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Abstrak: 

   

Sari daun dapat diartikan sebagai cairan yang diperoleh dari hasil 

ekstraksi daun yang tidak mengalami fermentasi dan dimaksudkan untuk 

minuman segar yang dapat langsung dapat diminum. Dalam daun yang 

dihancurkan mengandung Kalsium sebanyak 49,6%, Kalium 37,9%, Sulfur, 

Posfor, Besi, Tembaga dan Nikel yang sangat berguna bagi kesehatan. Namun, 

pengolahannya yang kurang maksimal membuat daun Kacapiring kurang dikenal 

oleh masyarakat sebagai salah satu tumbuhan obat yang dapat menyembuhkan 

berbagai macam penyakit seperti Diabetes Mellitus, penurun damam, Sariawan, 

Sembelit dan gangguan buang air besar yang lainnya.  

              Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah mengetahui cara 

mengolah minuman sari daun yang berbahan dasar daun Kacapiring sehingga 

masyarakat lebih berminat untuk mengonsumsi hasil dari olahan tanaman ini 

serta mengetahui prospek dan prediksi nilai ekonomis dari pembuatan minuman 

sari daun Kacapiring  jika dipasarkan.  

              Metode pelaksanaan program kreatifitas ini melalui beberapa prosedur 

yaitu konsultasi dengan pembimbing mengenai proposal PKMK pelaksanaan 

penelitian sampai dengan penyusunan laporan akhir, riset Pemasaran, membuat 

rancangan desain, menyiapkan tempat, peralatan dan perlengkapan, melakukan 

kegiatan produksi, merintis jaringan pemasaran, evaluasi program membuat dan 

menyusun rencana tindak lanjut, membuat laporan dan menyusun rencana ke 

depan.   

              Hasil dari produksi minuman sari daun Kacapiring yang diolah dengan 

cara pemilihan bahan, pencucian daun, ekstraksi, penyaringan, perebusan, 

penambahan bahan-bahan lain, serta pengemasan. Produk ini telah dipasarkan 

ke minimarket-minimarket dan toko-toko yang berada di sekitar lokasi industri. 

Produk yang telah dipasarkan tidak semua laku terjual, namun sebagian besar 

sudah terserap oleh pasar. Diharapkan dengan memasok minuman sari daun ini 

masyarakat dapat cepat mengenal produk ini yang diharapkan kemudian dapat 

mempengaruhi jumlah penjualan.   

 

Kata kunci: daun Kacapiring, industri minuman, Jelly drink 

 

 

ABSTRACT 

 

Leaf extracts can be interpreted as fluid obtained from the leaf extract had 

no fermentation and are intended for fresh beverages that can be drunk directly. 



In the crushed leaves contain calcium as much as 49.6%, 37.9% potassium, 

sulfur, Posfor, Iron, Copper and Nickel are very useful for health. However, the 

lack of processing up to make the leaves less familiar Kacapiring community as 

one of the herbs that can cure various diseases such as Diabetes Mellitus, 

lowering damam, Sprue, constipation and irritable bowel others.  

              The purpose of these papers is to know how to process the leaf juice 

drink made from leaves of Gardenia jasminoides basis so that the public is more 

interested in taking the results of the processing plant and find prospects and 

forecasts the economic value of the leaf juice drink manufacturing Kacapiring if 

marketed.  

              The method of this creative program implementation through a 

consultation procedure with the counselor about the proposal until PKMK 

conducting research with the preparation of final reports, marketing research, 

create a design plan, preparing a place, equipment and supplies, production 

activities, pioneering marketing network, evaluate and develop programs to make 

follow-up plan, make a report and plan ahead.  

              Results from the production of juice drinks are processed leaves 

Gardenia jasminoides by material selection, washing leaves, extraction, filtering, 

boiling, addition of other materials, and packaging. This product has been 

marketed to minimarket-minimarket and shops around the location of industries. 

Products that have been marketed not all sold, but most are absorbed by the 

market. Expected to supply the juice drinks this leaves people can quickly 

recognize this product is expected later can affect the amount of sales. 

