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Abstrak

Pengembangan pariwisata akan mendorong masyarakat juga pemerintah setempat untuk
memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh daerahnya agar mendapat perhatian dari
masyarakat luar sehingga nantinya dapat mempercepat laju perekonomian kawasan. Upaya
pengembangan Desa Durian Demang sebagai desa wisata masih terdapat permasalahan yang
mengganggu dalam proses pertumbuhan produk dan pasar wisatanya. Permasalahan tersebut
terkait dengan fasilitas serta sarana prasarana pendukung pariwisata yang dapat
mempengaruhi kenyamanan wisatawan dilihat dari kualitas kondisi fisik serta
ketersediaannya. Selain itu dilihat dari elemen penunjang pariwisatanya juga masih belum
lengkap, masih kurang adanya promosi wisata dan sulitnya transportasi umum. Tidak kalah
penting, yaitu permasalahan mengenai kehidupan sosial budaya masyarakat serta tingkat
partisipasinya dalam mendukung pengembangan wisata. Selama musin buah, harga buah
menjadi sangat murah. Buah yang telah matang dan jumlah yang berlimpah menyebabkan
nilai jual yang rendah. Pengolahan buah dapat mengamankan hasil panen yang berlimpah.
Dengan mengolahnya menjadi berbagai macam produk maka daya simpan menjadi lebih
lama dan jangkawan pemasarannya lebih luas. Dengan demikian pendapatan petani di Desa
Durian Demang dapat meningkat. Bentuk pengolahan yang mudah dibuat adalah sirup dan
jelly. Dengan diolah menjadi bahan-bahan tersebut maka nilai jual buah ini akan meningkat.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka pengabdian pada masyarakat ini maka dipandang
perlu pendampingan dalam bentuk program pendidikan kewirausahaan masyarakat, melalui
pengembangan produk lokal berbasis home industry dengan mengelola sumber daya alam
hayati yang belum dikelola sehingga mereka dapat bekerja dan atau berusaha secara
produktif, mandiri, dan profesional.
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara didunia yang memiliki sumber daya hayati
sangat beragam sehingga dinyatakan sebagai negara "mega-biodiversity". Luas daratan
Indonesia yang hanya 1,3% dari luas daratan dunia, memiliki kekayaan 25% spesies ikan
dunia, 17% spesies burung, 16% reptil dan amphibi, 12% mamalia, 10% tumbuhan dan
sejumlah invertebrata, fungi dan mikroorganisme. Selain itu, 10% hutan tropis dunia berada
di negara Indonesia atau 40-50% hutan tropis Asia. Pada kawasan hutan tropis Indonesia
terdapat 4.000 spesies pohon dengan 267 spesies merupakan spesies kayu komersial. Selain
itu, hutan tropis Indonesia juga merupakan habitat bagi 500 spesies mamalia (100 spesies
diantaranya endemik) dan 1.500 spesies burung (Miswarti, 2015).
Provinsi Bengkulu merupakan salah satu wilayah yang mempunyai kawasan hutan
yang cukup luas, yaitu 920.320,5 ha berupa kawasan hutan lindung, suaka alam, hutan
produksi baik tetap, hutan produksi terbatas dan hutan fungsi khusus. Berbagai jenis
tumbuhan endemik berada pada kawasan hutan tersebut, salah satunya adalah bunga Raflesia
arnoldi. Selain itu, terdapat berbagai jenis tanaman spesifik Provinsi Bengkulu, baik yang
telah dibudidayakan maupun yang belum dibudidayakan. Jenis tanaman hortikultura spesifik
antara lain jeruk, mangga, durian, pisang, manggis, dan anggrek vanda; tanaman pangan
jewawut, padi dan jagung; serta tanaman biofarmaka. Berbagai jenis tanaman tersebut
tersebar pada wilayah Provinsi Bengkulu sesuai dengan agroekosistemnya (Miswarti, 2015).
Provinsi Bengkulu memiliki berbagai kekayaan Sumberdaya Genetik (SDG) baik dari
tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kentang merah), tanaman buah (jeruk, mangga,
durian, pisang, manggis), tanaman hias (anggrek dan bunga raflesia) serta tanaman
biofarmaka. Potensi yang ada tersebut tersebar di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu sesuai
dengan agroekosistemnya (Afrizon, 2014). Khusus untuk jeruk nipis, khasiat yang diperoleh
ketika rajin mengonsumsinya adalah dapat mengobati disentri, sembelit, ambeien, haid tak
teratur, difteri, jerawat, kepala pusing atau vertigo, suara serak, batuk, bau badan, menambah
nafsu makan, mencegah rambut rontok, ketombe, flu, demam, dan banyak lagi. Minuman
olahan buah jeruk memang selalu banyak peminatnya. Selain memang bagus untuk
dikonsumsi, di negara tropis seperti Indonesia, produksi buah jeruk juga melimpah, sehingga
untuk bahan bakunya tidak terlalu sulit untuk diperoleh. Terlebih pasar juga membuka
peluang banyak orang untuk terjun ke bisnis ini. Salah satunya adalah pengusaha muda
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bernama Deffan Dede Purnama (46 tahun). Dengan bermodalkan uang sebesar Rp 300.000,
tahun 1997, dirinya mencoba peruntukan membuka usaha jeruk peras. Sempat mengalami
jatuh bangun dalam membangun usaha, tak lantas membuatnya patah arang. Justru kendala
yang dihadapinya membuatnya semakin terpecut untuk maju dan mengembangi sayap
usahanya.
Desa Durian Demang merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Karang
Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Sempat menjadi salah satu
destinasi wisata muda mudi pada pertengahan 2016, Bukit Kandis yang berada di Desa
Durian Demang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu kini kembali sepi. Di sekitar
lokasi hanya tampak rerumputan yang menjulang tinggi serta sisa dari puing lapak pedagang
yang sempat berjualan disana. Padahal, sebagian masyarakat yang menggantungkan hidupnya
sebagai pemecah batu di lokasi ini telah diperintahkan untuk tidak lagi beraktivitas disana
karena dinilai dapat merusak keasrian Bukit Kandis. Sesekali ada juga yang datang ke Bukit
Kandis, itu biasanya mahasiswa pecinta alam atau yang mau panjat tebing.. Kalau pemerintah
serius mau menjadikan tempat wisata, masyarakat berharap akses jalan dan keamanannya
juga diperhatikan.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2010, pemberdayaan
masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang
memungkinkan masyarakat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui
pemberian sumber daya, kesempatan dalam pengambilan keputusan serta peningkatan
keterampilan masyarakat (Abbas & Juniartin, 2013). Teknologi Tepat Guna (TTG)
merupakan suatu teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab
permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dan dapat di manfaatkan dan dipelihara
oleh masyarakat secara mudah serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan
aspek lingkungannya (Abbas & Juniartin, 2013). Teknologi yang akan di terapkan di Desa
Durian Demang adalah pemanfaatan musim buah yang melimpah menjadi produk pangan
seperti sirup, selei, dodol, jeli, dan manisan. Produk-produk pangan tersebut dibuat dengan
teknologi sederhana sehingga mudah diterapkan masyarakat.

Situasi Desa Kegiatan Pengabdian

Selama musin buah, harga buah menjadi sangat murah. Buah yang telah matang dan
jumlah yang berlimpah menyebabkan nilai jual yang rendah. Berdasarkan observasi awal
yang dilakukan:
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a. Umumnya penduduk di Desa Durian Demang memanfaatkan lahan perkebunannnya
untuk berkebun berbagai macam pohon buah-buahan. misalnya pohon mangga,
belimbing, nenas, jambu biji, jeruk, dan nangka. Hasil pertanian ini biasanya hanya
dijual oleh penduduk di pasar-pasar desa. Apabila produksinya melimpah maka
penduduk desa ini akan menjualnya dengan harga murah sekali. Tidak jarang harga
yang ditawarkan oleh pembeli tidak sesuai dengan jerih payah petani. Hal ini
disebabkan para petani tanaman buah tersebut belum banyak mengetahui variasi
pengolahan buah ini.
b. Saat ini, informasi keanekaragaman SDG tanaman pertanian di Bengkulu belum
banyak diketahui, dikelola secara optimal, dan dapat diakses secara mudah oleh para
pengguna. Hal ini yang menyebabkan potensi SDG di Bengkulu masih belum
dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Afrizon, Sugandi, &
Rosmanah, 2014).
c. Pengolahan buah dapat mengamankan hasil panen yang berlimpah. Dengan
mengolahnya menjadi berbagai macam produk maka daya simpan menjadi lebih lama
dan jangkawan pemasarannya lebih luas. Dengan demikian pendapatan petani di Desa
Durian Demang dapat meningkat. Bentuk pengolahan yang mudah dibuat adalah sirup
dan jelly. Dengan diolah menjadi bahan-bahan tersebut maka nilai jual buah ini akan
meningkat.
d. Minimnya keterampilan pengetahuan, dan penguasaan teknologi penanganan pasca
panen dan pengolahan produk pertanian.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka pengabdian pada masyarakat ini maka
dipandang perlu pendampingan dalam bentuk program pendidikan kewirausahaan
masyarakat, melalui pengembangan produk lokal berbasis home industry dengan mengelola
sumber daya alam hayati yang belum dikelola sehingga mereka dapat bekerja dan atau
berusaha secara produktif, mandiri, dan profesional.

