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ABSTRAK:  

 

Daun pohon asam yang berwarna hijau sangat bermanfaat bagi 

kehidupan sebagai penghasil Oksigen (O2) dari proses fotosintesis untuk proses 

respirasi. Namun, kegunaan lain dari daun asam itu sendiri masih belum 

sepenuhnya termanfaatkan secara optimal. Jamu kunir asem yang dikenal 

masyarakat sebagai penyembuh gatal kulit akibat alergi, serta susah buang air 

besar, merupakan ramuan yang terbuat dari daun asam yang masih muda (sinom) 

dicampur dengan kunyit. Program kegiatan ini mencoba memberikan beberapa 

kegunaan dari daun asam dan kunyit kepada masyarakat dengan menyajikannya 

dalam bentuk minuman penyegar sebagai usaha minuman fungsional berbasis 

tanaman obat yang menyehatkan. Tujuan kegiatan ini untuk mengetahui cara 

membuat dan mengembangkan usaha minuman penyegar fungsional dari sari 

daun asam. Strategi pemasaran usaha dalam jangka pendek pada awalnya 

dilakukan pengenalan produk kepada masyarakat, yaitu mahasiswa dengan cara 

menyebarkan pamflet-pamflet, membuka stand (bazar) di koridor-koridor yang 

ada di kampus. Selain itu, strategi pemasaran produk dilakukan dengan cara 

menitipkan ke kantin-kantin, toko, atau warung makan. Hasilnya adalah minuman 

penyegar daun asam banyak diminati oleh masyarakat khususnya kawula muda. 

Hal ini merupakan peluang usaha yang dapat dikembangkan dan memperluas 

jangkauan pemasaran. Sebagai strategi rencana jangka panjang pada sistem 

pemasaran produk ini adalah dengan mendistribusikan secara langsung minuman 

ini ke pasaran agar dapat bersaing dengan produk-produk minuman yang lain. 

Cara lain yang ditawarkan untuk rencana ini adalah dengan sistem berlangganan 

dengan harga yang lebih murah dan produk diantarkan langsung ke tempat 

konsumen, hal ini dilakukan untuk menarik minat konsumen. 

 

Kata kunci: asam, minuman fungsional, tanaman obat 

 

 

ABSTRACT 

 

The green leaves of tamarind tree is very useful for life as the oxygen (O2) 

producer from the process of photosynthesis to respiration process. However, the 

use of tamarind leaves itself has not been totally used maximally. Tamarind 

turmeric herbal drink or which is known as the medicine for pruritis which is 

caused by alergy, and the difficulty to loosen the boweis, is the medical drink 

made from young tamarind leaves which are then mixed with turmeric. This 

program tries to give explanation about the use of tamarind leaves and turmeric 
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to the people by presenting it in the form pick-me-up as functional beverage 

business based on the medical plants that can meke the body healthier. The 

purpose of this program is to know the ways to make and to develop the business 

of functional pick-me-up  from the extact of tamarind leaves. The marketing 

strategy in the short term is done through the introduction of the product to the 

society, which are university students by spreading the leaflets, and opening the 

stands in bazar in college. Moreover, the marketing strategy is done by putting 

the product in the canteen, shops or the food stalls. The result is the production of 

tumeric and tamarind pick-me-up which has become the favourite of the youth. As 

the long term strategy in the product marketing, distributing the beverage directly 

to the people so that it can compete with other kind of beverages in the market. 

Another way offered for this plan is by making abonnement with cheaper price 

and the product is sent directly to the consumers’ houses, this is done to attract 

the consumers’ interest. 

 

Key words: turmeric, functional beverage, medical plant 

 

 

PENDAHULUAN 

Beragam jenis minuman tradisional indigenus atau asli dari Indonesia 

yang merupakan hasil warisan nenek moyang secara turun-menurun sudah mulai 

ditinggalkan oleh sebagian masyarakat. Kondisi ini disebabkan minuman 

tradisional indigenus mulai tersingkirkan oleh produk-produk yang lebih instan, 

menarik, dan modern. Padahal, terdapat banyak manfaat dari jenis minuman 

tradisional terutama bagi kesehatan tubuh, karena tidak ditambahkan dengan zat 

kimia sintetik. Beberapa minuman tradisional yang berasal dari Indonesia asli, 

misalnya kunyit asam, beras kencur, bir pletok, dan jahe. 