 

Keywords: leaves of Gardenia jasminoides, beverage industry, Jelly drink 

 

PENDAHULUAN 

 

Salah satu bagian dari tanaman Kacapiring adalah daun yang berbentuk 

oblong dan berwarna hijau tua mengkilat. Berbeda dengan fungsi bunga 

Kacapiring yang digunakan oleh masyarakat sebagai bunga potong atau sebagai 

bahan wewagian dan bahan minyak rambut karena memiliki ekstrak bunga yang 

wangi. Pemanfaatan daun  Kacapiring selama ini oleh masyarakat dan dunia 

kesehatan lebih banyak dikenal dan dimanfaatkan sebagai tanaman obat 

tradisional dengan cara direbus yang dapat menyembuhkan berbagai macam 

penyakit seperti Diabetes Mellitus, penurun damam, Sariawan, Sembelit dan 

gangguan buang air besar yang lainnya (Azuri, DS. dan Suwartono, Eddy, 2003). 

Pembuatan minuman sari daun yang berbahan dasar daun Kacapiring segar 

ini dapat menjadikan daun Kacapiring sebagai bahan pangan fungsional. Menurut 

(Haryono. 2003), bahwa pada prinsipnya makanan fungsional merupakan 

makanan yang dirancang secara khusus dengan memanfaatkan senyawa bioktif 

tertentu yang mempunyai peran dalam mencegah penyakit tertentu. Ada tiga 

syarat utama yang harus dipenuhi, sehingga suatu pangan dapat dikategorikan 

sebagai pangan fungsional, yaitu: a) Merupakan makanan dan minuman (bukan 

tablet atau kapsul) mengandung   senyawa bioaktif tertentu; b) Merupakan bagian 

dari diet harian. c) Mempunyai fungsi tertentu setelah di konsumsi, seperti 

misalnya meningkatkan mekanisme pertahanan biologis, mencegah penyakit 

tertentu dan lain-lain. 



Kandungan kimia daun Kacapiring (Gardenia Jasminoides Ellis) telah 

diteliti yang hasilnya adalah penapisan fitokimia menunjukkan daun mengandung 

Flavonoid, Saponin, Tanin Galat, dan Steroid atau Terpenoid. Dalam abu daun 

terdapat Natrium, Kalsium, Kalium, Magnesium, Besi, Tembaga dan Timbal yang 

sangat berguna bagi kesehatan (Fatmawati, 2003). Namun, pengolahannya yang 

kurang maksimal membuat daun ini kurang dikenal oleh masyarakat sebagai salah 

satu tumbuhan obat yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti 

Diabetes Mellitus, penurun damam, Sariawan, Sembelit dan gangguan buang air 

besar yang lainnya. 

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah mengetahui cara mengolah 

minuman sari daun yang berbahan dasar daun Kacapiring serta mengetahui 

prospek dan prediksi nilai ekonomis dari pembuatan minuman sari daun 

Kacapiring ini jika dipasarkan. 

Bahan baku dari industri ini diperoleh dari petani tanaman hias yang ada di 

daerah Batu Malang sebab di sanalah pengembang biakan tanaman ini dilakukan. 

Pengembangbiakan tanaman Kacapiring ini cukup sederhana yaitu menggunakan 

teknik stek batang dan perawatannya mudah yaitu dengan menyemprotkan anti 

hama. Kedepannya pengusaha dapat membuat kebun tanaman ini sendiri sehingga 

dapat menurunkan ongkos produksi, memastikan supply bahan baku yang tepat 

waktu serta pengawasan kualitas bahan baku yang maksimal pun dapat dilakukan. 

Lokasi pelaksanaan progran di Malang karena dekat dengan kota Batu dan 

merupakan tempat yang masih ideal untuk mengembangkan tanaman Kacapiring. 

Hasil dari industi ini akan dipasarkan ke minimarket dan toko di sekitar 

lokasi industri. Pendistribusian minuman sari daun ini diutamakan ke minimarket 

karena beberapa alasan misalnya minuman sari daun ini memerlukan suhu ruang 

yang stabil, lebih nikmat kalau disimpan di freezer yang biasanya hanya 

minimarket atau toko yang relatif besar yang memilikinya.  

 Potensi sumber daya sangatlah besar. Hal ini dikarenakan daun Kacapiring  

sebagai bahan dasarnya terdapat banyak dan  kota Malang merupakan tempat 

yang cocok untuk pengembangbiakan tanaman ini, sehingga tidak kesulitan untuk 

memasok daun Kacapiring tersebut.  

 

 

METODE 

 

            Metode pelaksanaan program kreatifitas ini melalui beberapa prosedur. 

