara Uya Kecamatan Muara 

Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan Mei sampai 

Juli 2022. 

3.2 Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah asap cair kayu laban, 

lateks dan air.  Sedangkan alat yang digunakan adalah pirolisator, parang, pisau 

sadap, gelas ukur, kamera, stopwatch, mangkok lum, kayu pengaduk, ember, 

timbangan, jerigen dan alat tulis. 

3.3 Variabel Riset 

Variabel Bebas  : Asap cair dari kayu laban pada lateks karet.  

Variabel terikat  : Waktu penggumpalan, bobot lateks permangkok, warna lateks, 

tekstur lateks dan bau lateks. 

3.4 Tahapan Riset 

3.4.1 Persiapan Riset 

 Sebelum memulai penelitian, terlebih dahulu dilakukan persiapan yang 

meliputi mempersiapkan tempat penelitian, pemilihan kebun karet sebagai tempat 

mengambil lateks, mempersiapkan bahan untuk koagulasi lateks serta bahan 

lainnya yang diperlukan. 

3.4.2 Pelaksanaan Riset 

1. Pembuatan asap cair dari kayu laban 

a) Menyiapkan kayu laban kering yang siap untuk dibakar. 

b) Kayu laban dimasukkan kedalam tabung pirolisis untuk tahap 

pembakaran, asap-asap pembakaran inilah yang di kondensasikan 

hingga menjadi bentuk asap cair. 

c) Asap cair siap digunakan sebagai koagulasi/penggumpal lateks karet. 

2. Persiapan lateks 

a) Lateks dibagi menjadi lima mangkok lateks masing-masing 50 ml 

lateks. 

b) Dimasukkan ke dalam mangkok lateks dengan diberi label a1
 
(Latek 1), 

a2
 
(Lateks 2), a3 (Lateks 3), a4

 
(Lateks 4), a5

 
(Lateks 5). 

3. Perlakuan asap cair kayu laban sebagai koagulasi lateks karet 

a) Sediakan lateks. 

b) Masing-masing 50 ml lateks dimasukkan kedalam mangkok lateks, 

mangkok lateks 1 diberi label a1 5 ml asap cair kayu laban. 

c) Lateks pada mangkok 2 sampai mangkok 5 ditambahkan konsentrasi 

asap cair kayu laban dengan volume penambahan 7,5 ml, 10 ml, 12,5 

ml dan 15 ml per liter air.  Pemberian konsentrasi asap cair sebanyak 

10 ml asap cair per 50 ml lateks karet. 

d) Selanjutnya diamkan dan hitung berapa lama waktu asap cair dari kayu 

laban dalam koagulasi lateks. 
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3.4.3 Pengamatan 

Waktu penggumpalan.  Dihitung ketika lateks sudah di beri asap cair kayu 

laban.  Penghitungan dilakukan dalam satuan menit. 

Bobot lateks permangkok.  Bobot basah lateks permangkok dapat 

diketahui dengan menimbang berat lateks setelah lateks menggumpal.  

Penghitungan dilakukan dengan satuan gram. 

Warna lateks.  Warna diamati setelah lateks diberikan asap cair kayu 

laban.  Pengamatan dilakukan dengan mengamati warna lateks atau menggunakan 

munsell. 

Tekstur lateks.  Dapat diketahui dengan memegang menggunakan tangan.  

Tekstur dibedakan keras atau kenyalnya. 

Bau lateks.  Bau dapat diketahui dengan cara mencium menggunakan 

indra penciuman (hidung).  Bau lateks dicium menyengat atau tidak. 

3.5 Prosedur Riset 

 Penelitian ini merupakan percobaan yang dilaksanakan di lapangan dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan faktor tunggal yaitu 

perlakuan konsentrasi asap cair kayu laban yang terdiri dari 5 taraf perlakuan 

dengan 4 ulangan.  Sehingga keseluruhan percobaan sebanyak 20 satuan 

percobaan, setiap percobaan terdiri dari 5 mangkok lum yang diamati. Taraf 

perlakuan asap cair kayu laban (a) adalah sebagai berikut: 

a1
 
= 5 ml asap cair kayu laban /liter air  

a2
 
= 7,5 ml asap cair kayu laban /liter air  

a3 = 10 ml asap cair kayu laban/liter air 

a4 = 12,5 ml asap cair kayu laban/liter air 

a5
 
= 15 ml asap cair kayu laban/liter air 

3.6 Luaran dan Indikator Capaian 

Tabel 1.  Tahapan, luaran dan indikator capaian 

No Tahapan  Luaran Indikator Capaian 

1 Pembersihan 

lahan 

Lahan karet bersih Gulma yang menggangu di lahan 

mati karena dilakukan 

penyemprotan dan pemotongan 

pada gulma 

2 Pembuatan 

asap cair dari 

kayu laban 

Asap cair Pembakaran kayu laban didalam 

wadah pirolisator untuk 

memproduksi dan menghasilkan 

asap cair dengan cara pirolisis 

3 Penyadapan 

lateks  

Lateks karet Penyadapan dengan cara mengiris 

pada batang karet untuk 

menghasilkan lateks 

4 Perlakuan 

asap cair dari 

Lateks 

menggumpal dan 

Asap cair di encerkan dengan air 

kemudian diberikan pada lateks 
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kayu laban 

