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ABSTRAK 

Pertumbuhan populasi manusia dan perkembangan teknologi yang 

semakin pesat, menyebabkan permintaan produk pembalut semakin meningkat 

sehingga produk pembalut yang ditawarkan di pasaran semakin beragam dan 

modern. Kecenderungan masyarakat memakai produk instan membuat pembalut 

jenis disposable (sekali pakai) kian digemari. Pembalut wanita disposable sangat 

sulit terurai di lingkungan secara alami karena tersusun atas lapisan dasar berupa 

plastik sintetik non-biodegradable yang disintesi dari minyak bumi. Selain 

permasalahan tersebut, hampir keseluruhan produk pembalut wanita yang 

dipasarkan juga menggunakan bahan absorban berupa daur ulang limbah kertas 

yang telah diputihkan dengan zat pemutih yang mengandung klorin. Senyawa 

klorin dalam pemutih tersebut dapat menghasilkan dioxin. Trace of dioxin 

belakangan ini menjadi salah satu topik bahasan yang sering dibicarakan sebagai 

salah satu bahan hasil samping pemutihan bubur kertas yang dapat memicu 

kanker serviks. Ba-Va Pad merupakan suatu produk inovatif yang tergolong 

dalam pembalut disposable, tetapi berbeda dengan pembalut disposable pada 

umumnya karena Ba-Va Pad dapat diuraikan secara alami dalam tanah. Ba-Va 

Pad tersusun atas beberapa lapisan komponen, dengan komponen yang 

dimodifikasi yaitu lapisan plastik, absorban, dan absorban utama. Lapisan plastik 

Ba-Va Pad berbeda dengan pembalut lain, karena lapisan plastik Ba-Va Pad 

disintesis dari umbi gadung sehingga berdasarkan metode soil burial test, hanya 

memerlukan waktu 1,5 bulan untuk terurai. Lapisan absorban Ba-Va Pad juga 

berbeda dengan absorban lain, karena pada Ba-Va Pad digunakan lapisan kapas 

murni sehingga tidak beresiko menimbulkan gangguan kesehatan. Selain itu, 

penambahan ekstrak selulosa kulit pisang sebagai lapisan absorban utama dalam 

Ba-Va Pad dapat meminimalisir penggunaan kapas serta meningkatkan daya 

serap Ba-Va Pad yaitu sebesar 15.57% per gram. Setiap pad berukuran 22,5cm x 

7cm x 0,5cm dapat menyerap kurang-lebih 60 mL cairan. Inovasi pemanfaatan 

potensi Umbi Gadung dan limbah kulit pisang ini diharapkan mampu menjawab 

permasalahan lingkungan akibat polutan pembalut wanita. 
Kata Kunci: biodegradable, pembalut wanita, umbi gadung, kulit pisang 
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I. PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Populasi Masyarakat Indonesia pada tahun 2010 telah mencapai angka 

237.556.363 orang. Peningkatan populasi tersebut diikuti dengan peningkatan 

limbah padat anorganik yang tidak teroganisir sehingga mengakibatkan ketidak 

seimbangan lingkungan sekitar. Berdasarkan data Indonesian Domestic Solid 

Waste Statistics, limbah padat domestik telah mencapai 38,5 juta ton setiap 

tahunnya. Limbah ini mencakup berbagai jenis sampah, seperti sampah plastik, 

kertas, karet, kayu, kaca hingga sampah pembalut wanita disposable.  

Selain dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh sampah pembalut wanita 

disposable pada tanah karena ketidakmampuannya terurai, sampah pembalut juga 

dapat menimbulkan dampak berbahaya bagi sungai. Hal ini disebabkan oleh 

tambahan absorban berupa Super Absorbent Polymer (SAP) seperti silica gel, 

yang dapat menyerap dan menahan cairan dalam jumlah yang besar dan akan 

membentuk gel apabila telah terisi cairan. Sehingga, apabila sampah pembalut 

wanita dibuang di perairan, maka sejumlah air juga akan terserap oleh SAP dalam 

pembalut tersebut dan akan tetap tertahan dalam waktu yang lama sehingga 

berpotensi menyebabkan Toxic shock syndrome. 

