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ABSTRACT
Johar baru Village is an area that directly intersects with Jurusan Farmasi Poltekkes
Jakarta II. This area is a densely populated area which during the Covid-19 pandemic is
a red zone. Therefore, people are encouraged to adopt a healthy lifestyle and increase
immunity by consuming foods and beverages that have antioxidant properties. This
community service activity is expected to provide knowledge and skills for a community,
especially housewives so that they can make their drinks that are useful for maintaining
immunity and preventing the development of various diseases. In addition, these
beverage products can also have economic value to increase family income. The herbs
that can support improving health are ginger, temulawak, and lime because they are
rich in antioxidant compounds such as flavonoids, polyphenols, and terpenoids. The
implementation of community service is carried out through the application and transfer
of technology to increase productivity and manufacture of processed traditional
medicines through counseling, training, and direct application. The products made are
jaseruni health drink, jaseruni instant powder, and ginger temulawak drink. Jaseruni is
a beverage produced from a combination of ginger, lemongrass, and lime made in the
form of instant drink powder and ready-to-drink drinks in bottles. While ginger and
temulawak drink is a ready-to-drink beverage product that is packaged in bottles.
Activities are carried out in a hybrid way, a combination of online and offline.
Participants are PKK cadres who are received knowledge of how to manufacture
products, raw materials, and product packaging. Furthermore, participants will practice
making this health drink and report online. The survey showed an increase in the
knowledge of participants from 17.6% with good knowledge to 94.1%. The results of the
training have also been applied as products that are sold through online applications.
70.6% participants stated that they would apply the new knowledge to increase their
income.This activity has proven to be able to increase the knowledge of PKK cadres
about the production of health drinks that utilize medicinal plants that are encountered
daily while providing economic value because it adds product variants that can be sold.
Keyword : immunostimulant, traditional medicines, healthy drink, ginger, lemongrass,
lime , temulawak,
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ABSTRAK
Kelurahan Johar Baru adalah wilayah yang langsung beririsan dengan kampus
Farmasi Poltekkes Jakarta II. Wilayah ini termasuk daerah padat penduduk yang
pada kondisi pandemi Covid-19 merupakan zona merah. Oleh karena itu masyarakat
dianjurkan menerapkan pola hidup sehat dan meningkatkan kekebalan tubuh
dengan konsumsi makanan & minuman yang berkhasiat antioksidan. Sehingga
dengan pengabdian masyarakat ini diharapkan memberikan pengetahuan dan
keterampilan bagi masyarakat khususnya ibu rumah tangga agar dapat membuat
sendiri minuman yang bermanfaat untuk menjaga kekebalan tubuh dan mencegah
berkembangnya berbagai penyakit. Selain itu produk minuman tersebut juga bisa
bernilai ekonomi untuk meningkatkan penghasilan keluarga. Tanaman obat yang
dapat mendukung peningkatan kesehatan adalah jahe, temulawak, dan jeruk nipis
karena kaya akan senyawa antioksidan seperti flavonoid, Polifenol, dan terpenoid.
Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan dengan penerapan dan transfer
teknologi peningkatan produktivitas dan pembuatan produk olahan tanaman
tradisional yang dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, dan aplikasi langsung.
Produk yang dibuat adalah minuman kesehatan jaseruni, serbuk instan jaseruni, dan
minuman jahe temulawak. Jaseruni adalah produk minuman dari kombinasi jahe,
sereh, dan jeruk nipis yang dibuat dalam bentuk serbuk minuman instan dan
minuman siap saji dalam kemasan botol. Sedangkan minuman jahe temulawak
adalah produk minuman siap saji yang dikemas dalam botol. Kegiatan dilakukan