Sejauh ini pemanfaatan pohon asam masih kurang diperhatikan, terutama 

untuk produk pangan dalam bentuk minuman. Pemanfaatan yang umumnya 

dilakukan hanya terfokus pada buah asamnya saja, misalnya untuk bumbu 

masakan. Sedangkan bagian yang lain dari pohon asam itu sendiri masih kurang 

dimanfaatkan. Daun pohon asam berwarna hijau ini sangat bermanfaat bagi 

kehidupan, yaitu sebagai penghasil Oksigen (O2) dari proses fotosintesis untuk 

proses respirasi. Namun, kegunaan lain dari daun asam itu sendiri masih belum 

sepenuhnya termanfaatkan. Jamu kunir asem yang dikenal masyarakat sebagai 

penyembuh gatal kulit akibat alergi, serta susah buang air besar, merupakan 

ramuan yang terbuat dari daun asam yang masih muda (sinom) dicampur dengan 

kunyit. Program kegiatan ini mencoba memberikan beberapa kegunaan dari daun 

asam dan kunyit dengan menyajikannya dalam bentuk minuman penyegar sebagai 

usaha minuman fungsional berbasis tanaman obat yang menyehatkan. 

Tujuan dari program ini, yaitu mengetahui cara membuat usaha minuman 

penyegar fungsional dari sari daun asam dan mengembangkannya; mengetahui 

dan mengaplikasikan strategi perencanaan pangsa pasar, pengemasan, dan 

pemasaran dalam usaha minuman fungsional berbasis tanaman obat dari sari daun 

asam; dan mengetahui dan menganalis keberlanjutan dan peluang usaha minuman 

fungsional berbasis tanaman obat dari daun asam di masyarakat. 
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METODE 

Konsultasi dengan Dosen Pembimbing 

Dosen pembimbing merupakan salah satu pendukung kesuksesan suatu 

kegiatan, utamanya kegiatan penulisan karya tulis ilmiah. Melalui dosen 

pembimbing didapatkan gambaran tentang bagaimana seharusnya melangkah 

untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan. Jadi peran pembimbing disini adalah 

untuk mendapatkan alternatif penyelesaian permasalahan yang dihadapi dan 

memberikan panduan sehingga penulisan karya tulis ini berjalan sesuai dengan 

prosedur yang telah ditetapkan. 

 

Riset dan Strategi Pemasaran 

Minuman penyegar dari sari daun pohon asam merupakan produk baru di 

pasaran, jadi diperlukan usaha keras agar produk ini dapat diterima di pasar dan 

laku terjual. Strategi bisnis pemasaran dan penjualan minuman penyegar ini 

dengan melakukan pemasaran sosial (social marketing), yaitu mempraktikkan 

prinsip-prinsip promosi tanpa memaksa, memahami dan menerapkan positioning 

secara tepat, differentiation (perbedaan) dan brand (keunikan, ketajaman, dan 

fokus sebuah produk dibandingkan dengan produk lainnya, bisa berupa logo dan 

bentuk unik).  