2. Perumusan Masalah

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui
penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat membangun diri dan lingkungannya
secara mandiri melalui pemberian sumber daya, kesempatan dalam pengambilan keputusan
serta peningkatan keterampilan masyarakat (Abbas & Juniartin, 2013). Teknologi Tepat Guna
(TTG) merupakan suatu teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat
3

menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dan dapat di manfaatkan dan
dipelihara oleh masyarakat secara mudah serta menghasilkan nilai tambah dari aspek
ekonomi dan aspek lingkungannya (Abbas & Juniartin, 2013). Teknologi yang akan di
terapkan di Desa Durian Demang adalah pemanfaatan musim buah yang melimpah menjadi
produk pangan seperti sirup, selei, dodol, jeli, dan manisan. Produk-produk pangan tersebut
dibuat dengan teknologi sederhana sehingga mudah diterapkan masyarakat.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Sirup Buah-buahan

Selama musin buah, harga buah menjadi sangat murah. Buah yang telah matang dan
jumlah yang berlimpah menyebabkan nilai jual yang rendah, karena buah tidak biasa
disimpan dalam waktu lama apabila telah matang (Lesbani, Miksusanti, Hidayati,
Ferlinahayati, & Eliza, 2013). Masyarakat pada umumnya mengkonsumsi daun legundi
dengan cara direbus kemudian diminum. Hal ini dirasa kurang praktis dan cukup merepotkan.
Oleh karena itu, perlu upaya inovasi sediaan menjadi bentuk sediaan cair yaitu sirup sehingga
mempermudah penggunaan (Lisprayatna, Murti, & Sulaiman, 2012). .Pengolahan buah nanas
dapat mengamankan hasil panen yang berlimpah dengan mengolahnya menjadi berbagai
macam produk sehingga daya simpannya menjadi lebih lama dan jangkauan pemasarannya
lebih luas. Perlakuan pengolahan buah nanas untuk memperpanjang masa simpan dan daya
tahannya dapat dilakukan dengan berbagai proses, yaitu pengeringan, perebusan,
penggilingan, penggarangan, fermentasi, pengalengan, pembuatan sirup, dan lain sebagainya
(Fitriani & Srubudiani, 2009).
Bahan baku dalam pembuatan syrup jeruk nipis adalah buah jeruk nipis yang dibuat
sari jeruk nipis, air dan bahan-bahan tambahan pangan seperti pemanis, acidulant (asam
malat), penstabil, dan pengawet. Buah jeruk, sebagai bahan baku utama, harus dalam keadaan
masak, memiliki cita rasa yang enak, tidak hambar, dan mengandung cukup banyak asamasam organik. Hal ini akan menentukan flavor, warna, nilai gizi, kandungan padatan, dan
keasaman sari buah. Selain itu, buah yang digunakan juga harus masih segar, tidak busuk,
dan tidak berkapang. Pemanis yang biasa digunakan pada sari buah adalah sukrosa atau
fruktosa, ditambahkan sebanyak minimal 10% atau lebih, tergantung tingkat kemanisan buah
yang digunakan dan tingkat kemanisan sari buah yang dikehendaki. Penstabil digunakan
untuk menstabilkan sari buah, khususnya selama penyimpanan. Pada sari buah tertentu juga
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perlu ditambahkan pewarna untuk meningkatkan intensitas warna dan pengawet untuk
memperpanjang umur simpannya.
Proses sortasi dilakukan untuk memilih buah yang memiliki kematangan optimum,
tidak busuk, dan tidak berkapang. Hal ini penting agar syrup jeruk yang dihasilkan memiliki
kandungan gizi dan rasa yang optimal. Pemilihan buah yang cukup matang pada buah jeruk
juga menentukan tingkat kepahitan pada produk syrup jeruk. Menurut Rouseff (1990), rasa
pahit akibat senyawa limonin akan berkurang seiring dengan meningkatnya kematangan buah
jeruk. Proses pencucian dilakukan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel
pada kulit buah. Proses ekstraksi pada pembuatan syrup buah bertujuan untuk mendapatkan
cairan buah. Ekstraksi yang baik dapat menghindarkan tercampurnya kotoran dan jaringan
buah sehingga flavornya tetap terjaga.
Proses ekstraksi dapat dilakukan dengan cara pengepresan (menggunakan juice
extractor), penghancuran (dengan menggunakan blender atau parutan), atau dengan cara
perebusan. Berbagai metode ekstraksi ini dipilih berdasarkan jenis buah dan karakteristik
syrup yang dihasilkan. Pada buah yang banyak mengandung biji dan cenderung memiliki
sedikit serat, seperti jeruk dan markisa, maka ekstraksi lebih baik dilakukan dengan cara
pengepresan karena hal ini dapat mencegah hancurnya biji yang dapat menyebabkan rasa
pahit pada syrup buah. Biasanya ekstraksi untuk buah-buah tersebut dibantu dengan alat
ekstraksi khusus. Setelah diperoleh syrupi jeruk untuk menghilangkan rasa pahit pada jeruk
nipis, dilakukan pengendapan dengan cara sebagai berikut sari jeruk

ditambah dengan

sodium metabisulfit 3 gram per liter sari jeruk, pengendapan dilakukan selama 2 malam.
Tujuan pengendapan ialah mengurangi rasa pahit pada sirup jeruk nipis dan menghilangkan
perubahan warna dari syrup jeruk. Setelah itu dilakukan penyaringan, usahakan endapan
putih pada sari jeruk nipis tidak terikut. Selanjutnya adalah proses pasteurisasi merupakan
proses pemanasan dengan suhu relatif rendah (di bawah 100o C) dengan tujuan
menginaktifasi enzim dan membunuh mikroba pembusuk. Pasteurisasi pada syrup jeruk
biasa dilakukan pada suhu 75oC selama 15 menit. Pemilihan proses ini didasarkan pada sifat
produk yang relatif asam sehingga mikroba menjadi lebih sensitif terhadap panas. Selain itu,
dengan pemanasan yang lebih rendah akan meminimalkan rusaknya beberapa zat gizi seperti
vitamin C.

Syrup jeruk kemudian diisikan ke dalam botol yang telah disterilkan dengan

memperhatikan headspace. Botol kemudian ditutup dan dipasteurisasi kembali. Selanjutnya,
syirup jeruk didinginkan dan disimpan pada suhu dingin kemudian beri label sesuai dengan
peruntukkannya.
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Bahan-bahan: 100 ml Air Perasan Jeruk Nipis, 500 ml Air, 500 gram Gula Pasir.
Langkah pembuatan (45 menit). Siapkan bahan-bahannya dulu. Peras beberapa jeruk nipis,
sampai terkumpul air perasannya 100ml. (kalau saya 100ml dpt setelah meras 7 buah jeruk
nipis). Didihkan air, kemudian baru masukkan gula dan air perasan jeruk nipis. Aduk-aduk
hingga gula larut, dan masak hingga mendidih, lalu matikan kompor. Tunggu hingga dingin,
kemudian saring dengan kain bersih. Tujuannya agar hasil sirup nantinya jernih. Tuang dalam
botol dan simpan dalam kulkas. Sirup siap dinikmati, dan pastinya nyegeriiinn
Warna buah cepat sekali berubah oleh pengaruh fisika misalnya sinar matahari dan
pemotongan, serta pengaruh biologis (jamur) sehingga mudah menjadi busuk. Oleh karena itu
pengolahan buah untuk memperpanjang masa simpannya sangat penting. Buah dapat diolah
menjadi berbagai bentuk minuman seperti anggur, sari buah dan sirup juga makanan lain
seperti manisan, dodol, keripik, dan sale. Sari buah adalah cairan yang dihasilkan dari
pemerasan atau penghancuran buah segar yang telah masak. Pada Prinsipnya dikenal 2 (dua)
Macam Sari Buah, yaitu: 1) Sari Buah Encer (dapat langsung diminum), yaitu cairan buah
yang diperoleh dari pengepresan daging buah, dilanjutkan dengan penambahan air dan gula
pasir. 2) Sari Buah Pekat/Sirup, yaitu cairan yang dihasilkan dari pengepresan daging buah
dan dilanjutkan dengan proses pemekatan, baik dengan cara pendidihan biasa maupun dengan
cara lain seperti penguapan dengan hampa udara, dan lain-lain.Sirup ini tidak dapat langsung
diminum, tetapi harus diencerkan dulu dengan air (1 bagian sirup dengan 5 bagian air).
Buah-buahan yang sering diolah menjadi sari buah atau sirup antara lain : pala, pisang, jambu
biji, mangga, sirsak, wortel, tomat, kueni, markisa, nangka, jahe, asam, hampir semua jenis
jeruk, dan lain-lain. Sari Buah atau Sirup Buah dapat tahan selama 3 bulan.
Bahan-bahan pembuatan sirupL Buah segar 5 kg, gula pasir (khusus untuk sirup 1 ¼
kg) 125 gram, asam sitrat 3 gram/liter sari buah, natrium benzoat 1 gram, garam dapur 20
gram, air secukupnya. Alat-alat yang digunakan adalah: pisau, panci email, parutan kelapa,
pengaduk, tungku atau kompor, botol dan tutup yang sudah sterilkan, kain saring atau kain
blacu, corong, baskom. Cara pembuatan:
1) Pilih buah yang telah tua, segar dan masak lalu cuci;
2) Potong buah menjadi 4 bagian; ( Khusus untuk buah pala sebelum dipotong-potong
kukus dahulu selama 10 menit). Keringkan bijinya untuk dijual sebagai rempahrempah.
3) Parut buah hingga menjadi bubur; ( Untuk jeruk peras airnya)
4) Tambah air, gula pasir, natrium benzoat, asam sitrat dan garam dapur. Perbandingan
sari buah dengan air adalah sebagai berikut: buah pala, pisang, jambu biji, mangga,
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sirsak, kueni, markisa, nangka (untuk 1 liter sari buah campur dengan 3 liter air) –
Buah jeruk (untuk 1 liter sari buah campur dengan 1 ½ liter air). uah wortel, tomat,
jahe, asam (untuk 1 liter sari buah campur dengan 2 liter air).
5) Aduk sampai rata. Selanjutnya pengerjaan untuk pembuatan sari buah (6-9) :
6) Saring campuran dengan menggunakan kain saring;
7) Masukkan hasil saringan ke dalam botol dan tutup rapat. Endapan hasil penyaringan
dapat digunakan sebagai bahan pembuatan dodol, selai, dan lain-lain;
8) Masukkan botol yang telah ditutup rapat dalam air mendidih selama 30 menit;
9) Angkat botol dan segera dinginkan.
Analisis Usaha Minuman Sari Jeruk Nipis

1

2

3

4
5

HARGA JUAL PRODUK
KAPASITAS PRODUKSI/HARI
BIAYA PRODUKSI
a. Biaya Tetap
• Peralatan
b. Biaya Tidak Tetap
• Bahan baku
• Bahan bakar dan Listrik
• Tenaga kerja
• Kemasan
TOTAL BIAYA PRODUKSI
Keuntungan per bulan
• Penerimaan
• Keuntungan
BREAK EVEN POINT (BEP)
• BEP harga
• BEP olume produksi (Kg)
B/C Ratio
Return of Investment (ROI) (%)

2000,- Per Botol
2.750 Botol

145,850
2,170,000
75,000
337,500
402,500
3,130,850
5,500,000
2,369,150
1,138.49
1,565.43
0.757
75.67