Pada umumnya, industri pembalut wanita saat ini hampir memasarkan produk 

yang  menggunakan bahan penjerap berupa daur ulang limbah kertas yang telah 

diputihkan dengan zat pemutih yang mengandung klorin. Senyawa klorin dalam 

pemutih tersebut dapat menghasilkan dioxin. Trace of dioxin belakangan ini 

menjadi salah satu topik   bahasan yang sering dibicarakan sebagai salah satu 

bahan hasil    samping pemutihan bubur kertas yang dapat memicu kanker serviks.   

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari – hari, pembalut wanita 

termasuk dalam kebutuhan primer. Hal ini membuktikan bahwa pemakaian   

pembalut tidak dapat dihindari hanya karena bertujuan mengurangi limbah yang 

dihasilkan atau sekedar menghindari dampak trace of dioxin. Akan tetapi, jika 

permasalahan ini terus menerus dibiarkan tanpa ada solusi konkret untuk       

mengatasinya, polutan yang berasal dari limbah pembalut justru akan lebih 

meningkat. Semakin buruk kualitas lingkungan di sekitar, maka kenyamanan 

umat manusia hidup di lingkungannya sendiri juga akan semakin berkurang. 

Perumusan Masalah 

Permasalahan utama yang menyebabkan pembalut wanita tidak dapat 

diuraikan di lingkungan adalah lapisan dasar pembalut berupa plastik sintetik non-

biodegradable yang biasa disintesis dari minyak bumi maupun daur ulang bijih 

plastik. Untuk itu, perlu diciptakan suatu produk inovatif yang menggunakan 

bahan lapisan dasar berupa plastik yang dapat didaur ulang secara alami di 

lingkungan. Penelitian mengenai pembuatan plastik biodegradable telah banyak 

dilakukan, akan tetapi bahan yang digunakan pada umumnya berupa umbi-umbian 

yang pemanfaatannya dalam bidang pangan masih tinggi seperti umbi singkong. 

Sehingga, perlu digunakan jenis umbi yang memiliki kadar pati tinggi, akan tetapi 

pemanfaatannya dalam bidang pangan masih rendah. 

Permasalahan lain yang timbul dari pembalut di pasaran adalah 

penggunaan absorban berupa daur ulang limbah kertas yang diputihkan dengan 

zat pemutih penghasil klorin. Senyawa klorin yang digunakan menghasilkan 

dioxin yang dapat memicu pertumbuhan kanker serviks. Untuk itu, perlu 
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diciptakan suatu absorban yang tidak menggunakan bahan pemutih berbahaya, 

akan tetapi mampu meningkatkan daya serap kapas pembalut murni sehingga 

kebutuhan terhadap kapas juga dapat diminimalisir. 

Tujuan Program 

• Menciptakan BaVa-Pad sebagai inovasi produk pembalut wanita yang 

sehat dan ramah lingkungan 

• Menanggulangi permasalahan limbah pembalut wanita sebagai kontributor 

pencemar air dan penyumbang penimbunan sampah yang sulit terurai 

Luaran yang Diharapkan 
• Terciptanya BaVa-Pad: pembalut wanita biodegradable berbahan dasar 

umbi gadung dan limbah kulit pisang yang sehat dan ramah lingkungan 

• Hak paten komposisi biomaterial BaVa-Pad 

• Publikasi hasil inovasi BaVa-Pad melalui jurnal ilmiah 

Kegunaan 

Masyarakat  

• Tersedianya produk pembalut wanita yang sehat dan biodegradable 

• Sebagai aksi nyata masyarakat dalam mengurangi pencemaran lingkungan 

Mahasiswa  

• Meningkatkan kemampuan berinovasi dan menciptakan produk 

bermanfaat  

• Sebagai aksi nyata mengurangi pencemaran lingkungan oleh mahasiswa  

Pemerintah  

• Mendukung kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan program go-green 

Lingkungan  

• Menekan faktor penyebab global warming dari polutan limbah plastik 

• Menciptakan ekosistem air dan tanah yang lebih baik 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Dampak Berbahaya Pembalut bagi Lingkungan  

Zat-zat kimia yang dihasilkan oleh pembalut wanita disposable (sekali 

pakai) diantaranya adalah: 

1. Traces of Dioxin, zat kimia berbahaya yang merupakan produk samping hasil 

proses pemutihan bubur kertas dengan zat pemutih yang mengandung klorin. 