Prosedur penelitian pertama yang dilakukan adalah konsultasi dengan 

pembimbing. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan bimbingan dan solusi atas 

kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam proses penulisan proposal, pelaksanaan 

penelitian sampai dengan pembuatan laporan akhir penelitian. 

Prosedur penelitian yang kedua adalah riset pemasaran yang dilakukan 

dengan cara observasi langsung ke toko dan minimarket yang dan melakukan 

wawancara dengan pedagang tentang produk serupa yang ada di pasaran. Riset 

pemasaran dilakukan selama 4 hari pada minggu pertama bulan pertama 

pelaksanaan program. Hal-hal yang perlu diketahui dari kegiatan riset pemasaran 

ini misalnya: a) Harga produk, dari hasil observasi yang telah dilakukan diketahui 

bahwa harga produk mimuman serupa yang ada di pasaran berkisar antara Rp 

1.000,- sampai dengan Rp 1.200,-. Setelah dilakukan perhitungan harga pokok 



produksi dan melakukan perbandingan dengan harga produk serupa yang ada di 

pasaran maka ditetapkan harga produk minuman sari daun Kacapiring (Jelly 

drink) Rp 1.000,- untuk yang dijual ke toko dan minimarket sedangkan untuk 

yang dijual secara langsung kepada konsumen dijual dengan harga Rp 1.200,- 

agar harga dapat menutupi biaya produksi dan juga agar tetap dapat bersaing 

dengan harga produk serupa; b) Volume penjualan produk serupa yang ada di 

setiap toko dan minimarket berbeda oleh karena itu perlu dihitung rata-ratanya. Di 

toko rata-rata penjualan 7 gelas setiap harinya sedangkan pada minimarket 20 

gelas. Hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui berapa gelas minuman sari 

daun Kacapiring yang harus didistribusikan setiap harinya; c) Desain produk, 

masyarakat sudah mengerti bahwa kemasan jelly drink hampir sama antara merk 

satu dengan yang lain. Untuk itu peneliti harus mengetahui ciri-ciri umum yang 

dimiliki oleh kemasan produk jenis ini agar dapat dengan mudah membuat desain 

kemasan dan mencari perbedaan dengan produk lain; d) Jumlah takaran isi setiap 

kemasan, takaran saji produk serupa di pasaran antara 100 ml sampai 120 ml. 

Dalam menentukan jumlah takaran juga memperhatikan jumlah dan biaya 

produksi setelah dilakukan perhitungan maka dapat ditentukan bahwa takaran 

yang sesuai adalah 100 ml. 

Setelah riset pemasaran dilakukan maka peneliti membuat rancangan 

desain yang meliputi; a) Rancangan produk yang terdiri dari tiga aspek yaitu rasa, 

warna dan kepekatan cairan minuman sari daun Kacapiring. Mengenai rasa dan 

warna minuman yang dianggap sesuai dengan ekstrak Kacapiring ini dapat 

dilakukan dengan cara memberi tambahan essens Melon dan Frambozen sehingga 

minuman memiliki rasa segar dan memiliki warna hijau yang lebih menarik. 

Sedangkan kepekatan cairan minuman ini dilakukan dengan cara menambahkan 

serbuk jelly. Pembuatan rancangan produk dilakukan selama 1 minggu pada bulan 

pertama pelaksaan kegiatan; b) Rancangan kemasan produk, setelah mengetahui 

ciri-ciri umum kemasan produk minuman jenis ini maka peneliti dapat dengan 

mudah membuat desain kemasan. Tutup kemasan yang juga sebagai label merk 

didesain dengan menonjolkan gambar daun Kacapiring yang merupakan bahan 

dasar pembuatan minuman kesehatan ini; c) Rancangan selebaran sebagai media 

promosi selain penjelasan secara langsung mengenai produk baru ini kepada calon 

pembeli dan pedagang di toko-toko dan minimarket untuk lebih menarik minat 

masyarakat luas maka dilakukan dengan cara menggunakan media selebaran yang 

memuat tentang keunggulan-keunggulan dan gambar produk; d) Rancangan 

poster yang dibuat dengan menonjolkan gambar alur proses produksi sehingga 

orang dapat dengan mudah mengetahui cara pembuatan minuman sari daun 

Kacapiring ini. Dominasi warna hijau pada poster sesuai dengan warna ekstrak 

daun yang dihasilkan. 