secara hybrid, kombinasi daring dan luring. Peserta merupakan kader PKK yang
dibekali dengan pengetahuan cara pembuatan produk, bahan baku dan kemasan
produk. Selanjutnya peserta akan mempraktekkan pembuatan minuman kesehatan
ini dan melaporkan secara daring. Hasil survei menunjukkan terjadi peningkatan
pengetahuan peserta program dari 17,6% berpengetahuan baik menjadi 94,1%
setelah penyuluhan dan pelatihan. Hasil pelatihan telah diaplikasikan juga sebagai
produk yang dijual melalui aplikasi online. 70,6 % peserta program menyatakan akan
menerapkan hasil pelatihan yang diperoleh untuk meningkatkan penghasilan.
Kegiatan ini terbukti mampu meningkatkan pengetahuan kader PKK tentang produksi
minuman kesehatan yang memanfaatkan tanaman obat yang dijumpai sehari-hari
sekaligus memberikan nilai ekonomis karena menambah varian produk yang dapat
dijual.
Kata kunci: imunostimulan, obat tradisional, minuman kesehatan, jahe, sereh, jeruk
nipis, temulawak
I. PENDAHULUAN
Kegiatan pengabdian masyarakat ini bermitra denga ibu kader PKK Kelurahan
Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat. Wilayah ini beririsan
langsung dengan kampus Farmasi Poltekkes Jakarta II sehingga menjadi salah satu
wilayah prioritas binaan. Johar Baru merupakan wilayah padat penduduk dengan
kondisi perekonomian masuk dalam kategori menengah ke bawah. Penduduk usia
produktif di wilayah ini berjumlah sekitar 13.703 orang atau 32,6 % dari total
penduduk pada tahun 2018. Jumlah ibu rumah tangga hampir 7000 orang yang
sangat berpotensi untuk menjadi mitra dalam upaya peningkatan pendapatan
keluarga (PPID DKI Jakarta, 2018). Sebagai upaya pemberdayaan kader PKK yang
merupakan para ibu rumah tangga di wilayah Johar Baru, maka kegiatan pengabdian
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masyarakat ini dilakukan dalam bentuk peningkatan pengetahuan (soft skill) dan
keterampilan (hard skill) melalui program pelatihan ibu kader PKK melalui
pengembangan produk bahan alam. Sehingga diharapkan dapat terbentuk kelompok
binaan yang memiliki nilai pengetahuan dan keterampilan pengembangan produk
bahan alam yang memiliki nilai jual untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
Terdapat banyak bahan alam yang memiliki khasiat untuk kesehatan dan
berpotensi memiliki nilai jual jika diolah dengan cara yang tepat. Diantaranya yaitu
jahe, sereh, temulawak, dan jeruk nipis. Jahe merupakan rimpang yang banyak
dijumpai sehar-hari. Penggunaannya selain sebagai bumbu pada masakan juga
sebagai minuman kesehatan. Rimpang jahe dikenal ada tiga jenis yaitu jahe gajah,
jahe emprit, dan jahe merah. Jahe gajah (Zingiber officinale Rosc) kaya akan senyawa
flavonoid dan polifenol yang merupakan senyawa antioksidan (Sunaryo and
Rahmania, 2015). Antioksidan adalah senyawa kimia yang dapat mencegah
kerusakan sel karena radikal bebas. Adanya radikal bebas akan menyebabkan
terjadinya reaksi stress oksidatif yaitu suatu kondisi dimana radikal bebas lebih
banyak dibandingkan senyawa antioksidan dalam tubuh. Kondisi ini dapat
mengakibatkan berbagai gangguan dalam tubuh seperti penuaan dini, kanker,
maupun penyakit degeneratif (White et al., 2014). Sereh (Cymbopogon nardus)
tanaman yang menjadi bumbu masakan pada makanan Indonesia. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa sereh juga kaya akan senyawa antioksidan dari kelompok
senyawa flavonoid maupun poplifenol. Senyawa ini juga mempunyai aktivitas sebagai
antiinflamasi. Kandungan metabolit sekunder pada sereh adalah alkaloid, saponin,
tanin, flavonoid, fenol, serta steroid (Vanisha S. Nambiar and Hema Matela, 2016).
Jeruk nipis (Citrus aurantifolia) kaya akan senyawa flavonoid dan vitamin C,
penelitian aktivitas antioksidan menunjukkan bahwa kulit jeruk nipis memiliki nilai
IC50 sebesar 54,458 µg/mL yang berarti aktivitas antioksidannya cukup kuat
(Khasanah and Ulfah, 2014). Temulawak atau Javanese turmeric (Curcuma
xanthorrhiza) banyak dimanfaatkan sebagai obat, baik sebagai bahan utama maupun
sebagai bahan tambahan. Kandungan fenolik total dari temulawak yang diuji dengan
menggunakan ekivalensi dengan asam tanat (Tannic Acid Equivalent/TAE)