Terdapat dua tahap strategi pemasaran dan penjualan yang akan dilakukan 

dalam usaha ini, yaitu: (1) Tahap jangka pendek. Strategi pemasaran yang 

dilakukan dengan melakukan pendekatan awal dan sosialisasi produk kepada 

teman-teman pelajar/mahasiswa secara langsung. Pengenalan produk kepada 

masyarakat, yaitu mahasiswa melalui pamflet-pamflet, membuka stand di 

sudut/koridor yang ada di kampus untuk menjajakan produk kepada khalayak, 

serta bekerjasama dengan organisasi-organisasi mahasiswa dalam berbagai 

kegiatan, misalnya seminar, pelatihan dan kegiatan lainnya. Setelah tahap 

pengenalan minuman, selanjutnya pemasaran produk dilakukan dengan cara 

konsinyasi/menitipkan produk tersebut ke kantin, toko, tempat kos atau rumah 

kontrakan mahasiswa dengan cara sistem bagi hasil dengan pihak yang 

bersangkutan tersebut. (2) Tahap jangka panjang. Rencana jangka panjang pada 

sistem pemasaran produk ini adalah dengan mendistribusikan secara langsung 

produk ini ke agen dan pasaran dalam jumlah besar agar dapat bersaing dengan 

produk-produk minuman yang lain. Cara yang ditawarkan untuk rencana ini 

adalah dengan sistem berlangganan dengan harga yang lebih murah (cash/trade 

discont) dan produk  diantarkan langsung ke tempat konsumen (FOB Shipping 

Point). Hal ini dilakukan untuk menarik minat konsumen dan meningkatkan hasil 

penjualan. Selain itu, mencoba menawarkan produk ini kepada para penanam 

modal atau perusahaan yang telah ada agar kapasitas produksinya meningkat dan 

pemasarannya semakin luas. 
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Membuat Desain Produk Minuman Sari Daun Asam 

Produk usaha minuman penyegar sari daun asam dengan merk (brand) 

”Marisa” agar mempunyai daya tarik bagi konsumen, maka pengemasan menjadi 

hal yang sangat penting. Pengemasan produk yang baik akan menentukan kualitas 

dari produk minuman tersebut. Dengan pengemasan ini dapat ditentukan pula 

seberapa lama produk makanan tersebut dapat bertahan dan baik untuk 

dikonsumsi serta seberapa besar manfaat yang masih dapat diberikan oleh produk 

miniman tersebut. Pengemasan yang baik juga dapat meningkatkan daya beli 

masyarakat, karena pengemasan yang menarik akan menimbulkan daya beli 

masyarakat, serta menimbulkan gairah konsumen untuk mengkonsumsi makanan 

yang ada dalam kemasan tersebut. Pengemasan minuman penyegar sari daun asam 

”Marisa” dikemas dalam cup plastik yang telah didesain dengan menggunakan 

label merk ”Marisa” dengan nomor P.IRT dan tanggal kadaluarsa. 

 

Menentukan Lokasi dan Proses Produksi 

Lokasi produksi minuman sari daun asam dilaksanakan di rumah 

kontrakan satu tim PKM di Jalan Pondok Harapan Indah Blok B/44 Malang. 

Dalam pembuatan minuman penyegar ini menggunakan daun asam (Tamarindus 

indica L.) sebagai bahan dasarnya. Daun asam yang digunakan untuk proses 

produksi adalah daun asam yang masih muda. Pertama, menyiapkan alat dan 

bahan produksi, kemudian dilakukan proses sortasi terhadap bahan yang akan 

digunakan yaitu daun asam dan kunyit. Kemudian daun pohon asam dan kunyit 

dibersihkan dengan air bersih sampai tidak ada kotoran yang menempel, setelah 

bersih daun pohon asam diekstrak dengan cara diblender dengan ditambah air. 

Sedangkan kunyit dikupas dan dipotong-potong. Hasil blenderan daun asam dan 

air dituang ke dalam panci dan ditambahkan potongan-potongan kunyit dan 

potongan kayu manis. Setelah itu direbus sampai mendidih (jika sudah mendidih, 

biarkan mendidih selama 3 menit). Kemudian didiamkan selama beberapa saat 

untuk diendapkan setelah diangkat dari kompor, kemudian disaring menggunakan 

kain saringan (8 lapisan) dan saringan. Gula jawa dipanaskan/dilarutkan dengan 

suhu 100 
o
C. Hasil ekstraksi daun pohon asam dan kunyit dicampur dengan 

larutan gula jawa. Kayu manis digunakan untuk menghilangkan bau atau aroma 

dari daun asam sebagai flavour. Setelah itu, dimasukkan ke dalam botol galon dan 

siap dipasarkan. 