Natrium benzoat merupakan salah satu bahan tambahan makanan yang digunakan
untuk mengawetkan bahan pangan agar kualitas bahan pangan terutama kandungan gizi, rasa,
warna, kekentalan dan kekeruhan tetap terjamin dalam jangka waktu yang lama. Penggunaan
natrium benzoat sebagai bahan pengawet makanan maksimum adalah 1 g/liter sirup
(Suprapti, 2005 dalam (Bora, 2005). Penelitian yang dilakukan oleh Leonardo (2009)
menerangkan bahwa umur simpan sirup nanas adalah 3 minggu tanpa penambahan bahan
pengawet. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan umur simpan sirup nanas adalah
dengan menambah bahan pengawet pada saat pengolahan. Bahan pengawet yang digunakan
harus bersifat nontoksik dan tidak mengganggu kesehatan bagi yang mengkonsumsinya.
7

Bahan pengawet yang dapat digunakan antara lain adalah kitin dan kitosan. Kitin merupakan
polisakarida rantai linier dengan rumus β-(1-4) 2-asetamida-2-deoksi-D-glucopyranosa
(Muzzarelli dkk, 1997 dalam Nurazizah, n.d.). Pengawetan dengan penambahan zat aditif
merupakan cara agar dapat mempertahankan kualitas dan kuantitas pada produk olahan sirup.
Zat aditif sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu alami dan sintetis (Haryadi1, Rossi, & Harun,
2014).
Suatu usaha agar berdaya saing tinggi harus memiliki strategi yang tepat dengan
kondisi lingkungannya sehingga strategi tersebut sesuai dengan posisi dan kemampuan usaha
saat ini sehingga pengembangan usaha dapat lebih efektif (Silvia, 2014 dalam Ismaya,
Napitupulu, & Malik, 2015). Asumsi pembuatan sirup buah-buahan adalah:
1. Investasi peralatan.
2. Kapasitas produksi per 1 kali produksi sekitar 2750 botol minuman jeruk nipis
3. Bahan baku utama berupa jeruk nipis dan gula putih
4. Kemasan botol, dikemas dalam bronjong yang terbuat dari bambu isi 5 botol atau dus
isi 10 dan 25 botol.
5. Tenaga kerja
Indonesia merupakan negara agraris yang terletak di daerah tropis dan kaya akan
buah-buahan. Namun, saat ini pasar komoditi buah-buahan telah dibanjiri oleh produkproduk impor, baik dalam bentuk produk segar atau olahan. Potensi buah-buahan tropis di
Indonesia sangat besar apabila dimanfaatkan secara optimal. Salah satu komoditas buah
tersebut adalah jeruk. Di Indonesia terdapat beberapa jenis jeruk yang umum dibudidayakan,
yaitu jeruk keprok, jeruk siam, jeruk besar, jeruk nipis, jeruk Garut, jeruk primond Lembang
dan jeruk lemon. Salah satu jeruk yang mempunyai potensi cukup bagus dan melimpah pada
musim panen adalah jeruk nipis. Pada dasarnya, agribisnis jeruk nipis adalah usaha pertanian
yang dirancang untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi yang maksimal, dengan
menghasilkan produk atau jasa yang diminta pasar. Prospek agribisnis jeruk nipis cukup
cerah karena permintaan terhadap produk jeruk nipis, baik buah segar maupun hasil
olahannya, cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun.
Informasi peluang pasar jeruk nipis dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalnya
media massa dan media elektronik. Permintaan jeruk nipis diberbagai kota di Indonesia
sangat beragam, di Jakarta lebih dari 1 ton/hari, di Purwokerto dan sekitarnya mencapai 6
ton/bulan. Peluang pasar jeruk nipis tidak hanya terbuka lebar di pasar domestik, tetapi juga
pasar luar negeri. Pengolahan jeruk nipis menjadi sirup dan tonik merupakan salah satu nilai
tambah dari usaha agribisnis jeruk nipis. Pengolahan sirup jeruk nipis sudah dilakukan antara
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lain oleh

kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Intan

Kencana dan UPPKA Flamboyan di Kabupaten Kuningan Jawa barat. Saat ini, pasar lokal
hanya mampu memasok bahan baku sebanyak 40% dari kebutuhan pabrik, sisanya
merupakan buah jeruk nipis dari Lampung. Penggunaan buah jeruk nipis semakin meluas,
antara lain dibutuhkan dalam industri jamu dan obat tradisional serta industri minuman, baik
skala rumah tangga maupun pabrikasi. Buah jeruk nipis tahan disimpan dalam suhu kamar
sampai satu bulan dan mengandung gizi yang cukup tinggi dengan komposisi lengkap
sebagai berikut:
Pengenalan terhadap tanaman jeruk nipis akan menambah kecintaan kita untuk
menggali potensi sosial ekonomi dan kelestariannya, sebagai salah satu aset sumber daya
alam. Buah jeruk nipis tanpa biji berbentuk bulat seperti jeruk nipis berbiji dan berukuran
sebesar telur ayam atau sebanding dengan lemon tea. Buah masak berwarna kuning mulus
dengan daging buah berwarna kuning atau atau kuning kehijau-hijauan. Kulit buah tipis dan
berwarna kuning bersih. Buah jeruk nipis tanpa biji tumbuh satu per satu pada tangkai, tidak
bergerombol. Kegunaan sari buah jeruk nipis antara lain adalah sebagai berikut:
a. Menambah energi dan mempercepat kesembuhan.
b. Menghindari serangan selesma dan pendarahan.
c. Mengatur pengeluaran cairan empedu, memberi efek pendinginan, mengurangi
selesma, mengurangi keasaman darah, sebagai tonikum bagi jantung, dan bila
ditambah madu dapat membantu mengatasi gangguan pada jantung.
d. Meringankan penyakit tuberkulosis, asma, masuk angin dan bronkhitis.
e. Memperlancar pengeluaran lendir dan melindungi paru-paru dari infeksi

ulang.\

f. Bila dicampur dengan sedikit lada dan garam, dapat mengobati gangguan pencernaan
makanan yang disebabkan oleh makanan yang terlalu berlemak dan mual-mual yang
disebabkan oleh pengeluaran empedu secara berlebihan.
g. Menyembuhkan pendarahan karena wasir, rasa haus yang berlebihan, deman, batuk,
dan sariawan.
h. Bila diminum secara teratur, akan mempertinggi daya tahan tubuh terhadap semua
penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin C.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan jeruk nipis yang
melimpah tersebut adalah dengan menciptakan produk olahan dari jeruk nipis. Jeruk dapat
dimanfaatkan menjadi bermacam-macam produk, antara lain sari buah, sirup, manisan, selai,
konsentrat, marmalaide, jus, leather dan lain sebagainya. Sari buah merupakan salah satu
produk olahan buah-buahan yang banyak ditemui di pasaran dan merupakan salah satu trend
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produk minuman saat ini. Pengolahan buah jeruk menjadi sari buah dapat meningkatkan daya
simpan dan nilai ekonominya. Salah satu kendala yang ditemui pada olahan buah jeruk
adalah adanya rasa pahit yang terkandung dalam buah jeruk.

C. TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN

1. Tujuan Kegiatan
a. Peningkatan pengetahuan tentang membangun ekonomi desa, desa wisata, dan
makanan sehat
b. Hibah bahan dan alat pembuatan sirup buah-buahan
c. Peningkatan minat masyarakat mengembangkan ekonomi desa melalui desa wisata
d. Peningkatan kunjungan wisata ke desa Durian Demang
e. Peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang cara memasak yang sehat
f. Peningkatan minat mitra masyarakat umum untuk berinvestasi
g. Jasa, model, rekayasa sosial tentang peningkatan ekonomi desa melalui desa wisata

2. Manfaat Kegiatan
a. Meningkatkan ketrampilan usaha khususnya pada usaha home industry
b. Meningkatkan keterampilan kerjanya sesuai kebutuhan pasar kerja.
c. Perbaikan taraf hidup, atau livelihood,
d. Pengembangan ekonomi berkelanjutan, dimaksudkan sebagai upaya yang dilakukan
terhadap sekelompok masyarakat tertentu untuk membantu meningkatkan kapasitas
kehidupan ekonomi mereka.

D. METODE

1. Pemecahan Masalah

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini
benbentuk pendidikan kepada masyarakat, merupakan pendidikan luar sekolah yang
dilaksanakan oleh perguruan tinggi dalam upaya pengembangan, penyebarluasan, dan
penerapan IPTEKS untuk pembangunan, melalui peningkatan kemampuan sumber daya
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manusia dalam menangani dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya. Jenis-jenis
kegiatannya mencakup pemberian hibah modal dan fasilitasi pemasaran.
Metode yang digunakan adalah pemberian pelatihan langsung pada masyarakat petani
terutama kaum perempuan tentang pemanfaatan buah-buahan menjadi sirup, yang diawali
dengan sosialisasi tentang membangun ekonomi desa, desa wisata, dan makanan sehat, yang
dilanjutkan dengan pemberian motivasi, hibah bahan dan alat pembuatan sirup, dan
memberikan pembekalan keterampilan. Metode kegiatan dilakukan adalah sebagai berikut: 1.
Penyuluhan, dilakukan dengan ceramah dan diskusi dengan masyarakat yang terlibat. 2.
Demonstrasi, yaitu memberikan bekal keterampilan melalui praktek secara langsung tentang
bagaimana

pengolahan

dan

pembuatan

sirup.

Percontohan

cara

pembuatan,

pengemasan/penyimpanan dan penjualan sirup dan jeli buah.

2. Khalayak sasaran

Sasaran kegiatan pengabdian yang diusulkan ini adalah masyarakat petani terutama kaum
perempuan di Desa Durian Demang merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan
Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Sempat menjadi salah satu
destinasi wisata muda mudi pada pertengahan 2016, Bukit Kandis yang berada di Desa
Durian Demang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu kini kembali sepi. Di sekitar
lokasi hanya tampak rerumputan yang menjulang tinggi serta sisa dari puing lapak pedagang
yang sempat berjualan disana. Padahal, sebagian masyarakat yang menggantungkan hidupnya
sebagai pemecah batu di lokasi ini telah diperintahkan untuk tidak lagi beraktivitas disana
karena dinilai dapat merusak keasrian Bukit Kandis. Sesekali ada juga yang datang ke Bukit
Kandis, itu biasanya mahasiswa pecinta alam atau yang mau panjat tebing.. Kalau pemerintah
serius mau menjadikan tempat wisata, masyarakat berharap akses jalan dan keamanannya
juga diperhatikan.