menunjukkan kadar yang cukup besar yaitu 139,16 mg TAE/g yang artinya senyawa
ini berpotensi sebagai antioksidan (Nurcholis and Bintang, 2017). Berdasarkan studi
aktivitas senyawa-senyawa yang terkandung dalam jahe, sereh, jeruk nipis, dan
temulawak, maka perlu upaya pengembangan produk minuman yang siap pakai,
memiliki masa simpan lebih lama, praktis, dan bernilai ekonomis.
Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan skema Program
Pengembangan Desa Mitra (PPDM). Proses pelaksanaan kegiatan dari mulai
perencanaan sampai dengan evaluasi dilakukan selama delapan bulan (Maret –
November 2020). Berdasarkan hasil wawancara dengan calon mitra pada tahap
perencanaan kegiatan diketahui bahwa belum banyak kader PKK yang paham tentang
manfaat produk bahan alam tersebut dan cara pengolahannya sebagai minuman
kesehatan. Dengan pemberian edukasi yang cukup tentang khasiat dan cara
pengolahan tanaman obat keluarga, hal ini diharapkan dapat meningkatkan
kesehatan dan produktivitas masyarakat yang selanjutnya dapat meningkatkan
perekonomian keluarga. Kegiatan ini diharapkan dapat membangkitkan jiwa
kewirausahaan pada ibu kader PKK sehingga terdorong untuk meningkatkan
pendapatan keluarga dengan cara produksi minuman kesehatan yang dapat dijual
baik secara daring maupun luring, yaitu melalui platform online seperti gofood,
grabfood, atau market place lainnya. Masalah penjualan produk tidak akan menjadi
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masalah besar apabila masyarakat dapat memanfaatkan peluang yang ada. Johar
baru yang merupakan wilayah padat penduduk dengan sebagian besar warganya
merupakan pekerja informal menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Selain itu
perkembangan teknologi digital dan dukungan infrastuktur digital yang memadai juga
memudahkan untuk menjual produk, karena masyarakat wilayah perkotaan sudah
tidak asing dengan layanan pasar online yang sangat mudah diakses dengan
memanfaaatkan telepon seluler pintar yang tentunya sudah dimiliki oleh hampir
semua warga. Selain pelatihan proses pembuatan minuman, para peserta program
juga diberikan bantuan untuk mengembangkan logo kemasan produk sebagai
identitas produk mereka. Setelah mengikuti program ini diharapkan terjadi
peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai khasiat dan cara pengolahan bahan
alam, peningkatan produktivitas warga, dan peningkatan pendapat keluarga.
II. METODE
Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan system hybrid yaitu daring dan
luring. Peserta program adalah para ibu rumah tangga yang menjadi kader di
kelurahan Johar Baru sebanyak 17 orang. Metode yang digunakan adalah partisipasi
aktif dari peserta program dengan cara penyuluhan dan praktek langsung cara
pembuatan produk.
1. Metode ceramah/penyuluhan
Peserta program diberikan penyuluhan secara daring menggunakan aplikasi zoom
meeting. Pada kegiatan ini disampaikan tentang pentingnya menjaga kesehatan di
era pandemi Covid-19, uraian tentang manfaat masing-masing produk produk
yang akan dibuat, proses pembuatan produk, pengemasan produk, dan rencana
pemasaran.
2. Metode demontrasi dan praktek langsung
Untuk memudahkan peserta memahami proses pembuatan produk, maka
diberikan video singkat tentang cara pembuatan minuman kesehatan, yaitu
minuman siap saji jaseruni, serbuk minuam instan jaseruni, dan minuman siap
saji jahe temulawak. Selanjutnya peserta diberikan bahan-bahan yang dibutuhkan
untuk pembuatan minuman kesehatan tersebut. Peserta membuat produk
tersebut di rumah masing-masing, mendokumentasikan dalam bentuk foto dan
video, kemudian melaporkan kepada tim pengabdian masyarakat melalui media
whatsapp. Selama program berlangsung, peserta mendapatkan pendampingan
melalui grup whatsapp.
Adapun formula minuman kesehatan yang dibuat adalah sebagai berikut:
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Tabel 1. Formula pembuatan minuman kesehatan
Jaseruni Drinks
Jahe 10 cm jahe
Sereh 5 batang
Jeruk nipis 2 buah
Gula pasir 2 sendok
makan
(dapat
diganti
dengan madu 2-3 sendok
makan)
Air sampai dengan 600
mL