Prosedur penelitian yang juga perlu dilakukan adalah menyiapkan tempat, 

peralatan dan perlengkapan. Tempat produksi minuman ini berada di Jl. Sumber 

sari 5 No 412 Malang dan Jl. Simpang Kepuh No. 38 A Malang sebab memiliki 

dapur yang cukup luas, pasokan air yang bagus dan dekat dengan sumber bahan 

dasar utama yaitu daun Kacapiring sehingga daun tidak layu pada saat proses 

produksi. Lokasi ini juga dekat dengan toko dan minimarket sehingga proses 

pemasaran dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan murah. Pembelian peralatan, 

dengan cara melakukan mencatatan alat-alat apa saja yang digunakan dalam 

proses produksi setelah itu melakukan observasi di toko peralatan rumah tangga 



dan melakukan pembelian sesuai dengan yang dibutuhkan. Pembelian 

perlengkapan, pencatatan perlengkapan produksi dan pembeliannya disesuaikan 

dengan jumlah produksi yang akan dilakukan jadi selama pelaksanaan program 

penelitian. Prosedur berikutnya adalah melakukan kegiatan produksi yang dimulai 

dari bulan pertama penelitian sampai dengan berakhirnya pelaksanaan program 

ini.  

Hal yang paling menentukan keberhasilan dalam penelitian kewirausahaan 

adalah pada prosedur merintis jaringan pemasaran sebab hal ini sangat 

menentukan jumlah produk yang mampu terserap oleh pasar. Dalam prosedur ini 

dimulai dengan diperkenalkannya minuman sari daun Kacapiring ini secara 

langsung kepada konsumen, yaitu saudara, tetangga, teman dan mahasiswa di 

lingkungan kampus Universitas Negeri Malang. Selanjutnya dititipkan di toko 

terdekat dengan lokasi produksi setelah pemilik toko dan minimarket setuju 

dengan kerjasama ini. Sebagai media promosi digunakan selebaran agar orang 

lebih tertarik dan akhirnya mau mencoba dan membeli. 

Prosedur berikutnya adalah peneliti melakukan evaluasi program membuat 

dan menyusun rencana tindak lanjut. Hal dilakukan untuk mengetahui peningkat-

an hasil yang telah dilakukan dan mencari solusi dalam memecahkan masalah 

yang ada. Evaluasi setiap akhir bulan pada saat pelaksanaan program penelitian. 

Prosedur terakhir yang dilakukan adalah membuat laporan dan menyusun 

rencana ke depan. Pembuatan laporan selama pelaksanaan program dilakukan 3 

kali yaitu laporan kemajuan tahap I yang dibuat dalam bulan April, laporan ke-

majuan tahap II yang dibuat pada bulan Mei dan laporan akhir yang harus 

diserahkan pada bulan Juni. Laporan diserahkan agar monitoring dapat dilakukan  

sehingga dapat dengan mudah menyusun rencana ke dapan. 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini menggunakan modal awal sebesar Rp 5.700.000,-. Bulan 

pertama terjadi pengeluaran sebesar Rp 4.121.500,- untuk pembelian alat dan 

bahan, biaya promosi, biaya operasional dan biaya tak terduga namun pada bulan 

ini tidak terdapat pemasukan sebab produk masih pada tahap pengenalan kepada 

konsumen. Saldo akhir bulan pertama sebesar Rp 1.578.500,-. Pada bulan kedua 

pengeluaran mengalami penurunan menjadi Rp 500.000,- dan terdapat pemasukan 

dari penjualan produk sebesar Rp 512.000,- sehingga saldo akhir meningkat 

menjadi Rp 1.590.500,-. Pada bulan ketiga terjadi peningkatan pengeluaran 

menjadi Rp 710.000,- begitu juga dengan nilai pemasukan yang meningkat 

menjadi Rp 725.000,- sehingga terjadi peningkatan saldo akhir sebesar Rp 

1.605.500,-. Pada bulan keempat terjadi peningkatan pengeluaran menjadi sebesar 

Rp 931.000,- dan pemasukan mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 

1.140.000,- sehingga saldo akhirnya meningkat menjadi sebesar Rp 1.798.000,-. 

Maka jika dirata-rata laba per bulan yang diperolah adalah Rp 217.675,-. 