Pada proses percobaan pembuatan produk dilakukan uji organoleptik (uji 

hedonik). Hal itu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan komposisi yang 

tepat antara daun asam dan kunyit pada produk. Pengujian ini dilakukan dengan 

cara membuat produk dengan konsentrasi daun asam dan kunyit yang berbeda-

beda. Konsentrasi daun asam yaitu konsentrasi A, konsentrasiB, dan konsentrasi 

C dan konsentrasi kunyit yaitu konsentrasi D, konsentrasi E, dan konsentrasi F. 

Kemudian dari keenam konsentrasi tersebut dikombinasikan sehingga 

mendapatkan sembilan macam sampel produk. Kesembilan sampel produk ini 

diujicobakan kepada 20 orang panelis. Kemudian dari kesembilan produk  yang 

diujicobakan kepada panelis, sampel produk yang paling banyak disukai oleh 

panelis merupakan sampel produk yang akan diproduksi.  

Perbandingan (komposisi) campuran bahan-bahan : 

1. Daun asam muda = 40   gram 
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2. Kunyit   = 12   gram 

3. Kayu manis  = 6     gram 

4. Air    = 400    ml 

Bahan-bahan lainnya yang digunakan adalah gula merah dan gula batu 

secukupnya (perbandingan 1 kg gula merah:  0.1 kg gula batu), dan garam 

secukupnya. 

Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut. 

1. Bahan Baku 

 Bahan baku yang digunakan adalah: 

a. Daun asam muda 

b. Kunyit 

c. Kayu manis 

d. Air 

e. Gula merah dan gula batu 

2. Alat-alat 

 Alat-alat yang digunakan adalah: 

a. Panci, 

b. Teko 

c. Gelas 

d. Blender 

e. Saringan dan kain 

saringan 

f. Pengaduk 

g. Kompor 

h. Ember 

i. Pisau 

j. Sendok 

k. Piring 

l. Tas plastik 

m. Tisu 

n. Timbangan 

o. Cup plastik dan 

p. Tempat air ukuran 20 Liter
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Gambar 1. Diagram Alir Proses Pembuatan Minuman Sari Daun Asam 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Minuman yang terbuat dari sari daun asam sangat menyehatkan karena 

rempah-rempah yang digunakan mempunyai kandungan polifenol yang sangat 

baik bagi tubuh yang bersifat sebagai senyawa antioksidan. Senyawa antioksidan 

ini dapat menghambat penuaan, menjaga kebugaran. Selain itu, minuman 

indigenus asli Indonesia ini berpeluang bisa diekspor di negara lain. Pangan 

Mulai 

Persiapan alat dan bahan 

Sortasi 

Dicuci/dibersihkan 

Dicampur, ditambah kunyit dan kayu manis dan didihkan 

Diblender 

Daun pohon asam dan kunyit 

Gula jawa dipanaskan 

dengan suhu 100 
o
C 

Disaring  

Dimasukkan dalam Botol galon 

Diangkut dan siap dipasarkan 

Selesai 
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fungsional menjadi berkembang disebabkan kecenderungan masyarakat untuk 

mengkonsumsi makanan yang tidak hanya memiliki nilai gizi dan rasa yang enak, 

tetapi juga memperhatikan pengaruh makanan tersebut terhadap kesehatan. Secara 

umum, pangan fungsional adalah produk olahan pangan yang mengandung 

komponen aktif yang mampu mencegah, bahkan membantu menyembuhkan suatu 

penyakit tertentu untuk mencapai kesehatan tubuh yang optimal. Berikut ini hasil 

dari kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurang lebih enam bulan. 