3. Metode Penerapan Iptek

Metode yang digunakan adalah pemberian pelatihan langsung pada masyarakat petani
terutama kaum perempuan tentang pemanfaatan buah-buahan menjadi sirup, yang diawali
dengan sosialisasi tentang membangun ekonomi desa, desa wisata, dan makanan sehat, yang
dilanjutkan dengan pemberian motivasi, hibah bahan dan alat pembuatan sirup, dan
memberikan pembekalan keterampilan. Metode kegiatan dilakukan adalah sebagai berikut: 1.
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Penyuluhan, dilakukan dengan ceramah dan diskusi dengan masyarakat yang terlibat. 2.
Demonstrasi, yaitu memberikan bekal keterampilan melalui praktek secara langsung tentang
bagaimana

pengolahan

dan

pembuatan

sirup.

Percontohan

cara

pembuatan,

pengemasan/penyimpanan dan penjualan sirup dan jeli buah.

4. Keterkaitan

Universitas Bengkulu melauli Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat telah menjadi
fasilitator yang perannya sangat strategis untuk mewujudkan peningkatan produkrivitas dan
kreativitas masyarakat melalui tim pelaksanaan pengabdian. Melalui Program Pengabdian
kepada Masyarakat pelaksanaan kegiatan pengabdian dilaksanakan oleh dosen yang sesuai
dengan bidang keahliannya,

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil
Hasil PPM menunjukkan terjadinya peningkatan pengetahuan tentang membangun
ekonomi desa, desa wisata, dan makanan sehat, terlaksananya hibah bahan dan alat
pembuatan sirup buah-buahan, terjadinya peningkatan minat masyarakat mengembangkan
ekonomi desa melalui desa wisata, peningkatan kunjungan wisata ke desa Durian Demang,
peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang cara memasak yang sehat, peningkatan
minat mitra masyarakat umum untuk berinvestasi, rekayasa sosial tentang peningkatan
ekonomi desa melalui desa wisata.
Manfaat PPM menunjukkan peningkatkan ketrampilan usaha khususnya pada usaha
home industry, meningnya keterampilan kerjanya sesuai kebutuhan pasar kerja, perbaikan
taraf hidup, atau livelihood, pengembangan ekonomi berkelanjutan, dimaksudkan sebagai
upaya yang dilakukan terhadap sekelompok masyarakat tertentu untuk membantu
meningkatkan kapasitas kehidupan ekonomi mereka.
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Pelaksanaan Kegiatan PPM

Pelaksana

Kegiatan

Dr. Yunilisiah M.Si
Dr. Nurhayati Darubekti, MS
Novi Hendrika Jaya Putra
S.Sos., MPS.SP
Dr. Nurhayati Darubekti, MS
Dr. Nurhayati Darubekti, MS

Penyuluhan
tentang
ekonomi desa
Penyuluhan tentang desa wisata

Dr. Nurhayati Darubekti, MS
Dr. Yunilisiah M.Si
Novi Hendrika Jaya Putra
S.Sos., MPS.SP
Dr. Nurhayati Darubekti, MS
Dr. Yunilisiah M.Si
Novi Hendrika Jaya Putra
S.Sos., MPS.SP
Dr. Nurhayati Darubekti, MS
Dr. Yunilisiah M.Si
Novi Hendrika Jaya Putra
S.Sos., MPS.SP
Dr. Nurhayati Darubekti, MS
Dr. Yunilisiah M.Si
Novi Hendrika Jaya Putra
S.Sos., MPS.SP

Tanggal
Pelaksanaan
membangun 15 Agustus 2018

Penyuluhan tentang makanan sehat

29 Agustus 2018

12
2018
Hibah bahan dan alat pembuatan sirup 26
buah-buahan
2018

September
September

Pelatihan pembuatan sirup nanas dan 3 Oktober 2018
selai nanas

Pelatihan pembuatan sirup jeruk

10 Oktober 2018

Pelatihan pembukuan sederhana

17 Oktober 2018

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini
benbentuk pendidikan kepada masyarakat, merupakan pendidikan luar sekolah yang
dilaksanakan oleh perguruan tinggi dalam upaya pengembangan, penyebarluasan, dan
penerapan IPTEKS untuk pembangunan, melalui peningkatan kemampuan sumber daya
manusia dalam menangani dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya. Jenis-jenis
kegiatannya mencakup pemberian hibah modal dan fasilitasi pemasaran.
Metode yang digunakan adalah pemberian pelatihan langsung pada masyarakat petani
terutama kaum perempuan tentang pemanfaatan buah-buahan menjadi sirup, yang diawali
dengan sosialisasi tentang membangun ekonomi desa, desa wisata, dan makanan sehat, yang
dilanjutkan dengan pemberian motivasi, hibah bahan dan alat pembuatan sirup, dan
memberikan pembekalan keterampilan. Metode kegiatan dilakukan adalah sebagai berikut: 1.
Penyuluhan, dilakukan dengan ceramah dan diskusi dengan masyarakat yang terlibat. 2.
Demonstrasi, yaitu memberikan bekal keterampilan melalui praktek secara langsung tentang
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bagaimana

pengolahan

dan

pembuatan

sirup.

Percontohan

cara

pembuatan,

pengemasan/penyimpanan dan penjualan sirup dan jeli buah.

Hasil yang Tercapai setelah Pelaksanaan Kegiatan PPM

No. Kegiatan
Indikator Capaian
1
Penyuluhan
tentang
• Peserta kegiatan mampu menerangkan tentang
membangun ekonomi desa
pembangunan ekonomi desa
• Peningkatan minat masyarakat mengembangkan
ekonomi desa melalui desa wisata
2
Penyuluhan tentang desa
• Peserta kegiatan mampu menerangkan tentang
wisata
desa wisata
3
Penyuluhan tentang makanan
• Peserta kegiatan mampu menerangkan tentang
sehat
makanan sehat
4
Hibah bahan dan alat
• Bahan dan alat pembuatan sirup buah-buahan
pembuatan
sirup
buahtelah diterima
buahan
5
Pelatihan pembuatan sirup
• Terlaksananya pelatihan pembuatan sirup nanas
nanas
• Peningkatan pemahaman dan ketrampilan
tentang cara pembuatan sirup nanas
6
Pelatihan pembuatan sirup
• Terlaksananya pelatihan pembuatan sirup jeruk
jeruk
• Peningkatan pemahaman dan ketrampilan
tentang cara pembuatan sirup jeruk
7
Pelatihan
pembukuan
• Terlaksananya pelatihan pembukuan sederhana
sederhana
2. Pembahasan

Umumnya penduduk di Desa Durian Demang memanfaatkan lahan perkebunannnya
untuk berkebun berbagai macam pohon buah-buahan. Pengolahan buah-buahan dapat
mengamankan hasil panen yang berlimpah dengan mengolahnya menjadi berbagai macam
produk sehingga daya simpannya menjadi lebih lama dan jangkauan pemasarannya lebih
luas.
Informasi peluang pasar hasil olahan dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalnya
media massa dan media elektronik.
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F. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Umumnya penduduk di Desa Durian Demang memanfaatkan lahan perkebunannnya
untuk berkebun berbagai macam pohon buah-buahan. Pengolahan buah dapat mengamankan
hasil panen yang berlimpah. Dengan mengolahnya menjadi berbagai macam produk maka
daya simpan menjadi lebih lama dan jangkawan pemasarannya lebih luas. Dengan demikian
pendapatan petani di Desa Durian Demang dapat meningkat. Bentuk pengolahan yang mudah
dibuat adalah sirup dan jelly. Dengan diolah menjadi bahan-bahan tersebut maka nilai jual
buah ini akan meningkat. Namun keterampilan, pengetahuan, dan penguasaan teknologi
penanganan pasca panen dan pengolahan produk pertanian masih minim.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka pengabdian pada masyarakat ini maka
dipandang perlu pendampingan dalam bentuk program pendidikan kewirausahaan
masyarakat, melalui pengembangan produk lokal berbasis home industry dengan mengelola
sumber daya alam hayati yang belum dikelola sehingga mereka dapat bekerja dan atau
berusaha secara produktif, mandiri, dan profesional.
Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan tentang membangun ekonomi
desa, desa wisata, dan makanan sehat, hibah bahan dan alat pembuatan sirup buah-buahan,
peningkatan minat masyarakat mengembangkan ekonomi desa melalui desa wisata,
peningkatan kunjungan wisata ke desa Durian Demang, peningkatan pemahaman dan
ketrampilan tentang cara memasak yang sehat, peningkatan minat mitra masyarakat umum
untuk berinvestasi, dan jasa, model, rekayasa sosial tentang peningkatan ekonomi desa
melalui desa wisata.

2. Saran

Disarankan agar peningkatkan ketrampilan terus dilakukan, agar terjadi peningkatan
keterampilan kerjanya sesuai kebutuhan pasar kerja., perbaikan taraf hidup, atau livelihood,
dan pengembangan ekonomi berkelanjutan, dimaksudkan sebagai upaya yang dilakukan
terhadap sekelompok masyarakat tertentu untuk membantu meningkatkan kapasitas
kehidupan ekonomi mereka.
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LAMPIRAN