Perhitungan BEP (Break Even Point) atau lama waktu pengembalian 

modal dilakukan dengan cara membagi total modal dengan laba per bulan. Dari 

hasil perhitungan BEP tercapai pada bulan ke 26 atau 2 tahun 2 bulan. Untuk 

mengatasi lamanya pencapaian BEP tersebut maka perlu memperluas jaringan 



pemasaran yang dapat dilakukan dengan dengan cara: 1) Merintis jaringan 

pemasaran baru sehingga memperluas pangsa pasar; 2) Meningkatkan promosi 

produk pada jaringan pemasaran yang sudah ada. Dengan strategi tersebut 

diharapkan jumlah penjualan meningkat yang pada akhirnya akan mempengaruhi 

peningkatan laba sehingga BEP akan lebih cepat tercapai. 

Proses pembuatan minuman sari daun ini, peneliti mengalami beberapa 

kendala teknis dan dari hasil konsultasi serta evaluasi telah diperoleh solusi. 

Kendala teknis tersebut diantaranya kesulitan dalam menggunaan CMC sehingga 

digunakan jelly sebagai pengganti, keduanya merupakan suatu zat yang berfungsi 

menstabilkan, mengentalkan, atau memekatkan makanan yang dicampur dengan 

air sehingga dapat membentuk suatu cairan dengan kekentalan yang stabil dan 

homogen pada waktu yang relatif lama. Tidak menggunakan tahap produksi 

blenching karena ekstrak daun yang dihasilkan sangat sedikit dan warnanya 

berubah kecoklatan untuk itu proses pematangan ekstrak yang telah dihasilkan 

dimasak bersama dengan jelly. 

Tanggal kadaluarsa belum diketahui secara pasti atau sesuai dengan hasil 

laboratorium pada produk minuman ini. Untuk itu dilakukan uji coba secara 

mandiri dengan cara melakukan penyimpanan produk dan dapat disimpulkan 

bahwa jika dalam suhu ruang produk ini dapat bertahan selama 2 hari dan jika di-

simpan dalam freezer dapat bertahan sampai 5 hari. 

Peneliti melakukan perubahan gelas kemasan dari gelas plastik yang 

bening diganti dengan gelas plastik warna putih karena warna produk minuman 

sari daun yang kurang menarik walaupun sudah diberi bahan pewarna tambahan 

sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut maka digunakan gelas plastik putih 

sehingga konsumen lebih konsentrasi pada rasa minuman yang relatif lebih enak 

dan tidak tersedianya siller yang berwarna putih di toko-toko plastik dan jika 

harus memesan di pabrik plastik harus dengan jumlah yang sangat besar dan me-

merlukan banyak waktu sehingga terjadi perubahan bahan pembuat merk produk 

dari stiker bening menjadi menjadi stiker yang warna dasarnya putih. 

Peneliti melakukan percobaan resep minuman sari daun Kacapiring be-

berapa kali berdasarkan rasa, warna dan aroma telah sesuai dengan yang dih-

arapkan. Proses pembuatan minuman sari daun Kacapiring ini melalui beberapa 

tahap yang pertama adalah pemilihan bahan. Hal ini penting untuk dilakukan 

sebab tahap inilah yang menentukan hasil akhir minuman yang dihasilkan. Bahan 

dasar yang dipilih yaitu daun hijau segar dan masih utuh atau tidak rusak karena 

hama. Dalam setiap pembuatan minuman sari buah ini memerlukan 1 ons daun 

Kacapiring segar. Selanjutnya bahan dasar dicuci untuk membersihkan dari debu, 

mikroba maupun pestisida yang dapat berakibat tidak baik terhadap tubuh.  

Proses selanjutnya yaitu ekstraksi, proses ini dilakukan untuk 

mendapatkan cairan daun sebanyak-banyaknya dan untuk memudahkan pe-

ngeluaran cairan di dalam sel daun dilakukan dengan cara diblender. Pem-

blenderan dapat merusak sel sehingga cairan atau ekstrak daun mudah 

dikeluarkan. Untuk itu perlu menambahkan air sebanyak ½  liter. Untuk men-

dapatkan ekstrak daun yang bersih dari sisa-sisa daun yang sudah hancur maka 

dilakukan penyaringan.  

Perebusan dilakukan agar produk matang, pemanasan yang dilakukan 

dengan suhu 100 derajat Celsius akan membuat mikroba seperti bakteri akan mati 



sehingga lebih aman untuk dikonsumsi dan juga hasil olahan yang dihasilkan akan 

lebih tahan lama. Perebusan dilakukan dengan penambahan air sebanyak 1 ½ liter.  