 

Proses Produksi 

Formulasi Minuman Sari Daun Asam 

Formulasi dilakukan untuk mendapatkan formula dari bahan-bahan 

pembuat minuman penyegar sari daun asam yang disukai konsumen. Formula 

pertama dilakukan untuk mendapatkan tampilan dan rasa yang baik. Pada 

percobaan awal dilakukan sebelum adanya perubahan metode. Hasil yang didapat-

kan adalah ada 9 macam formulasi. Kesembilan formulasi ini kemudian dilakukan 

uji organoleptik dengan panelisnya seluruh penghuni tempat kontrakan dan be-

berapa panelis yang sengaja diundang. Setelah itu, didapatkan tiga formulasi 

unggulan yang terpilih sebagai sampel uji organoleptik tahap kedua. Pada proses 

formulasi kedua, yaitu pada uji coba produk di minggu ke-2 April 2009, minuman 

penyegar sari daun asem secara resmi mendapatkan formulasi yang diinginkan 

konsumen. 

 

Optimalisasi Proses 

 

 Kegiatan produksi diawali dengan percobaan pembuatan produk untuk 

mendapatkan formulasi yang tepat. Kegiatan percobaan ini kami lakukan dari 

bulan Maret 2009. Produksi direncanakan dilakukan pada bulan April 2009 sesuai 

dengan jadwal PKM-K, akan tetapi karena terjadi keterlambatan jadwal PKM-K, 

produksi dimulai pada bulan Mei 2009. 

 

Prosedur Produksi 

Pada awal pembuatan produk, kami memakai metode yang sesuai dengan 

acuan pada usulan kegiatan. Dengan metode tersebut, daun asam muda yang baru 

saja dipetik dari pohonnya dicuci dengan air bersih. Kemudian dilakukan sortasi 

(pemisahan benda asing, termasuk daun tua, tangkai dan daun yang dimakan oleh 

ulat). Kemudian daun asam muda dilepaskan dari tangkainya, ditimbang dan 

dicampur dengan air (sesuai dengan formulasi yang telah didapatkan). Kemudian 

campuran daun dan air tersebut diblender beberapa saat untuk menghancurkan 

daunnya. Kemudian setelah diblender, campuran tersebut dimasukkan ke dalam 

panci dan ditambahkan dengan kunyit dan kayu manis. Dan didihkan. Setelah 

mendidih, kemudian disaring untuk memisahkan air ekstrak dengan ampas daun 

asem, kemudian dicampur dengan gula secukupnya. Untuk menyatukan rasa asam 

dan manisnya gula, tambahkan garam sedikit. 
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Pernah

53%

Tidak 

pernah

47%

Pemasaran 
Sistem pemasaran yang akan direncanakan terdiri atas rencana jangka 

pendek dan rencana jangka panjang. Pada sistem pemasaran jangka pendek, 

awalnya dilakukan pengenalan produk kepada masyarakat yaitu mahasiswa 

dengan cara pembuatan pamflet-pamflet, membuka stand (bazar) di koridor-

koridor yang ada di kampus UM untuk membagi-bagikan produk atau promosi 

kepada khalayak umum secara gratis. Hal itu dilakukan kurang lebih satu minggu. 

Setelah itu dilakukan proses evaluasi terhadap produk tersebut, yaitu dengan 

melihat respon /tanggapan dari konsumen, apakah produk itu dapat diterima atau 

diminati oleh konsumen atau tidak. Setelah tahap pengenalan produk, dicoba  

dengan memasarkan produk tersebut ke pasaran dengan cara menitipkan produk 

tersebut ke kantin-kantin, toko, tempat kos atau rumah kontrakan mahasiswa 

dengan cara sistem bagi hasil dengan pihak yang bersangkutan tersebut. 

 Rencana jangka panjang pada sistem pemasaran produk ini adalah dengan 

melemparkan secara langsung produk ini ke pasaran agar dapat bersaing dengan 

produk-produk minuman yang lain. Cara lain yang ditawarkan untuk rencana ini 

adalah dengan sistem berlangganan dengan harga yang lebih murah dan produk 

diantarkan langsung ke tempat konsumen, hal ini dilakukan untuk menarik minat 

konsumen. Selain itu, mencoba menawarkan produk ini kepada para penanam 

modal atau perusahaan yang telah ada, agar kapasitas produksinya meningkat dan 

pemasarannya semakin luas. 