Traces of Dioxin dapat menjadi pemicu utama kanker serviks. 

2. Tributyl-tin, polutan beracun yang dapat menyebabkan gangguan hormonal 

pada manusia dan binatang. 

3. Sodium Polyacrylate, polimer berdaya serap tinggi (Super Absorbent Polymer / 

SAP) yang akan menjadi jelly ketika terkena cairan. Zat ini dapat 

meningkatkan resiko toxic shock syndrome. 

Bioplastik Umbi Gadung 

Umbi gadung (Dioscorea hispida Dennst) atau dikenal dengan Yam Tuber 

merupakan keluarga Dioscoreaceae atau umbi-umbian. Gadung menghasilkan 

umbi yang dapat dimakan, namun mengandung racun yang dapat mengakibatkan 

pusing, muntah, bahkan kematian apabila kurang benar cara pengolahannya 

(Brachet J 1957).  Pada sisi lain, umbi gadung merupakan sumber karbohidrat 

http://id.wikipedia.org/wiki/Umbi
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terutama pati atau Polisakarida Larut Air (PLA) yang sangat tinggi. Metode yang 

sering digunakan dalam pembuatan bioplastik adalah metode blending (Susilawati 

2013), yaitu pencampuran beberapa komponen tambahan pada bahan utama 

berupa pati.  

Absorban Limbah Kulit Pisang 

Tanaman pisang (Musaceaea sp) merupakan salah satu golongan tanaman 

pangan yang sangat banyak tumbuh di Indonesia. Menurut hasil penelitian 

Anhwange et al (2009), di dalam kulit pisang terkandung 59% karbohidrat. 

Polisakarida pada kulit pisang di dominasi oleh jenis selulosa, hemiselulosa dan 

pektin. Selulosa merupakan suatu polisakarida yang tersusuan dari monomer β-

glukosa dengan ikatan β-1-4 glikosidik pada masing-masing monomernya. Pada 

dasarnya, selulosa memiliki kemampuan untuk menjerap zat cair karena struktur 

selulosa memiliki rongga-rongga yang memungkinkannya untuk menjerab suatu 

senyawa seperti air.  

III. METODE PENDEKATAN 

Pembuatan Bioplastik Umbi Gadung  

Ekstraksi Pati   Hidrolisis Pati Menjadi Glukosa 

 

Fermentasi Asam Laktat  Esterifikasi dan Pembentukan Polimer 

 

 

Pencetakan dan Pembentukan 

 

Pembuatan bioplastik Umbi Gadung diawali dengan mengekstrak pati 

Umbi Gadung dalam bentuk tepung, kemudian membuat lapisan film bioplastik 

menggunakan metode blending.  

Pembuatan Absorban Limbah Kulit Pisang 

Pembuatan lapisan absorban dengan bahan dasar limbah kulit pisang 

diawali dengan mencuci bersih kulit pisang dengan akuades. Kemudian, dengan 

menggunakan sarung tangan, kulit pisang diiris kecil-kecil dan dicampurkan 

dengan air untuk dipanaskan di atas penangas air. Kristal NaOH kemudian 

dicampur dalam gelas piala tesebut sambil diaduk. Selanjutnya campuran bahan-

bahan tersebut dipanaskan pada penangas selama 15 menit, dilanjutkan dengan 

menghilangkan NaOH melalui pencucian sampai bersih agar tidak meninggalkan 

bau dari larutan pemasaknya. Setelah itu, rebusan yang telah dibilas direndam 

dengan larutan hydrogen peroksida dalam suasana asam untuk proses pemutihan. 

Bahan yang telah berubah warna dari hitam menjadi sedikit pudar kemudian 

dibilas ulang. Kulit pisang yang telah diproses kemudian di blender. Setelah itu, 

ditambahkan talcum. Adonan halus tersebut dituang ke dalam screen sablon untuk 

pencetakan. Lapisan ekstrak selulosa dicetak di atas kaca dan dikeringkan. 