Penambahan bahan-bahan dasar lain dilakukan untuk mendapatkan rasa, 

warna dan aroma sesuai dengan yang diharapkan dan ditambahkan sesaat setelah 

ekstrak direbus. Bahan-bahan dasar lain yang perlu ditambahkan antara lain 

adalah pemanis. Pemanis memiliki peranan yang besar pada penampakan dan cita 

rasa minuman sari daun yang dihasilkan, disamping itu pemanis juga bertindak 

sebagai pengikat komponen flavour. Pemanis yang sering digunakan dalam 

pembuatan minuman sari daun atau sari buah ditingkat rumah tangga adalah 

sukrosa, yang dalam kehidupan sehari-hari dikenal sebagai gula pasir. Rasa manis 

sukrosa bersifat murni, karena tidak ada after taste, yaitu cita rasa yang timbul 

setelah cita rasa yang pertama. Sukrosa umum digunakan sebagai standart tingkat 

kemanisan bagi bahan pemanis lainnya. Adapun konsentrasi gula yang 

ditambahkan pada pembuatan minuman sari daun atau sari buah berkisar antara 

11%-15% (Facruddin, 2002). Gula dalam pembuatan minuman sari daun 

kacapiring lebih berfungsi sebagai pemanis, bukan sebagai pengawet. Menurut 

(Bukle, dkk 1987), konsentrasi gula dalam kisaran 25%-50% saja tidak cukup 

untuk mencegah kerusakan karena mikroorganisme apabila produk disimpan pada 

suhu kamar. Dari informasi yang diperoleh di atas maka penambahan gula dalam 

pembuatan minuman sari daun adalah 200 gram. 

Jelly merupakan suatu zat yang berfungsi menstabilkan, mengentalkan, 

atau memekatkan makanan yang dicampur dengan air sehingga dapat membentuk 

suatu cairan dengan kekentalan yang stabil dan homogen pada waktu yang relatif 

lama. Zat yang termasuk dalam bahan penstabil salah satunya adalah Jelly dan 

jumlah yang harus ditambahkan dalam minuman sari daun ini adalah 15 gram atau 

2/3 sendok makan.  

Minuman ini juga menggunakan bahan pengawet. Fungsi utama peng-

gunakan bahan pengawet adalah untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme 

dalam bahan pangan sehingga masa simpan makanan atau minuman dapat di-

perpanjang. Penggunakan bahan pengawet kimia mempunyai beberapa 

keuntungan, antara lain yaitu makanan dan minuman dapat tetap awet meskipun 

disimpan dalam suhu kamar. Pengawetan dengan cara ini lebih ekonomis di-

bandingkan dengan pemanasan dan pendinginan (Fachrudin, 2002) 

Konsentrasi bahan pengawet yang diizinkan oleh peraturan bahan pangan 

sifatnya adalah penghambatan dan bukannya mematikan organisme-organisme 

pencemar, oleh karena itu sangat penting bahwa populasi mikroorganisme dari 

bahan pangan harus dipertahankan, minimum dengan cara penanganan dan 

pengolahan secara higienis. Bahan pengawet yang paling umum digunakan untuk 

adalah Natrium Benzoat yang berbentuk kristal putih, berasa manis dan kadang-

kadang sepat. Garam Natrium Benzoat lebih mudah larut dalam air daripada asam 

benzoat. Natrium Benzoat lebih efektif digunakan pada pH 2,5-4,0 (asam). 

Natrium benzoat digunakan dalam pembuatan minuman sari daun dengan dosis 

antara 0,05% - 0,1% jadi dalam setiap pembutan minuman sari daun yang akan 

dibuat ini adalah 5 gram. Penggunaan natrium benzoat pada kadar tersebut relatif 

tidak mempengaruhi rasa dan aroma minuman. 