Jaseruni Serbuk Instan
Jahe 500 gram
Sereh 500 gram
Jeruk nipis 250 gram
Gula pasir 500 gram

Jahe Temulawak Drinks
Temulawak 15 gram
Jahe 15 gram
Gula merah 30 gram
Jeruk nipis ½ bagian
Air 500 mL

Cara cara pembuatan minuman kesehatan dilakukan sebagai berikut:
1. Jaseruni drinks
a. Semua bahan di cuci bersih, jahe diiris tipis dan digeprek, sereh digeprek,
dan jeruk nipis diambil airnya.
b. Jahe dan sereh dimasak dengan menggunakan kurang lebih 600 mL air
c. Setelah mendidih, kecilkan api dan biarkan selama kurang lebih 15 menit.
d. Tambahkan jeruk nipis dan gula pasir atau madu
e. Diamkan sampai dingin
f. Kemasan dalam botol, simpan dalam lemari pendingin
g. Produk dapat disimpan selama 7 hari dalam lemari pendingin
2. Jaseruni serbuk instan
a. Cuci bersih semua bahan
b. Jahe dihaluskan dengan blender dengan menggunakan kurang lebih 500 mL
air
c. Air perasan jahe kemudian diendapkan dan setelah mengendap dimasak
diatas wajan bersama dengan sereh.
d. Setelah sereh mengeluarkan bau harum (kurang lebih 15 menit) sisa sereh
diambil
e. air jahe dimasak kembali dengan gula pasir sambil terus diaduk dan api
yang digunakan harus kecil.
f. Setelah mulai terbentuk kristal, air perasan jeruk nipis ditambahkan ke
dalamnya sambil terus diaduk.
g. Setelah terbentuk kristal yang kering proses dihentikan.
h. Serbuk yang diperoleh diayak untuk mendapatkan hasil serbuk yang lebih
halus.
3. Jahe temulawak drinks
a. Iris tipis temulawak dan jahe. Potong gula aren kecil-kecil
b. didihkan 500mL/2 gelas air masukkan irisan temulawak dan jahe ke dalam
panci masukkan potongan gula aren dan peras ½ buah jeruk nipis atau
secukupnya ke dalam panci
c. diamkan 15 menit atau hingga air rebus menjadi 250mL/1 gelas
d. saring hasil rebusan minuman siap untuk di sajikan.
e. Gunakan kemasan botol yang menarik untuk meningkatkan nilai jual jika
ingin dipasarkan.
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Peserta program terdiri dari 17 orang ibu rumah tangga dengan rentang usia
sebagai berikut:
Tabel 2. Peserta Program berdasarkan usia
Rentang Usia (tahun)