Setelah pembuatan bahan utama berupa bioplastik umbi gadung dan 

absorban limbah kulit pisang, kemudian dilakukan perakitan Ba-Va Pad dalam 

skala laboratorium. Ba-Va Pad kemudian diuji keteruraiannya dengan metode soil 

burial test, serta daya serapnya dengan uji absorbansi. 
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IV.  PELAKSANAAN PROGRAM 

Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Kegiatan ini dilakukan mulai dari tanggal 16 Februari 2014 hingga 9 Juli 

2014, bertempat di Laboratorium Pendidikan Kimia Analitik 1 Institut Pertanian 

Bogor. 

Tahapan Pelaksanaan 

No Kegiatan 

Bulan ke 

I II III IV V VI 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Pemantapan Teori dan 

Pengayaan Referensi    

    

           

    

 

2 Perizinan Laboratorium 
   

    
           

    
 

3 
Penyiapan Alat dan Bahan 

Dasar    

    

           

    

 

4 Pembuatan Bioplastik 
   

    
           

    
 

5 
Pembuatan Absorban kulit 

pisang    

    

           

    

 

6 Perakitan Ba-Va Pad 
   

    
           

    
 

7 Uji Biodegradasi  
   

    
           

    
 

8 Uji Absorbansi 
   

    
           

    
 

9 Monev 
   

    
           

    
 

13 Sosialisasi 
   

    
           

    
 

14 
Pembuatan laporan dan 

logbook    

    

           

    

 

 

Instrumen Pelaksanaan 

Pelaksanaan PKM-KC terdiri dari berbagai pihak yaitu tim pelaksana dan 

Dosen Pembimbing. Tim pelaksana merupakan tim yang mengelola dan 

bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan program ini.  Sedangkan Dosen 

Pembimbing sebagai pendamping terhadap pelaksaaan program ini. 

Rekapitulasi Rancangan  

Dalam pelaksanaan program karsa cipta (PKMKC) ini realisasi biaya 

pelaksanaan dapat dilihat pada lampiran sedangkan biaya keseluruhan yang 

diusulkan ke Dikti adalah Rp. 11.745.000,-. Penggunaan biaya meliputi biaya 

operasional pembuatan, bahan habis pakai, transportasi, dan publikasi dan 

dokumentasi dengan rincian sebagai berikut. 
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No Komponen kuantitas 
satuan Harga / 

Unit (Rp)  
Keterangan  

1. Biaya Operasional Pembuatan 

1 Alat Parutan 2 Buah 20.000 40.000 

2 Cobek 2 Buah 10.000 20.000 

3 Saringan 2 Buah 5.000 10.000 

4 Panci 3 Buah 60.000 210.000 

5 Blender 1 Buah 250.000 250.000 

6 Baskom 2 Buah 5.000 10.000 

7 Screen Sablon 1 Buah 55.000 55.000 

8 Kertas Lakmus 1 Pak 20.000 20.000 

2. Biaya Habis Pakai 

1 
Kertas A4 

(Gold) 
2 

Rim 
50.000 100.000 

2 Bolpoin (Faster) 4 Buah 2.000 8.000 

3 Stapless (Joyko) 3 Buah 10.000 30.000 

4 
Isi Stapless 

(Etona no.10) 
2 

Buah 
2.000 4.000 

5 
Paper Clip 

(SRM)  
2 

Buah 
3.000 6.000 

6 
Lakban Hitam 

(Daimaru) 
3 

Gulung 
15.000 45.000 

7 
Pensil (Faber 

Castell) 
2 

Batang 
2.500 5.000 

8 
Lem Kertas 

(Glukol) 
2 

Buah 
1.000 2.000 

9 Label (Kenko) 1 Buah 5.000 5.000 

10 Tipe-x (Kenko) 3 Buah 5.000 15.000 

11 
Tinta Printer 

(Super Ink) 
2 

Buah 
25.000 50.000 

12 Penggaris 3 Buah 3.000 9.000 
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(Butterfly) 

13 Umbi Gadung 180 Buah 1.000 180.000 

14 Kulit Pisang 360 Buah 500 180.000 

15 HCL 2 Liter 75.000 150.000 

16 NaOH 2 Liter 75.000 150.000 

17 Akuades 3 Liter 5.000 21.000 

18 Larutan Kaporit 2 Liter 50.000 100.000 

19 Talcum 20 Buah 9.000 180.000 

20 Kain 5 Meter 30.000 150.000 

21 Gliserin 2 Kg 95.000 190.000 

22 
Jasa Perusahaan 

Popok 

1(18 

popok) 