FOTO KEGIATAN

Sirup Jeruk Nipis
Bahan-bahan
100 ml Air Perasan Jeruk Nipis
500 ml Air
500 gram Gula Pasir
Langkah
45 menit
Siapkan bahan-bahannya dulu
Peras beberapa jeruk nipis, sampai terkumpul air perasannya 100ml. (kalau saya 100ml dpt setelah
meras 7 buah jeruk nipis)
Didihkan air, kemudian baru masukkan gula dan air perasan jeruk nipis. Aduk-aduk hingga gula larut,
dan masak hingga mendidih, lalu matikan kompor.
Tunggu hingga dingin, kemudian saring dengan kain bersih. Tujuannya agar hasil sirup nantinya
jernih
Tuang dalam botol dan simpan dalam kulkas. Sirup siap dinikmati, dan pastinya nyegeriiinn
Informasi Bisnis Terkini: Analisis Usaha Minuman Sari Jeruk Nipis
Anda tentu tahu jeruk nipis yang berbentuk bulat lonjong berwarna kekuningan jika telah matang
dan rasanya agak asam. Selain lebih banyak dikenal sebagai penambah bumbu masakan, saat ini
jeruk nipis juga sedang digembar-gemborkan sebagai bahan baku utama kosmetik dengan janji
membuat kulit kita menjadi lebih halus dan bebas jerawat.
Ternyata, selain dua manfaat diatas, jeruk nipis juga dapat digunakan sebagai bahan baku minuman
segar. Seperti contohnnya, saat ini telah beredar jenis minuman berbahan baku jeruk nipis yang
diperankan oleh model Putri Kecantikan Sejagad. Tak kalah dengan minuman jeruk nipis yang sering
diiklankan di media cetak dan elektronik, di Kabupaten Kuningan pun terdapat beberapa produsen
pembuat jenis minuman serupa yang berbahan baku jeruk nipis.
Usaha ini memiliki prospek penjualan yang cukup menguntungkan. Supaya tidak penasaran, kita lihat
saja dari analisis usaha pembuatan minuman sari jeruk nipis dari salah satu produsen jeruk nipis
unggulan di Kabupaten Kuningan.
ANALISIS PEMBUATAN MINUMAN SARI JERUK NIPIS
HARGA JUAL PRODUK : Rp. 2000,- Per Botol
KAPASITAS PRODUKSI/HARI : Rp. 2.750,- Botol
1. Biaya Produksi
a. Biaya Tetap
• Peralatan Rp 145,850
b. Biaya Tidak Tetap
• Bahan baku Rp 2,170,000
• Bahan bakar dan Listrik Rp 75,000
• Tenaga kerja Rp 337,500
• Kemasan Rp 402,500
• Total Rp 2,985,000
c. Total Biaya Produksi Rp 3,130,850
2. Keuntungan per bulan
a. Penerimaan Rp 5,500,000

b. Keuntungan Rp 2,369,150
3. Break Een Point (BEP)
a. BEP harga Rp 1,138.49
b. BEP volume produksi (Kg) 1,565.43
4. B/C Ratio 0.757
5. Return of Inestment (ROI) (%) 75.67
Asumsi Pembuatan Sari Jeruk Nipis
1. Investasi bangunan dan peralatan berupa (mesin press jeruk, mesin pencampur, UV ilter dll)
sebesar Rp. 700.000.000. Asumsi masa penggunaan sekitar 20 tahun, dengan intensitas
penggunaan 20 hari per bulan. Jadi asumsi jumlah pemakaian sekitar 4800 kali. Asumsi biaya
pemakaian = Rp.700.000.000/4800 kali = Rp. 145,850/ 1 kali produksi.
2. Kapasitas produksi per 1 kali produksi sekitar 2750 botol minuman jeruk nipis.
3. Bahan baku utama berupa jeruk nipis dan gula putih.
4. Kemasan botol, dikemas dalam bronjong yang terbuat dari bambu isi 5 botol atau dus isi 10
dan 25 botol.
5. Jumlah tenaga kerja 15 orang.
PEMBUATAN SARI BUAH
Warna buah cepat sekali berubah oleh pengaruh fisika misalnya sinar matahari dan pemotongan,
serta pengaruh biologis (jamur) sehingga mudah menjadi busuk. Oleh karena itu pengolahan buah
untuk memperpanjang masa simpannya sangat penting.
Buah dapat diolah menjadi berbagai bentuk minuman seperti anggur, sari buah dan sirup juga
makanan lain seperti manisan, dodol, keripik, dan sale.
Sari buah adalah cairan yang dihasilkan dari pemerasan atau penghancuran buah segar yang telah
masak.
Pada Prinsipnya dikenal 2 (dua) Macam Sari Buah, yaitu :
1. Sari Buah Encer (dapat langsung diminum), yaitu cairan buah yang diperoleh dari
pengepresan daging buah, dilanjutkan dengan penambahan air dan gula pasir.
2. Sari Buah Pekat/Sirup, yaitu cairan yang dihasilkan dari pengepresan daging buah dan
dilanjutkan dengan proses pemekatan, baik dengan cara pendidihan biasa maupun dengan
cara lain seperti penguapan dengan hampa udara, dan lain-lain.
Sirup ini tidak dapat langsung diminum, tetapi harus diencerkan dulu dengan air (1 bagian sirup
dengan 5 bagian air).
Buah-buahan yang sering diolah menjadi sari buah atau sirup antara lain : pala, pisang, jambu
biji, mangga, sirsak, wortel, tomat, kueni, markisa, nangka, jahe, asam, hampir semua jenis
jeruk, dan lain-lain.
Sari Buah atau Sirup Buah dapat tahan selama 3 bulan.
–
1. BAHAN
1) Buah segar : 5 kg
2) Gula pasir (khusus untuk sirup 1 ¼ kg) : 125 gram
3) Asam sitrat : 3 gram/liter sari buah
4) Natrium benzoat : 1 gram
5) Garam dapur : 20 gram
6)Air secukupnya
2.
1)
2)
3)
4)

ALAT
Pisau
Panci email
Parutan kelapa
Pengaduk

5) Tungku atau kompor
6) Botol dan tutup yang sudah sterilkan
7) Kain saring atau kain blacu
8)Corong
9) Baskom
3. CARA PEMBUATAN
1) Pilih buah yang telah tua, segar dan masak lalu cuci;
2) Potong buah menjadi 4 bagian; ( Khusus untuk buah pala sebelum dipotong-potong kukus
dahulu selama 10 menit). Keringkan bijinya untuk dijual sebagai rempah-rempah.
3) Parut buah hingga menjadi bubur; ( Untuk jeruk peras airnya)
4) Tambah air, gula pasir, natrium benzoat, asam sitrat dan garam dapur.
Perbandingan sari buah dengan air adalah sebagai berikut :
– Buah pala, pisang, jambu biji, mangga, sirsak, kueni, markisa, nangka (untuk 1 liter sari buah
campur dengan 3 liter air)
– Buah jeruk (untuk 1 liter sari buah campur dengan 1 ½ liter air)
– Buah wortel, tomat, jahe, asam (untuk 1 liter sari buah campur dengan 2 liter air)
5). Aduk sampai rata. Selanjutnya pengerjaan untuk pembuatan sari buah (6-9) :
6) Saring campuran dengan menggunakan kain saring;
7) Masukkan hasil saringan ke dalam botol dan tutup rapat. Endapan hasil penyaringan dapat
digunakan sebagai bahan pembuatan dodol, selai, dan lain-lain;
8) Masukkan botol yang telah ditutup rapat dalam air mendidih selama 30 menit;
9) Angkat botol dan segera dinginkan.
–
(sumber : Kantor Deputi Menegristek Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
Gedung II BPP Teknologi Lantai 6, Jl. M.H. Thamrin 8 Jakarta 10340/bisnisukm)
*
SIRUP JAHE
Pengolahan jahe menjadi produk–produk makanan, minuman dan kesehatan sudah banyak
dilakukan masyarakat awam. Pengertian dan konsumsi masyarakat terhadap produk jahe pun
semakin meningkat, maka tidak mengherankan jika sekarang banyak berdiri industri – industri
kecil pengolah jahe, yang walau di tengah krisis masih mampu bertahan.
Minuman Jahe merupakan minuman yang sudah dikenal baik oleh masyarakat. Kendala yang
sering dihadapi adalah kurang praktis dalam penyiapannya, karena penyajian harus dilakukan dari
awal persiapan bahan, pemasakan sampai dengan siap untuk diminum.
Namun akhir-akhir ini munculah suatu terobosan baru yakni pembuatan sirup jahe yang diyakini
dapat digunakan sebagai alternatif pemecahan permasalahan kebutuhan konsumen yang ingin
serba cepat dan praktis.
Sirup Jahe adalah suatu cairan yang mempunyai kadar gula cukup tinggi, biasanya berkisar antara
55-65%.
Dikenal tiga macam jenis sirup yaitu :
Sirup Meja (table syrup), yaitu sirup yang biasa ditambahkan pada makanan atau masakan yang
sudah siap disajikan.
Jenis kedua adalah sirup untuk masakan (cooking syrup), yaitu sirup yang digunakan sebagai
pemberi rasa manis pada masakan (roti, cookies).
Dan jenis yang lainnya adalah sirup untuk minuman (bottling syrup) yaitu sirup yang digunakan
untuk membuat minuman.
Dari ketiga jenis tersebut yang paling banyak dikenal di Indonesia adalah Sirup untuk minuman.
Contohnya adalah Sirup Jahe yang merupakan sirup yang terbuat dari bahan tradisional dan
alami.
BAHAN :
1. Jahe Emprit (kecil): 112,5 gr
2. Jahe Gajah (besar): 337,5 gr
3. Gula pasir: 825 gr

4.
5.
6.
7.
8.

Air: 500 ml
Garam: secukupnya
Daun pandan: secukupnya
Cengkeh: secukupnya
Pengental (CMC): 0,25 – 0,5 % ( berat/volume)

Cara Pembuatan:
1. Rimpang jahe gajah dan emprit (3:1) di kupas dan di cuci sampai bersih.
2. Setelah di cuci jahe di iris-iris untuk memperkecil ukuran.
3. Jahe di hancurkan dan di rebus sampai menjadi bubur jahe.
4. Bubur jahe disaring dan di tambahkan dengan larutan gula dan dididihkan.
5. Catatan: larutan gula di buat dari campuran air mendidih yang di tambahkan gula.
6. Setelah di didihkan campuran jahe dean larutan gula ditambahkan CMC 0,25%-0,50%
dan di aduk sampai mencampur dan sirup jahe siap dikemas.
(Sumber bisnisukm/http://wb5.itrademarket.com/pdimage/39/523539_ijasah002.jpg)
SIRUP

LIDAH

BUAYA

Lidah buaya memang tidak pernah mati akan pemanfaatannya sebagai produk olahan pangan.
Mulai dari Teh Lidah Buaya, Selai Lidah Buaya, sampai Dawet Lidah Buaya.
Bagaimana dengan Sirup Lidah Buaya?
Lidah buaya merupakan tanaman yang biasanya hanya untuk hiasan masa kini bak primadona
karena dilihat dari manfaat dan penggunaan tanaman ini yang luar biasa.
Tanaman ini kini menjadi salah satu dari 10 jenis tanaman terlaris didunia yang telah
dikembangkan oleh negara-negara maju seperti Amerika, Australia dan negara di benua Eropa.
Lidah Buaya memang tanaman yang sarat akan manfaat mulai untuk kesehatan seperti bahan
untuk obat-obatan, untuk kecantikan sebagai bahan kosmetik maupun untuk bahan pangan
sebagai bahan pembuatan minuman ataupun jenis jajanan.
Gel Lidah Buaya tersusun oleh 96 persen air dan 4 persen padatan yang terdiri dari 75 komponen
senyawa berkhasiat. Khasiat hebat yang dimiliki aloevera sangat terkait dengan 75 komponen
tersebut secara sinergis.
Kegunaan Lidah Buaya antara lain penyubur rambut, penyembuh luka (luka bakar/tersiram air
panas), obat bisul, jerawat/noda hitam, pelembab alam, antiperadangan, antipenuaan, obat
cacingan, susah kencing, susah buang air besar (sembelit), batuk, radang tenggorokan,
hepatoprotektor (pelindung hati), imunomodulator (pembangkit sistem kekebalan), diabetes
mellitus, menurunkan kolesterol dan penyakit jantung koroner.
Jadi, tidak ada salahnya jika kita mau mengolahnya sendiri menjadi berbagai macam produk
pangan. Dan bisa dijadikan peluang sebagai alternatif usaha untuk berwiraswasta maupun untuk
konsumsi sendiri.
Selain itu, kini konsumen mulai lebih memperhatikan produk pangan dengan sarat manfaat pada
makanan yang dikonsumsinya.
Salah satu olahan Lidah Buaya yang tepat adalah pengolahan menjadi Sirup Lidah Buaya.
Pembuatan Sirup Lidah Buaya dapat dilakukan dengan alat sederhana yang ada di rumah
tangga, berikut ini adalah prosesnya:
Bahan:
1. Lidah buaya
2. 1kg gula pasir
3. 500 ml air
4. pewarna makanan
5. benzoat.
6. Asam sitrat 1 gram
Cara Membuat:
1. Daun lidah buaya dibersihkan, dipotong-potong, dikupas, dan di rendam larutan
garam 10 persen selama 1 jam lalu dicuci dengan air mengalir sampai bersih (keset).