Jumlah

25 – 29

1

30 - 34

1

35 – 39

1

40 - 44

0

45 – 49

2

50 – 54

6

55 - 59

6

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa usia peserta program 12 orang berada di
atas 50 tahun. Hal ini karena kegiatan pengabdian masyarakat melibatkan para ibu
kader yang mempunyai waktu lebih luang karena pada usia di atas 50 para ibu ini
sudah tidak disibukkan dengan urusan rumah tangga seperti mengurus anakanaknya sehingga mereka dapat lebih aktif pada setiap kegiatan yang diselenggarakan
oleh kelurahan.

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dalam suasana pandemi Covid19 sehingga untuk mencegah kontak langsung dan kerumunan maka kegiatan
penyuluhan dan pelatihan dilakukan secara daring dengan aplikasi zoom
meeting. pelatihan dilakukan dengan menjelaskan manfaat setiap produk,
proses pengolahan produk, pengemasan produk, dan rencana penjualan.
Proses pembuatan produk minuman kesehatan dilakukan di rumah masingmasing peserta kemudian hasil produksinya dilaporkan melalui grup
pendampingan.
Untuk mengetahui tingkat pemahaman tentang pemanfaatan obat
tradisional sebagai imunostimulan, maka sebelum mulai kegiatan penyuluhan
peserta program diberikan pretest terlebih dahulu dan diakhir penyuluhan
diberikan posttest kembali. Hasil penilaian tersebut disajikan dalam tabel 3.
Tabel 3. Tingkat Pengetahuan tentang pemanfaatan obat tradisional
No.
Pengetahuan
1.
Baik
2.
Cukup baik
3.
Kurang baik
Jumlah

Pretest (%)
17,6
76,5
5,9
100,0
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Posttest (%)
94,1
5,9
0,0
100,0

PROSIDING PENGABDIAN MASYARAKAT POLTEKKES KEMENKES TASIKMALAYA

“Inovasi Pengabdian Masyarakat Sebagai Hilirisasi Penelitian
pada Masa New Normal dalam Upaya Mitigasi Kesehatan”, 26 Agustus 2021 - E-ISSN: 2807-9183

Berdasarkan tabel di atas, diketahui para peserta program memiliki tingkat
pengetahuan
tentang
tentang pemanfaatan obat tradisional sebagai
imunostimulan sebelum penyuluhan menunjukkan bahwa sebanyak 17,6% memiliki
pengetahuan baik, 76,5% memiliki pengetahuan yang cukup baik, dan 5,9% memiliki
pengetahuan yang kurang baik. Responden yang masuk kedalam kategori
berpengetahuan baik yaitu responden yang menjawab 76 – 100% pertanyaan dengan
benar. Sedangkan kategori cukup baik, apabila responden menjawab 60 – 75%
pertanyaan dengan benar. Dan kategori kurang baik yaitu menjawab kurang dari 60%
pertanyaan dengan benar (Arikunto, S). Dari hasil posttest didapatkan hasil terjadi
peningkatan pengetahuan para peserta menjadi 94,1% berpengetahuan baik.

Berikut ini hasil minuman instan jaseruni dan temulawak dari para peserta:

Gambar 1. Proses pembuatan Jaseruni drinks, Jaseruni serbuk instan, dan
Jahe temulawak drinks

Gambar 2. Produk minuman siap saji dari Jaseruni drinks dan Jahe
temulawak drinks
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Diantara para peserta ada yang sudah mempunyai usaha kecil membuat
minuman instan khas betawi yaitu bir pletok, sehingga pelatihan ini dirasakan
sangat bemanfaat untuk mereka karena dapat menambah varian produk yang
dapat dijual. Berikut hasil produk yang telah bermasuk dalam varian usaha
kecil mereka:

Gambar 3. Produk minuman peserta program yang siap dipasarkan
Untuk mendukung proses penjualan yang lebih baik, pada pengabdian
masyarakat ini juga dibantu untuk membuat label produk yang lebih menarik.
Hasil label tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 4. Contoh label kemasan produk minuman kesehatan
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Luaran yang akan dihasilkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat
ini adalah sebagai berikut:
Para peserta sangat puas dan antusias pada pelatihan ini, dibuktikan dengan
banyaknya pertanyaan yang diajukan seperti apakah jahe yang digunakan
bisa dari jenis yang berbeda, bagaimana takaran gula atau madunya, dan
sebagainya. Pada proses pelatihan disajikan video singkat sehingga
memudahkan peserta untuk memahami proses pembuatan minuman
tersebut. Selanjutnya materi juga diberikan melalui grup whatsapp. Setelah
kegiatan pelatihan melalui daring selesai, para peserta diberikan bahan-bahan
untuk membuat produk tersebut, kemudian para para peserta akan
mengirimkan hasilnya melalui grup whatsapp.
Setelah kegiatan penyuluhan dan pelatihan kemudian dilakukan survei
untuk mengetahui respon dari peserta program. Hasil survei tersebut
dinyatakan dalam tabel 5 berikut ini:
Tabel 5. Data survei terhadap peserta pelatihan
No
1

2

3

4

5

Komponen pengamatan
Bagaimana pelaksanaan kegiatan
penyuluhan dan pelatihan ini
menurut anda?
A. Sangat menarik
B. Menarik
C. Cukup menarik
D. Tidak menarik
Apakah kegiatan penyuluhan dan
pelatihan ini bermanfaat?
A. Sangat bermanfaat
B. Bermanfaat
C. Cukup bermanfaat
D. Tidak bermanfaat
Apakah anda merasa ada peningkatan
pengetahuan setelah mendapatkan
pelatihan ini?
A. Sangat meningkat
B. Meningkat
C. Cukup meningkat
D. Tidak meningkat
Apakah materi yang disampaikan
narasumber dapat dipahami?
A. Sangat mudah dipahami
B. Mudah dipahami
C. Cukup mudah dipahami
D. Sulit dipahami
apakah anda akan mengaplikasikan
hasil pelatihan ini untuk
meningkatkan kesehatan keluarga?
A. Ya
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Frekuensi

%

13
4

76,5
23,5

12
4
1

70,6
23,5
5,9

7
9

41,2
52,9

1

5,9

12
3
1
1

70,6
17,6
5,9
5,9

16

94,1
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B. Tidak
C. Tidak tahu
Apakah anda akan mengaplikasikan
hasil pelatihan ini untuk
meningkatkan pendapatan keluarga?
A. Ya
B. Tidak
C. Tidak tahu

1

5,9

12
2
3

70,6
11,8
17,6

Hasil survei setelah pelatihan menunjukkan bahwa 76,5% sangat tertarik terhadap
program pelatihan, 70,6% menilai program ini sangat bermanfaat, 94,1% peserta
merasakan peningkatan pengetahuan, dan 70,6% mampu memahami materi dari
narasumber dengan sangat mudah. Pada pertanyaan tentang implementasi hasil
penyuluhan 94,1% responen menyatakan akan memanfaatkan pengetahuan yang
didapat untuk meningkatkan kesehatan keluarga dan 70,6% akan memanfaatkan
pengetahuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
IV. SIMPULAN
Terjadi peningkatan pengetahuan peserta program tentang pemanfaatan obat
tradisional sebagai imunostimulan dari 17,6% berpengetahuan baik menjadi 94,1%.
Para peserta pengabdian masyarakat telah memahami proses pembuatan minuman
instan jaseruni, minuman kesehatan temulawak. Produk ini dapat dikembangkan
menjadi produk yang bernilai ekonomi sehingga dapat meningkatkan perekonomian
masyarakat. 70,6 % peserta program menyatakan akan menerapkan hasil pelatihan
yang diperoleh untuk meningkatkan penghasilan.
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