Pakai 
200.000 3.600.000 

23 
SewaMesin 

Giling 

1(18 

popok) 

Pakai 
100.000 1.800.000 

24 

Sewa 

Laboratriumrium 

dan 

Perlengkapannya 

1(18 

popok) 

Pakai 

1.500.000 1.500.000 

3. Transportasi  

1 Transportasi    800.000 

4. Publikasi dan Dokumentasi ( lain-lain ) 

1 Administrasi    200.000 

2 

Publikasi ( 

kuisioner, poster, 

brosur, 

dokumentasi  ) 

   950.000 

3 Seminar     500.000 

4 Laporan     100.000 

5 Fotokopi    100.000 

 Jumlah Total    11.745.000 
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V.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil yang diperoleh dari 200 gram umbi gadung segar yaitu sebanyak 

35,6305 gram tepung gadung. Tepung gadung yang dihasilkan memiliki tekstur 

lembut, berwarna putih, dan tidak berbau. Tepung kemudian disimpan dalam 

ruangan kering hingga digunakan dalam proses pembuatan plastik. Dalam satu 

kali produksi (skala lab), digunakan 8 gram tepung pati umbi gadung, dan 

dihasilkan bioplastik seluas 5565 cm
2
. dari luas tersebut, dapat digunakan untuk 

pembuatan 35 buah Ba-Va Pad dengan ukuran masing-masing pad 22.5 cm x  

7cm. sedangkan untuk absorban, dengan 50 gram kulit pisang basah dapat 

dihasilkan 3,8 gram ekstrak selulosa yang dapat digunakan untuk pembuatan 3 

buah Ba-Va Pad.  

Dalam skala industri, perakitan dilakukan dengan menggunakan mesin 

khusus untuk pressing, akan tetapi disebabkan pembuatan masih dalam skala 

laboratorium, maka sampel dirakit dengan manual. Rancangan produk Ba-Va Pad 

ditunjukkan pada gambar 1. Lapisan yang dimodifikasi yaitu lapisan absorban, 

absorban utama, dan plastik. Lapisan absorban Ba-Va Pad menggunakan kapas 

murni, sehingga dapat menghindari resiko kanker serviks yang dapat ditimbulkan 

oleh daur ulang limbah kertas seperti yang terdapat pada produk lain. Lapisan 

absorban utama Ba-Va Pad berupa lapisan ekstrak selulosa limbah kulit pisang, 

dan lapisan plastik Ba-Va Pad berupa bioplasik umbi gadung. Sedangkan, lapisan 

permukaan dibiarkan sama seperti di pasaran karena sejauh ini tidak terindikasi 

menyebabkan permasalahan lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Rancangan produk Ba-Va Pad    Gambar 2 Kemasan Ba-Va Pad 

 Ba-Va Pad dibuat dalam ukuran 22.5cm x 7cm x 0,5cm, sehingga sangat 

cocokdigunakan untuk daily activity. Dalam ukuran tersebut, Ba-Va Pad mampu 

menyerap kurang lebih 60 mL cairan, serta membutuhkan waktu 1,5 bulan untuk 

terurai di lingkungan. Berdasarkan metode soil burial test selama 7 hari, 

perbandingan keteruraian Ba-Va Pad dan produk lain ditunjukkan pada gambar 3. 

Lapisan Absorban 

Lapisan Permukaan 

Lapisan Absroban Utama 

Lapisan Absorban 

Lapisan Plastik 
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Gambar 3 Perbandingan uji soil burial test 

Ba-Va Pad sangat berpotensi untuk dikembangkan, karena berdasarkan survey 

yang dilakukan, 6 dari sepuluh wanita menyatakan tidak peduli mengenai bahaya 

sampah pembalut bagi lingkungan sebelum diberi pengertian (sosialisasi), akan 

tetapi setelah Ba-Va Pad disosialisasikan 8 dari sepuluh wanita tersebut berubah 

menjadi sangat peduli bahkan bersedia turut serta berkontribusi dengan aksi nyata. 