sebagai 

koagulan 

lateks 

tidak berbau busuk karet sesuai dosis yang sudah 

ditentukan dalam penelitian 

5 Pengamatan Data waktu 

penggumpalan, 

data bobot lateks, 

data warna lateks, 

data tekstur lateks 

dan data bau lateks 

Menghitung penggumpalan lateks 

menggunakan stopwatach, 

menimbang lateks menggunakan 

timbangan, mengamati warna lateks 

dan mengukur menggunakan 

munsell, mengukur tekstur lateks 

dengan menggunakan tangan dan 

mengetahui bau lateks dengan 

mencium menggunakan indra 

penciuman (hidung). 

3.7 Analisis Data 

 Analisis ragam bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

perlakuan terhadap peubah yang diamati.  Apabila F hitung lebih besar dari pada 

F tabel maka perlakuan berpengaruh sangat nyata.  Apabila hasil analisis ragam 

berpengaruh sangat nyata atau nyata maka untuk mengetahui perlakuan yang 

memberi pengaruh terbaik dilakukan uji beda nilai tengah dengan menggunakan 

uji BNT pada taraf  5% dan 1% (Hanafiah, 2002). 

3.8 Cara Penafsiran 

1. Uji homogenitas  : Mendapatkan data yang homogen 

2. Analisis ragam (Uji-F) : Perlakuan berpengaruh nyata, perlakuan 

berpengaruh sangat nyata dan perlakuan 

tidak berpengaruh. 

3. Uji beda nilai terkecil  : Mendapatkan perlakuan terbaik. 

3.9 Penyimpulan Hasil Riset 

 Penyimpulan hasil riset berdasarkan dari hasil analisis ragam (Uji-F) 

perlakuan tidak berpengaruh, berpengaruh nyata dan berpengaruh sangat nyata 

yang dilanjutkan uji beda nilai terkecil (BNT) sehingga mendapatkan perlakuan  

yang menunjukkan perlakuan terbaik. 
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BAB 4.  BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

4.1 Anggaran Biaya 

Adapun anggaran yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.  Format Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya 

No Jenis Pengeluaran Sumber Dana 
Besaran 

Dana (Rp) 

1 Belanja Bahan dan Alat 
Belmawa 3.013.250 

Perguruan Tinggi 531.750 

2 Belanja Sewa 
Belmawa 425.000 

Perguruan Tinggi 75.000 

3 Perjalanan Lokal 
Belmawa 1.147.500 

Perguruan Tinggi 202.500 

4 Lain-lain 
Belmawa 782.000 

Perguruan Tinggi 138.000 

Jumlah 6.255.000 

  

Rekap Sumber Dana 

Belmawa 5.367.750 

Perguruan Tinggi 947.250 

Jumlah 6.315.000 

(Untuk rincian dana lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2). 

4.2 Jadwal Kegiatan 

Tabel 3.  Jadwal kegiatan 

No Jenis Kegiatan 
Bulan 

Penanggungjawab 
1 2 3 

1 Persiapan alat dan bahan    Anggota 1 

2 Pembersihan lahan    Anggota 2 

3 
Pembuatan asap cair kayu 

laban 
   Ketua Pelaksana 

4 Penyadapan lateks karet    Ketua Pelaksana 

5 Pemberian perlakuan asap cair 

kayu laban pada lateks murni 
   Anggota 1 

6 Pengamatan    Ketua Pelaksana 

7 Analisis data & penyusunan 

laporan 
   Ketua Pelaksana 
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Biodata Dosen Pendamping 