2. Lalu diblancing selama 3 menit.
3. Bila sudah dingin gel Lidah Buaya diblender dan disaring sehingga diperoleh cairan
gel lidah buaya
4. Gula pasir, air dan Filtrat / cairan lidah buaya di panaskan sampai mendidih
5. Setelah diangkat dari api ditambahkan asam sitrat benzoat dan pewarna lalu
disaring.
6. Sirup Lidah Buaya disimpan dalam botol yang sudah disterilkan.
(Sumber http://hotelkini.com/site/images/stories/mffancyzoom/buaya.jpg / bisnisukm)
ANALISIS USAHA MINUMAN SARI JERUK NIPIS
Anda tentu tahu Jeruk Nipis yang berbentuk bulat lonjong hijau dam alam berwarna kekuningan
jika telah matang. Dan rasanya agak asam.
Selain lebih banyak dikenal sebagai penambah bumbu masakan, saat ini JerukNipis juga sedang
digembar-gemborkan sebagai bahan baku utama kosmetik dengan janji membuat kulit kita
menjadi lebih halus dan bebas jerawat.
Ternyata, selain dua manfaat diatas, Jeruk Nipis juga dapat digunakan sebagai bahan baku
minuman segar.Dan telah banyak diproduksi secara berkelas .
Usaha ini memiliki prospek penjualan yang cukup menguntungkan. Supaya tidak penasaran, kita
lihat saja dari analisis usaha pembuatan minuman Sari Jeruk Nipis dari salah satu produsen Jeruk
Nipis unggulan di Kabupaten Kuningan.
ANALISIS PEMBUATAN MINUMAN SARI JERUK NIPIS
HARGA JUAL PRODUK : Rp. 2000,- Per Botol
KAPASITAS PRODUKSI/HARI : 2.750 Botol
1

BIAYA PRODUKSI
a. Biaya Tetap
– Peralatan

Rp

145,850

– Bahan baku

Rp

2,170,000

– Bahan bakar dan Listrik

Rp

75,000

– Tenaga kerja

Rp

337,500

– Kemasan

Rp

402,500

Total

Rp

2,985,000

TOTAL BIAYA PRODUKSI

Rp

3,130,850

Penerimaan

Rp

5,500,000

Keuntungan

Rp

2,369,150

Rp

1,138.49

b. Biaya Tidak Tetap

2

3

Keuntungan per bulan

BREAK EVEN POINT (BEP)
a. BEP harga
b. BEP olume produksi (Kg)

1,565.43

4

B/C Ratio

0.757

5

Return of Investment (ROI) (%)

75.67

ASUMSI PEMBUATAN SARI JERUK NIPIS
1

Investasi bangunan dan peralatan berupa (mesin press jeruk, mesin pencampur, UV liter dll)
sebesar Rp. 700.000.000
Asumsi masa penggunaan sekitar 20 tahun, dengan intensitas penggunaan
20 hari per bulan. Jadi asumsi jumlah pemakaian sekitar 4800 kali.
Asumsi biaya pemakaian = Rp.700.000.000/4800 kali = Rp. 145,850/ 1 kali produksi

2

Kapasitas produksi per 1 kali produksi sekitar 2750 botol minuman jeruk nipis

3

Bahan baku utama berupa jeruk nipis dan gula putih

4

Kemasan botol, dikemas dalam bronjong yang terbuat dari bambu isi 5 botol atau
dus isi 10 dan 25 botol.

5

Jumlah tenaga kerja 15 orang.

(sumber :bisnisukm)

Jeruk merupakan buah yang terkenal kaya akan kandungan vitamin C-nya. Beragam jenis jeruk yang
tumbuh di Indonesia antara lain ada jeruk bali, jeruk lemon, jeruk nipis dan lain-lainya. Khusus untuk
jeruk nipis, khasiat yang diperoleh ketika rajin mengonsumsinya adalah dapat mengobati disentri,
sembelit, ambeien, haid tak teratur, difteri, jerawat, kepala pusing atau vertigo, suara serak, batuk,
bau badan, menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok, ketombe, flu, demam, dan banyak
lagi.
Minuman olahan buah jeruk memang selalu banyak peminatnya. Selain memang bagus untuk
dikonsumsi, di negara tropis seperti Indonesia, produksi buah jeruk juga melimpah, sehingga untuk
bahan bakunya tidak terlalu sulit untuk diperoleh. Terlebih pasar juga membuka peluang banyak
orang untuk terjun ke bisnis ini.
Salah satunya adalah pengusaha muda bernama Deffan Dede Purnama (46). Dengan bermodalkan
uang sebesar Rp 300.000, tahun 1997, dirinya mencoba peruntukan membuka usaha jeruk peras
dengan brand JENIPER. Sempat mengalami jatuh bangun dalam membangun usaha, tak lantas
membuatnya patah arang. Justru kendala yang dihadapinya membuatnya semakin terpecut untuk
maju dan mengembangi sayap usahanya.
Bosan Jadi Pegawai? Lakukan 'Business Plan' Berikut Ini!
“Dulu saya mencoba menjual produk saya dengan cara menitipkannya ke warung-warung. Awalnya
stok 100 botol syrup dengan harga Rp 6.000. Tapi yang laku hanya 40 sisanya kemudian saya bagikan
ke tetangga-tetangga,” ujarnya mengenang masa-masa awal membangun usaha.
Namun tanpa disadari, niat awalnya yang hanya ingin berbagi, justru membuka jalan untuk
bisnisnya. "Waktu itu ada tetangga saya yang mendapatkan hibah syrup saya yang tersisa. Terus dia
suka, terus dia promosiin tuh produk saya ke orang-orang. Dan alhamdulillah dari situ produk saya
pun mulai banyak dilirik banyak orang," kenangnya bangga. Tidak sampai di situ, di tahun yang sama
Pemerintah Kabupaten (PemKab) Kuningan juga menetapkan jeruk nipis sebagai oleh-oleh khas
Kabupaten Kuningan. Hal ini kemudian membawa angin segar bagi dirinya dalam mengelola bisnis
yang digelutinya.
Promosi. Untuk memperkenalkan brand JENIPER yang lebih luas lagi, atas inisiatif sendiri ia pun rajin
mengikuti sejumlah pameran dan bazar yang digelar. Tak hanya itu saja, pria lulusan Universitas
Pakuan Bogor, jurusan Akuntansi ini mulai menelurkan produk baru, meskipun masih berbasis jeruk
nipis peras, namun dengan kemasan langsung minum yang berukuran 140 ml dengan harga Rp 1.500
per botol. Produk baru ini ternyata mendongkrak kepopularitasan brand JENIPER, karena banyak
sekali peminatnya.
Simak! Syarat dan Cara Dapatkan Dana KUR BRI 2017
Sehingga seiring berjalannya waktu, bisnis yang diusungnya semakin berkembang pesat, puncaknya
di tahun 2005 suami dari Nunung Nurleha ini mampu memproduksi 30.000 botol per bulannya. Dari
modal Rp 300.000.000, ia kini dapat meraup omset sebesar Rp 90.000.000.

Agen yang bergabung untuk memasarkannya pun semakin berkembang, dengan total sekitar 115
agen yang tersebar di wilayah JABODETABEK, JABAR, dan Jogja. Dengan harga perbotol yang
ditawarkan dari Rp 5.000 hingga Rp 20.000
“Dari total 115 agen kami, 60 %-nya sebagian besar berasal dari Kuningan dan Cirebon, agen juga
bebas menentukan harga jual produk ini ke konsumen,” kata Deffan saat dihubungi via pesawat
telephon oleh JITUNEWS
Menghadapi persaingan. Untuk mensiasati persaingan dengan kompetitor yang ada di pasaran,
Deffan optimis bahwa brand JENIPER mampu bersaing. Ia mengklaim kelebihan produknya terletak
pada kualitas yang selalu dijaganya. “Produk JENIPER selain menggunakan bahan baku lokal
berkualitas tinggi, juga selalu kami uji coba di laboraturium. Hal ini bertujuan untuk selalu menjaga
mutu produk,” terang Deffan
Selain itu, ia menjamin produknya menggunakan buah asli yang diperas, sehingga tidak
menggunakan ekstrak seperti produk lain yang marak dipasaran.
“Memang harga kami lebih mahal di pasaran, namun kami bisa menjamin pembeli tidak akan
kecewa dengan produk yang kami tawarkan," tutupnya di ujung pembicaraan.
Info Lebih Lanjut Dapat Menghubungi:
JENIPER
No telephon : 081386841999 (Deffan Dede Purnama )
Website : www.jeniper.com
FB : www.facebook.com/jeniper.jeruknipisperas
Twitter : @jeniperdotcom
Mau Investasi Modal Kecil dengan Keuntungan yang Besar? Bisa!
@jitunews http://jitunews.com/read/21534/dari-modal-rp-300-000-pria-ini-sukses-raup-omset-rp90-000-000-dari-bisnis-jeruk-peras#ixzz580DzsSp3
I.
Pendahuluan
Indonesia merupakan negara agraris yang terletak di daerah tropis dan kaya akan buah-buahan.
Namun, saat ini pasar komoditi buah-buahan telah dibanjiri oleh produk-produk impor, baik dalam
bentuk produk segar atau olahan. Potensi buah-buahan tropis di Indonesia sangat besar apabila
dimanfaatkan secara optimal. Salah satu komoditas buah tersebut adalah jeruk. Di Indonesia
terdapat beberapa jenis jeruk yang umum dibudidayakan, yaitu jeruk keprok, jeruk siam, jeruk besar,
jeruk nipis, jeruk Garut, jeruk primond Lembang dan jeruk lemon. Salah satu jeruk yang mempunyai
potensi cukup bagus dan melimpah pada musim panen adalah jeruk nipis.
Pada dasarnya, agribisnis jeruk nipis adalah usaha pertanian yang dirancang untuk mendapatkan
nilai tambah ekonomi yang maksimal, dengan menghasilkan produk atau jasa yang diminta pasar.
Prospek agribisnis jeruk nipis cukup cerah karena permintaan terhadap produk jeruk nipis, baik buah
segar maupun hasil olahannya, cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun.
Informasi peluang pasar jeruk nipis dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalnya media massa
dan media elektronik. Permintaan jeruk nipis diberbagai kota di Indonesia sangat beragam, di
Jakarta lebih dari 1 ton/hari, di Purwokerto dan sekitarnya mencapai 6 ton/bulan. Peluang pasar
jeruk nipis tidak hanya terbuka lebar di pasar domestik, tetapi juga pasar luar negeri.