Selain itu, sebagai gambaran, biaya produksi Ba-Va Pad juga tidak jauh berbeda 

dengan pembalut lain yang berkisar antara Rp. 500,- hingga Rp. 3000,- tiap buah 

pembalutnya. Untuk produksi satu buah Ba-Va Pad, diperlukan biaya: 

Biaya Operasional   Rp. 246,50 

Biaya Produksi   Rp. 407,05 

Total Harga Pokok Produksi Rp. 653,55  

VI.  KESIMPULAN DAN SARAN 
Ba-Va Pad merupakan pembalut wanita biodegradable dengan ukuran 

22.5cm x 7cm x 0.5cm yang tersusun atas lapisan bioplastik umbi gadung 

sehingga mampu terurai dalam kurun waktu 1.5 bulan, lapisan absorban kapas 

murni yang sehat bagi kesehatan tubuh, serta lapisan absorban utama dari 

ekstraksi selulosa limbah kulit pisang yang mampu mencegah toxic shock 

syndrome dengan kemampuan menyerap 60 mL cairan. 

Mempertimbangkan beberapa kelebihan atau keunggulan Ba-Va Pad jika 

dibandingkan dengan produk lain, serta animo masyarakat yang positif, maka Ba-

Va Pad berpotensi untuk dikembangkan. Apabila telah dilakukan penelitian lebih 

lanjut, maka tidak hanya dalam produk pembalut wanita, tetapi Ba-Va Pad juga 

dapat diterapkan dalam bentuk popok bayi dan popok manula.  
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Lampiran 

 

Realisasi Biaya 

Dalam pelaksanaan program karsa cipta (PKMKC) ini biaya keseluruhan 

yang diterima dari Dikti adalah Rp 11.900.000,- dimana penggunaan meliputi 

bahan habis pakai, transportasi, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut : 

Rincian penggunaan dana: 

 

TANGGAL KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO 

15-Feb-14 Dana Talangan (dari IPB) 3,000,000   3,000,000 

16-Feb-14 Pembelian peralatan       

  (pisau, talenan, saringan, dll)   37,500 2,962,500 

19-Feb-14 transport mencari gadung   20,000 2,942,500 

  Jasa petani   30,000 2,912,500 

21-Feb-14 Pembelian logbook   23,000 2,889,500 

  Pembelian buku kas   7,000 2,882,500 

  Pembelian blender   210,000 2,672,500 

28-Feb-14 Peminjaman Lab. Kimia analitik   300,000 2,372,500 

1-Mar-14 Transport   15,000 2,357,500 

  Pembelian loyang kue   12,000 2,345,500 

2-Mar-14 Pembelian kaca   6,000 2,339,500 

  Pembelian toples   6,000 2,333,500 

  Print berwarna (untuk logbook)   6,000 2,327,500 

5-Mar-14 Pembelian Teflon   75,000 2,252,500 

7-Mar-14 Pembelian saringan   5,000 2,247,500 

8-Mar-14 Pembelian screen sablon   55,000 2,192,500 

  Pembelian tissue gulung   9,800 2,182,700 

  Transport membeli screen sablon   15,000 2,167,700 

22-Mar-14 Transportasi   12,000 2,155,700 

11-Apr-14 Prinnt laporan kemajuan dan logbook   7,500 2,148,200 

  Print laporan kemajuan   13,000 2,135,200 

19-Apr-14 Pembelian mika akrilik   65,000 2,070,200 

24-Apr-14 Pembelian lakban   13,000 2,057,200 

3-Mei-14 Transportasi   12,000 2,045,200 

20-Mei-14 Pembelian lakban   13,000 2,032,200 

  Pembelian kapas   3,000 2,029,200 

  Print logbook   16,200 2,013,000 

24-Mei-14 Pembelian chitosan   50,000 1,963,000 

  
Pembelian limbah kulit pisang (Feb-

Jun) 
  250,000 1,713,000 

  Transportasi   6,000 1,707,000 
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26-Mei-14 Pembelian bahan  penyusunan  logbook   4,000 1,703,000 