Essens adalah larutan ekstrak dari tanaman atau buah tertentu. Adapun 

fungsi dari essens yaitu memberikan rasa, sebagai penguat aroma serta mem-

berikan warna dari suatu olahan pangan. Warna mempunyai peranan penting pada 



komoditas pangan, sebab warna dapat menentukan tanda kematangan, kerusakan, 

dan pedoman saat pengolahan. Minuman sari daun Kacapiring ini memiliki warna 

yang khas yaitu hijau muda untuk itu essens yang ditambahkan yaitu essens 

Melon. Setiap satu resep minuman sari daun yang diolah perlu ditambahkan 

setengah sendok makan essens. Frambozen juga merupakan penguat aroma dan 

rasa sehingga hasil olahan dari minuman sari daun ini akan memiliki aroma dan 

rasa lebih segar. Dalam setiap resep minuman sari daun Kacapiring ini hanya 

membutuhkan ½ sendok the Frambozen. 

 Pengemasan dilakukan setelah bahan-bahan dasar yang lain tercampur 

dengan sempurna. Minuman sari daun yang akan disimpan lama perlu dikemas 

dengan alat saji yang sesuai yaitu dengan gelas dari bahan plastik yang perlu 

dicuci dulu dengan bersih dan disterilkan untuk menjamin keawetan minuman. 

Setiap gelas diisi dengan 100 ml minuman sari daun Kacapiring jadi setiap resep 

yang dihasilkan akan dibagi dalam 20 gelas plastik yang dilanjutkan dengan 

pemberian label produk.yang juga berfungsi sebagai tutup gelas. 

Proses selanjutnya adalah memasarkan produk ke toko-toko dan 

minimarket. Pada tahap awal pelaksanaan penelitian telah dilakukan riset 

pemasaran sehingga dalam merintis jaringan pemasaran lebih mudah. Dari hasil 

riset pemasaran dan perhitungan harga pokok produksi maka ditetapkan harga 

produk minuman sari daun Kacapiring (Jelly drink) Rp 1.000,- untuk yang dijual 

ke toko dan minimarket sedangkan untuk yang dijual secara langsung kepada 

konsumen dijual dengan harga Rp 1.200,-  Promosi produk pertama kali 

dilakukan pada lingkungan keluarga dan teman untuk mengetahui apakah produk 

sudah sesuai dengan selera pasar sebanyak 10 resep atau 100 gelas. Dari 2.400 

gelas produk yang telah pasarkan tidak semua laku terjual namun sebagian besar 

sudah terserap oleh pasar. Jumlah produk yang terjual di pasar selama 

pelaksanaan program adalah sebanyak 2.247 gelas. Hal ini disebabkan oleh 

keunggulan-keunggulan yang dimiliki minuman sari daun Kacapiring. Setelah 

dilakukan penelitian di laboratorium MIPA Universitas Negeri Malang ternyata 

dalam daun Kacapiring yang telah dihancurkan mengandung Kalsium sebanyak 

49,6%; Kalium 37,9%; Sulfur 3,9%; Posfor 3%; Besi 2,5%, Tembaga 2,1% dan 

Nikel 1,1% yang sangat berguna bagi kesehatan. Minuman sari daun Kacapiring 

ini juga tidak mengandung pewarna dan pemanis buatan sehingga aman bagi 

tubuh. 

 

 

KESIMPULAN  

 

 Cara mengolah makanan yang berupa minuman sari daun yang berbahan 

dasar daun Kacapiring tergolong mudah, untuk itu perlu adanya pengolahan daun 

Kacapiring menjadi produk yang lebih memiliki nilai ekonomis sehingga 

diperoleh manfaat yang optimal yaitu dengan mengolahnya menjadi minuman sari 

daun atau jelly drink. Cara mengolahnya melalui beberapa tahap yaitu pemilihan 

bahan, pencucian daun, ekstraksi, penyaringan, perebusan, penambahan bahan-

bahan lain, serta pengemasan.  

Hasil kegiatan penelitian ini menunjukan adanya prospek yang cukup 

besar dalam kegiatan produksi ini sebab minuman sari daun Kacapiring setelah 

diuji di laboratorium memiliki kandungan kimia, tidak mengandung pewarna dan 



pemanis buatan sehingga baik bagi kesehatan jika dibandingkan dengan produk 

lain yang sejenis. Dari prediksi nilai ekonomis diketahui bahwa setiap bulannya 

terjadi peningkatan saldo akhir yang disebabkan oleh peningkatan volume pen-

jualan namun masih sangat perlu dilakukan peningkatan promosi dan mem-

perluas jaringan pemasaran agar produk lebih banyak terserap oleh pasar sehingga 

BEP (Break Even Point) lebih cepat tercapai dan dapat meningkatkan laba. 
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