 

Penilaian Konsumen terhadap Produk Minuman Sari Daun Asam 

Respon masyarakat terhadap produk ini cukup antusias. Banyak masyarakat 

yang ingin tahu tentang produk ini. Terbukti dengan lakunya produk ini dipasaran. 

Menurut hasil polling yang dilakukan didapatkan data sebagai berikut: 

 

1. Pernahkah Anda mengkonsumsi minuman ini sebelumnya? 

 

 

 

 

2. Menurut Anda bagaimana rasa minuman sari daun asem ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manis 

11%

Asem

47%

Lain-lain 

42%
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Ya

52%Tidak

32%

Lain-lain

16%

3. Menurut Anda bagaimana tampilan kemasannya? 

 

 

 

 

 

 

3. Mampukah minuman ini bersaing di pasaran? 

 

 

 

 

 

 

4. Apakah harganya sesuai dengan kualitas produk? 

 

 

 

 

 

 

 

Total responden sebanyak 30 orang. Dari hasil di atas dapat disimpulkan 

bahwa produk ini dapat bersaing dipasaran. Hal ini ditunjukkan pada poin nomor 

4 sebanyak 68% responden menjawab bahwa poduk ini dapat bersaing dipasaran. 

 

Strategi Memperoleh Keuntungan yang Berkelanjutan dalam Usaha 

Minuman Sari Daun Asam 

Minuman Sari Daun Asam yang segar dan menyehatkan ini masih dalam 

proses distribusi ke toko-toko makanan dan warung yang ada di Kota Malang. 

Keuntungan yang akan diperoleh dari usaha ini akan digunakan untuk 

pengembalian modal usaha sebesar 30% dari laba/ keuntungan, pengembangan 

usaha sebesar 30 % dari laba/ keuntungan, dan tabungan sebesar 40 % dari laba/ 

keuntungan. Selain itu, untuk mendapatkan keuntungan lain dan memperlancar 

kegiatan usaha, tim juga menjalin kerjasama dengan berbagai mitra kerja. Relasi 

kerja tersebut antara lain adalah. 

1. Daftar Supplyer Bahan dan Alat  

a. Pasar Besar Kota Malang. 

b. Pasar Dinoyo Kota Malang. 

Menarik

21%

Tidak 

Menarik

21%

Lain-lain

58%

Mampu

68%

Belum

16%

Ragu

16%
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2. Daftar Percetakan 

a. Kedai Digital No. 19, Jalan Bendungan Sigura-gura Barat 1A (0341) 

573181 Malang. 

b. Gracia X-Press Jl. Galunggung 67 Malang, (0341) 567567. 

c. Maestro, Jalan Bondowoso No 28 (0341) 557700 Malang. 

3. Toko/warung makan 

a. Warung Makan Mak Nia, Jalan Sumber Sari IV Malang. 

b. Warung Makan Lisa, Jalan perumahan Pondok Harapan Indah Malang. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa (1) Pembuatan 

minuman sari daun asam sangatlah mudah, namun membutuhkan komposisi yang 

tepat agar diperoleh rasa dan aroma yang nyaman. Perlunya pengembangan usaha 

minuman ini agar produk pangan lokal asli Indonesia tetap terjaga kelestariannya 

yang memiliki manfaat baik untuk kesehatan; (2) Dengan harga jual minuman 

yang terjangkau Rp 1500, produk ini dengan mudah diterima oleh masyarakat. 

Strategi penjualan produk yang paling efektif dengan menjajakan secara langsung 

ke konsumen di dekat kampus dan menitipkannya ke beberapa warung makan; 

dan (3) Prospek usaha ini memiliki potensi yang besar, karena produk ini 

meskipun sudah ada namun atensi masyarakat masih besar dengan manfaat 

kesehatan yang diperoleh. Saat ini minuman sejenis yang berbasis budaya lokal 

sudah mulai banyak ditinggalkan, sehingga kondisi ini merupakan peluang 
besar. 
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