  Pembelian lakban, tissue   11,000 1,692,000 

  Pembelian kapas pembalut   24,000 1,668,000 

  Print berwarna   4,000 1,664,000 

29-Mei-14 Pembelian pembalut pasaran   20,700 1,643,300 

  Pendaftaran proposal publikasi   75,000 1,568,300 

31-Mei-14  Pembelian pewarna   4,500 1,563,800 

   Biaya transportasi   6,000 1,557,800 

  Pembelian clear holder, lakban, dll   45,700 1,512,100 

3-Jun-14 Print laporan kemajuan   6,300 1,505,800 

5-Jun-14 Dana Talangan (dari IPB) 3,000,000   4,505,800 

  Analisis kadar dioxin   200,000 4,305,800 

6-Jun-14 Print proposal publikasi (28 Mei)   33,000 4,272,800 

  Print proposal publikasi (30 Mei)   34,000 4,238,800 

  Print poster   110,000 4,128,800 

  Pembelian pointer    125,000 4,003,800 

  Pembelian etalase (2 Juni)   300,000 3,703,800 

  Pengiriman proposal publikasi   25,000 3,678,800 

  Biaya transportasi   50,000 3,628,800 

  Biaya transportasi   30,000 3,598,800 

  Pembelian sampel kullit pisang   2,500 3,596,300 

7-Jun-14 Print laporan kemajuan   4,700 3,591,600 

26-Jun-14 Biaya transportasi (6 Juni)   21,600 3,570,000 

  Biaya transportasi (13 Juni)   23,500 3,546,500 

  Biaya konsultasi   33,000 3,513,500 

30-Jun-14 Pembelian gunting, double tape   10,000 3,503,500 

  Biaya pengiriman umbi  gadung   176,500 3,327,000 

  Biaya pembelian umbi gadung   180,000 3,147,000 

1-Jul-14 Pemakaian alat dan bahan kimia   1,300,000 1,847,000 

2-Jul-14 Print, transportasi lab, dan pembalut   41,400 1,805,600 

  Print   5,000 1,800,600 

  Tissue toilet roll (27 Juni)   9,500 1,791,100 

3-Jul-14 Biaya transportasi   20,400 1,770,700 

6-Jul-14 Pembelian pembalut pasaran   9,400 1,761,300 

  Pendaftaran uji klinis   500,000 1,261,300 

7-Jul-14 
Pendaftaran registrasi ulang publikasi 

internasional 
  657,000 604,300 

8-Jul-14 Biaya transportasi   17,000 587,300 

  Pembelian talkum   5,000 582,300 

  Biaya mesin pressing   170,000 412,300 

  Transport pembelian mesin pressing   20,000 392,300 
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  Biaya press packaging sampel   10,000 382,300 

  Biaya sosialisasi responden   50,000 332,300 

  Jasa laboran (penjaga lab)   350,000 -17,700 

  Jasa konsultasi uji coba   360,000 -377,700 

10-Jul-14 
Print laporan kemajuan, proposal 

publikasi dan properti logbook 
  34,000 -411,700 

  Pembelian bingkai (media presentasi)   46,500 -458,200 

 
Biaya Akses Internet 

 
200,000 -658,200 

 
Pembelian alat dan bahan kimia 

 
250,000 -908,200 

 
Biaya transportasi 

 
12,000 -920,200 

 
Dana Talangan (dari IPB) 5.900.000 

 
4,979,800 

 

Print kelengkapan administrasi 106 

inovasi Indonesia  
4.000 4,975,800 

 
Pengiriman surat pernyataan BIC 

 
10.000 4,965,000 

 
Biaya Scan 

 
15.000 4,950,800 

 
Poster ( publikasi PIMNAS ) 

 
220.000 4,730,800 

 
Pengajuan hak paten 

 
2.600.000 2,130,800 

 
Dokumentasi 

 
500.000 1,630,800 

 
Publikasi 

 
1.000.000 630,800 

 

Lain-lain (ATK, akomodasi dan lain-

lain)  
630.800 0 

 
Total Pengeluaran 

 
11.900.000 
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Bukti Kwitansi
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