Pengolahan jeruk nipis menjadi sirup dan tonik merupakan salah satu nilai tambah dari usaha
agribisnis jeruk nipis. Pengolahan sirup jeruk nipis sudah dilakukan antara lain oleh kelompok Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Intan Kencana dan UPPKA Flamboyan di
Kabupaten Kuningan Jawa barat. Saat ini, pasar lokal hanya mampu memasok bahan baku sebanyak
40% dari kebutuhan pabrik, sisanya merupakan buah jeruk nipis dari Lampung. Penggunaan buah
jeruk nipis semakin meluas, antara lain dibutuhkan dalam industri jamu dan obat tradisional serta
industri minuman, baik skala rumah tangga maupun pabrikasi. Buah jeruk nipis tahan disimpan
dalam suhu kamar sampai satu bulan dan mengandung gizi yang cukup tinggi dengan komposisi
lengkap sebagai berikut:
Tabel 1. Kandungan Gizi dalam Setiap 100 gram Buah Jeruk Nipis Segar
Tujuan
a.
Memahami jenis jeruk yang ada diwilayah Indonesia dan kandungan gizi jeruk nipis.
b. Memahami penyebab rasa pahit dalam jeruk nipis.
c.
Memahami cara menghilangkan rasa pahit pada sari jeruk nipis.
Manfaat
Pengenalan terhadap tanaman jeruk nipis akan menambah kecintaan kita untuk menggali potensi
sosial ekonomi dan kelestariannya, sebagai salah satu aset sumber daya alam. Buah jeruk nipis
tanpa biji berbentuk bulat seperti jeruk nipis berbiji dan berukuran sebesar telur ayam atau
sebanding dengan lemon tea. Buah masak berwarna kuning mulus dengan daging buah berwarna
kuning atau atau kuning kehijau-hijauan. Kulit buah tipis dan berwarna kuning bersih. Buah jeruk
nipis tanpa biji tumbuh satu per satu pada tangkai, tidak bergerombol.
Kegunaan sari buah jeruk nipis antara lain adalah sebagai berikut:
a. Menambah energi dan mempercepat kesembuhan.
b. Menghindari serangan selesma dan pendarahan.
c. Mengatur pengeluaran cairan empedu, memberi efek pendinginan, mengurangi selesma,
mengurangi keasaman darah, sebagai tonikum bagi jantung, dan bila ditambah madu dapat
membantu mengatasi gangguan pada jantung.
d. Meringankan penyakit tuberkulosis, asma, masuk angin dan bronkhitis.
e. Memperlancar pengeluaran lendir dan melindungi paru-paru dari infeksi ulang.
f. Bila dicampur dengan sedikit lada dan garam, dapat mengobati gangguan pencernaan
makanan yang disebabkan oleh makanan yang terlalu berlemak dan mual-mual yang
disebabkan oleh pengeluaran empedu secara berlebihan.
g. Menyembuhkan pendarahan karena wasir, rasa haus yang berlebihan, deman, batuk, dan
sariawan.
h. Bila diminum secara teratur, akan mempertinggi daya tahan tubuh terhadap semua
penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin C.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan jeruk nipis yang melimpah tersebut
adalah dengan menciptakan produk olahan dari jeruk nipis.
Jeruk dapat dimanfaatkan menjadi bermacam-macam produk, antara lain sari buah, sirup, manisan,
selai, konsentrat, marmalaide, jus, leather dan lain sebagainya. Sari buah merupakan salah satu
produk olahan buah-buahan yang banyak ditemui di pasaran dan merupakan salah satu trend
produk minuman saat ini. Pengolahan buah jeruk menjadi sari buah dapat meningkatkan daya
simpan dan nilai ekonominya. Salah satu kendala yang ditemui pada olahan buah jeruk adalah
adanya rasa pahit yang terkandung dalam buah jeruk.

Secara umum, buah jeruk terdiri dari bagian daging buah dan kulit. Bagian daging buah yang dapat
dimakan disebut dengan endokarp. Endokarp terdiri atas segmen-segmen yang disebut carpel atau
locule. Di dalam segmen-segmen tersebut terdapat kantung-kantung sari buah yang berdinding tipis.
Endokarp dikelilingi oleh bagian jeruk yang dinamakan kulit. Kulit buah jeruk terdiri dari flavedo dan
albedo. Flavedo merupakan bagian kulit luar yang terletak di bagian bawah lapisan epidermis dan
mengandung kromoplas dan kantung minyak, sedangkan kulit bagian dalam yang disebut albedo
merupakan lapisan jaringan busa. Bagian tengah buah jeruk disebut dengan core atau central
plasenta yang berbatasan dengan biji yang terdapat di dalam segmen (Ting dan Ataway, 1971).
Flavedo mengandung minyak essensial, pigmen karotenoid, dan senyawa steroid, sedangkan albedo
kaya akan senyawa selulosa, hemiselulosa, lignin, pektat, dan fenolik. Komposisi dari dinding
segmen, kantung sari buah, dan pusat buah tidak banyak berbeda dengan albedo. Sebagian besar
gula dan asam sitrat terdapat pada sari buah disamping komponen nitrogen, lipid, senyawa fenolik,
vitamin, dan senyawa anorganik. Komponen utama dari total padatan terlarut sari buah jeruk adalah
gula yang mencapai 75 – 85 %. Jenis gula yang terpenting adalah 2 monosakarida, yaitu D-glukosa
dan D-fruktosa, serta disakarida sukrosa dengan perbandingan jumlah D-glukosa : D-fruktosa :
sukrosa yaitu 1:1:2. Setiap 100 ml sari buah jeruk siam mengandung 1.02 – 1.24 g glukosa, 1.49 –
1.58 g fruktosa, 2.19 – 4.90 g sukrosa dengan total gula berkisar antara 4.93 – 7.57 gram. Kandungan
gula meningkat dengan semakin matangnya buah dan sebanding dengan berkurangnya cadangan
pati (Ting dan Attaway, 1971).
Rasa pahit pada sari buah jeruk nipis
Kurang berkembangnya produk olahan dari jeruk nipis saat ini disebabkan oleh adanya kandungan
naringin dan limonin pada jaringan albedo, flavedo, biji, dan segmen buah jeruk . Senyawa ini dapat
menimbulkan rasa pahit pada sari buah jeruk yang dihasilkan. Ketika proses ekstraksi, sebagian dari
senyawa ini akan ikut terekstrak bersama buah jeruk dan tercampur dengan sari jeruk (Hulme,
1971).
Maier (1969) menyatakan bahwa senyawa yang berperan dalam terbentuknya rasa pahit pada sari
buah jeruk adalah flavanone neohesperidoside (naringin) dan limonoid (limonin). Senyawa naringin
hanya terdapat pada beberapa jenis jeruk, sedangkan limonin terdapat pada hampir semua jenis
jeruk. Buah jeruk yang mengandung naringin dalam jumlah tinggi (hingga 700 ppm) akan terasa
pahit ketika buah dikonsumsi segar. Berbeda halnya dengan senyawa limonin. Rasa pahit pada sari
buah jeruk akibat senyawa limonin baru terasa ketika jeruk diproses melalui proses ekstraksi dan
pemanasan.
Naringin (naringenin 7-ß-neohesperidoside) merupakan senyawa turunan naringenin yang bersifat
larut dalam air dan terkandung di dalam flavedo, albedo, membran segmen, dan juice sacs pada
buah jeruk. Struktur molekul naringin dapat dilihat pada Gambar 2. Rasa pahit akibat naringin akan
sangat terasa ketika jumlahnya pada buah jeruk melampaui 700 ppm (Puri, 1990). Selama proses
ekstraksi, naringin pada albedo dan segmen buah secara cepat akan masuk dan larut ke dalam
ekstrak jeruk sehingga menyebabkan ekstrak jeruk menjadi pahit. Senyawa limonin biasa disebut
juga sebagai “delayed bitterness” karena efek pahitnya baru dapat dirasakan ketika buah jeruk
mengalami proses pengolahan. Senyawa yang terdapat pada buah jeruk segar adalah limonoic acid A
ring lactone yang bertindak sebagai prekursor senyawa limonin. Ketika buah jeruk mulai mengalami
proses ekstraksi, senyawa limonoic acid A ring lactone akan masuk ke dalam ekstrak jeruk. Pada
kondisi asam tersebut, limonoic acid A ring lactone menjadi tidak stabil dan terkonversi menjadi
senyawa limonin. Adanya proses panas seperti pasteurisasi atau evaporasi menyebabkan semakin
cepat dan banyak senyawa limonoic acid A ring lactone yang terkonversi menjadi limonin. Selama
pembentukan partikel-partikel terlarut, limonin terdispersi ke dalam sari buah dan bila mencapai