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap Mahdiannoor, SP., MP 

2 Jenis Kelamin Laki-laki 

3 Program Studi Agroteknologi 

4 NIP/NIDN 197906062005011025/0006067901 

5 Tempat dan Tanggal Lahir Rantau, 06 Juni 1979 

6 Alamat E-mail mahdi_186@yahoo.com 

7 Nomor Telepon/HP 0812-5175-125 

B. Riwayat Pendidikan 

No Jenjang Bidang Ilmu Institusi Tahun Lulus 

1 Sarjana (S1) Agronomi ULM Banjarmasin 2002 

2 Magister (S1) Agronomi ULM Banjarmasin 2008 

C. Rekan Jejak Tri Dharma PT 

Pendidikan/Pengajaran 

No Nama Mata Kuliah Wajib/Pilihan Sks 

1 Dasar Agronomi Wajib 3 

2 Pola Tanam Wajib 3 

3 Pemuliaan Tanaman Wajib 3 

Penelitian 

No Judul Penelitian Penyandang Dana Tahun 

1 Pertumbuhan dan Hasil Dua Varietas 

Mentimun dengan Pemberian 

Berbagai Dosis Pupuk Kandang 

Kotoran Itik di Lahan Rawa Lebak 

Mandiri 2021 

2 Koagulasi Lateks Menggunakan Sari 

Pati Umbi Gadung dengan 

Penambahan Asam Semut 

Mandiri 2021 

3 Pertumbuhan dan Hasil Tanaman 

Bawang Merah (Allium ascalonicum 

L.) pada Pemberian Berbagai Dosis 

Pupuk Kandang Kotoran Sapi dan 

PGPR Akar Bambu 

LPPM STIPER 

Amuntai 
2019 

4 Kecepatan Tumbuh Benih Kelapa 

Sawit (Elais guinneensis Jacq) pada 

Dua Tempat Pengambilan Tanah 

Rawa Lebak 

PT. Subur Agro 

Makmur 

 

2018 

Pengabdian Kepada Masyarakat 

No Judul Pengabdian Kepada Masyarakat Penyandang Dana Tahun 

1 Pengembangan Usaha Kerbau Rawa 

dengan Model Desa Sentra Pembibitan  

DPRM 

Kemenristekdikti 

2021 

2020 
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Lampiran 2.  Justifikasi Anggaran Kegiatan 

No Jenis Pengeluaran Volume 
Harga Satuan 

(Rp) 

Total 

(Rp) 

1. Belanja Bahan dan Alat    

 Parang 3 80.000 240.000 

 Gergaji tangan 3 mata 1 100.000 100.000 

 Pisau sadap 3 80.000 240.000 

 Mangkok karet 200 pcs 3.000 600.000 

 Tang lancip 1 50.000 50.000 

 Kawat 1 mm 100 Meter 3.000 300.000 

 Gelas ukur 1000 ml 1 85.000 85.000 

 Gelas ukur 100 ml 5 20.000 100.000 

 Gelas ukur 25 ml Pyrex  5 30.000 150.000 

 Stopwatch 5 25.000 125.000 

 Mangkok Lum 20 8.000 160.000 

 Sprayer Elektrik 16 

Liter 
1 650.000 650.000 

 Herbisida Nomad 495 

SL 
1 liter 150.000 150.000 

 Sepatu Boots 3 100.000 300.000 

 Timbangan dapur 

digital 10 kg 
1 150.000 150.000 

 Jerigen 10 liter 2 20.000 40.000 

 Ember  5 15.000 75.000 

 Sarung tangan kain 3 unit 10.000 30.000 

 SUB TOTAL (Rp)   3.545.000 

2. Belanja Sewa    

 Pirolisator 1 500.000 500.000 

 SUB TOTAL (Rp)   500.000 

3.  Perjalanan Lokal    

 
Transportasi selama 

penelitian 
3 orang  250.000 750.000 

 
Perjalanan pengadaan 

bahan dan alat 
3 orang 200.000 600.000 

SUB TOTAL (Rp)   1.350.000 

4. Lain-lain    

 Masker&Hand sanitizer 3 orang 50.000 150.000 

 Spanduk Penelitian 1 150.000 150.000 

 Kouta internet 3 bulan 90.000 270.000 

 ATK 3 Paket 80.000 240.000 
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 Plang Penelitian 5 10.000 50.000 

 Materai 5 12.000 60.000 

SUB TOTAL (Rp)   920.000 

GRAND TOTAL (Rp)   6.315.000 

GRAND TOTAL (Enam Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) 
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Ilmu 
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Waktu 
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minggu) 

Uraian Tugas 
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pembuatan asap 
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lateks, pemberian 

perlakuan, 

pengamatan,  

analisis data dan 

penyusunan 

laporan akhir. 

2 Sukran 

/2019.01.0045 

Agroteknologi Pertanian 5 jam 

/minggu 

Penyusunan 

proposal, 

pengadaan alat 

dan bahan, 

pelaksanaan 

penelitian, analisis 

data dan 

penyusunan 

laporan akhir. 

3 Muhammad 

Rizki 

/2020.01.0014 

Agroteknologi Pertanian 5 jam 

/minggu 

Penyusunan 

proposal, 

pembersihan 

lahan, 

pelaksanaan 

penelitian, analisis 

data dan 

penyusunan 

laporan akhir. 
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