jumlah tertentu dapat menimbulkan rasa pahit. Senyawa prekursor limonin terkandung di dalam
albedo, core, dan biji buah jeruk (Puri, 1990).
Menurut Maier (1969), pembentukan rasa pahit pada sari buah jeruk akibat naringin dan
limonin didukung oleh beberapa faktor, di antaranya adalah keadaan alami buah dan cara ekstraksi.
Kandungan senyawa naringin atau prekursor limonin pada buah jeruk akan semakin berkurang
seiring dengan kematangan jeruk. Oleh karena itu, pemilihan buah jeruk pada pembuatan sari buah
atau konsentrat jeruk menjadi sangat penting. Begitu pula dengan metode ekstraksi. Ekstraksi
dengan pressing yang tinggi akan memperparah rusaknya jaringan albedo buah jeruk. Hal ini
menyebabkan semakin banyak senyawa naringin atau prekursor limonin yang akan terpapar pada
ekstrak jeruk. Dan akhirnya adalah tahapan formulasi yang tepat agar dihasilkan sari buah jeruk
Pontianak yang dapat dinikmati konsumen.
Upaya menghilangkan rasa pahit:
Ada beberapa hal yang dilakukan untuk menghilangkan rasa pahit pada sari jeruk nipis yaitu :
memilih jeruk nipis yang benar-benar sudah matang, mengubah naringin yang pahit menjadi
naringin yang tidak pahit dengan proses maserasi yaitu ekstraksi tanpa melakukan pemanasan atau
ekstraksi yang dilakukan dengan pengadukan, sebelum diperas lakukan penjemuran jeruk nipis
diatas sinar matahari langsung selama beberapa jam agar jeruk menjadi layu kulitnya, tambahkan 3
gr sodium meta bisulfit kedalam 1 lt sari jeruk kemudian endapkan selama 2 hari agar terbentuk
endapan putih dan upayakan dalam melakukan penyaringan berhati-hati agar sari jeruk tidak
tercampur kembali dengan endapan putih tersebut.
Proses pengolahan syrup jeruk nipis
Bahan baku dalam pembuatan syrup jeruk nipis adalah buah jeruk nipis yang dibuat sari jeruk nipis,
air dan bahan-bahan tambahan pangan seperti pemanis, acidulant (asam malat), penstabil, dan
pengawet. Buah jeruk, sebagai bahan baku utama, harus dalam keadaan masak, memiliki cita rasa
yang enak, tidak hambar, dan mengandung cukup banyak asam-asam organik. Hal ini akan
menentukan flavor, warna, nilai gizi, kandungan padatan, dan keasaman sari buah. Selain itu, buah
yang digunakan juga harus masih segar, tidak busuk, dan tidak berkapang. Pemanis yang biasa
digunakan pada sari buah adalah sukrosa atau fruktosa, ditambahkan sebanyak minimal 10% atau
lebih, tergantung tingkat kemanisan buah yang digunakan dan tingkat kemanisan sari buah yang
dikehendaki. Penstabil digunakan untuk menstabilkan sari buah, khususnya selama penyimpanan.
Pada sari buah tertentu juga perlu ditambahkan pewarna untuk meningkatkan intensitas warna dan
pengawet untuk memperpanjang umur simpannya.
Proses sortasi dilakukan untuk memilih buah yang memiliki kematangan optimum, tidak busuk, dan
tidak berkapang. Hal ini penting agar syrup jeruk yang dihasilkan memiliki kandungan gizi dan rasa
yang optimal. Pemilihan buah yang cukup matang pada buah jeruk juga menentukan tingkat
kepahitan pada produk syrup jeruk. Menurut Rouseff (1990), rasa pahit akibat senyawa limonin akan
berkurang seiring dengan meningkatnya kematangan buah jeruk. Proses pencucian dilakukan untuk
membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada kulit buah. Proses ekstraksi pada pembuatan
syrup buah bertujuan untuk mendapatkan cairan buah. Ekstraksi yang baik dapat menghindarkan
tercampurnya kotoran dan jaringan buah sehingga flavornya tetap terjaga.
Proses ekstraksi dapat dilakukan dengan cara pengepresan (menggunakan juice extractor),
penghancuran (dengan menggunakan blender atau parutan), atau dengan cara perebusan. Berbagai
metode ekstraksi ini dipilih berdasarkan jenis buah dan karakteristik syrup yang dihasilkan. Pada
buah yang banyak mengandung biji dan cenderung memiliki sedikit serat, seperti jeruk dan markisa,
maka ekstraksi lebih baik dilakukan dengan cara pengepresan karena hal ini dapat mencegah

hancurnya biji yang dapat menyebabkan rasa pahit pada syrup buah. Biasanya ekstraksi untuk buahbuah tersebut dibantu dengan alat ekstraksi khusus. Setelah diperoleh syrupi jeruk untuk
menghilangkan rasa pahit pada jeruk nipis, dilakukan pengendapan dengan cara sebagai berikut sari
jeruk ditambah dengan sodium metabisulfit 3 gram per liter sari jeruk, pengendapan dilakukan
selama 2 malam. Tujuan pengendapan ialah mengurangi rasa pahit pada sirup jeruk nipis dan
menghilangkan perubahan warna dari syrup jeruk. Setelah itu dilakukan penyaringan, usahakan
endapan putih pada sari jeruk nipis tidak terikut. Selanjutnya adalah proses pasteurisasi merupakan
proses pemanasan dengan suhu relatif rendah (di bawah 100o C) dengan tujuan menginaktifasi
enzim dan membunuh mikroba pembusuk. Pasteurisasi pada syrup jeruk biasa dilakukan pada suhu
75oC selama 15 menit. Pemilihan proses ini didasarkan pada sifat produk yang relatif asam sehingga
mikroba menjadi lebih sensitif terhadap panas. Selain itu, dengan pemanasan yang lebih rendah
akan meminimalkan rusaknya beberapa zat gizi seperti vitamin C. Syrup jeruk kemudian diisikan ke
dalam botol yang telah disterilkan dengan memperhatikan headspace. Botol kemudian ditutup dan
dipasteurisasi kembali. Selanjutnya, syirup jeruk didinginkan dan disimpan pada suhu dingin
kemudian beri label sesuai dengan peruntukkannya.
Kesimpulan
Dari hasil review diperoleh kesimpulan bahwa :
1. Jeruk nipis mempunyai kandungan gizi yang cukup baik sebagai bahan baku pangan seperti
kalori, karbohidrat, calsium, fosfor dan vitamin terutama Vit C.
2. Rasa pahit pada sari buah jeruk adalah flavanone neohesperidoside (naringin) dan limonoid
(limonin). Senyawa naringin hanya terdapat pada beberapa jenis jeruk, sedangkan limonin
terdapat pada hampir semua jenis jeruk. Buah jeruk yang mengandung naringin dalam
jumlah tinggi (hingga 700 ppm) akan terasa pahit ketika buah dikonsumsi segar. Berbeda
halnya dengan senyawa limonin. Rasa pahit pada sari buah jeruk akibat senyawa limonin
baru terasa ketika jeruk diproses melalui proses ekstraksi dan pemanasan.
3. Rasa pahit pada sari jeruk nipis dapat dihilangkan dengan : memilih jeruk nipis yang benarbenar sudah matang fisiologi, mengubah naringin yang pahit menjadi naringin yang tidak
pahit dengan proses maserasi yaitu ekstraksi tanpa melakukan pemanasan atau ekstraksi
yang dilakukan dengan pengadukan, sebelum diperas lakukan penjemuran jeruk nipis
diatas sinar matahari langsung selama beberapa jam agar jeruk menjadi layu kulitnya,
tambahkan 3 gr sodium meta bisulfit kedalam 1 lt sari jeruk kemudian endapkan selama
2 hari agar terbentuk endapan putih dan upayakan dalam melakukan penyaringan berhatihati agar sari jeruk tidak tercampur kembali dengan endapannya tersebut.
Bisnis Hobby - Anda tentu tahu jeruk nipis yang berbentuk bulat lonjong berwarna kekuningan jika
telah matang dan rasanya agak asam. Selain lebih banyak dikenal sebagai penambah bumbu
masakan, saat ini jeruk nipis juga sedang digembar-gemborkan sebagai bahan baku utama kosmetik
dengan janji membuat kulit kita menjadi lebih halus dan bebas jerawat.
Ternyata, selain dua manfaat diatas, jeruk nipis juga dapat digunakan sebagai bahan baku minuman
segar. Seperti contohnnya, saat ini telah beredar jenis minuman berbahan baku jeruk nipis yang
diperankan oleh model Putri Kecantikan Sejagad. Tak kalah dengan minuman jeruk nipis yang sering
diiklankan di media cetak dan elektronik, di Kabupaten Kuningan pun terdapat beberapa produsen
pembuat jenis minuman serupa yang berbahan baku jeruk nipis.
Usaha ini memiliki prospek penjualan yang cukup menguntungkan. Supaya tidak penasaran, kita lihat
saja dari analisis usaha pembuatan minuman sari jeruk nipis dari salah satu produsen jeruk nipis
unggulan di Kabupaten Kuningan.

ANALISIS PEMBUATAN MINUMAN SARI JERUK NIPIS
HARGA JUAL PRODUK : Rp. 2000,- Per Botol
KAPASITAS PRODUKSI/HARI : Rp. 2.750,- Botol
1. Biaya Produksi
a. Biaya Tetap
• Peralatan Rp 145,850
b. Biaya Tidak Tetap
• Bahan baku Rp 2,170,000
• Bahan bakar dan Listrik Rp 75,000
• Tenaga kerja Rp 337,500
• Kemasan Rp 402,500
• Total Rp 2,985,000
c. Total Biaya Produksi Rp 3,130,850
2. Keuntungan per bulan
a. Penerimaan Rp 5,500,000
b. Keuntungan Rp 2,369,150
3. Break Een Point (BEP)
a. BEP harga Rp1,138.49
b. BEP olume produksi (Kg) Rp. 1,565.43
4. B/C Ratio 0.757
5. Return of Inestment (ROI) (%) 75.67
Asumsi Pembuatan Sari Jeruk Nipis
1. Inestasi bangunan dan peralatan berupa (mesin press jeruk, mesin pencampur, UV ilter dll)
sebesar Rp. 700.000.000. Asumsi masa penggunaan sekitar 20 tahun, dengan intensitas
penggunaan 20 hari per bulan. Jadi asumsi jumlah pemakaian sekitar 4800 kali. Asumsi biaya
pemakaian = Rp.700.000.000/4800 kali = Rp. 145,850/ 1 kali produksi
2. Kapasitas produksi per 1 kali produksi sekitar 2750 botol minuman jeruk nipis
3. Bahan baku utama berupa jeruk nipis dan gula putih
4. Kemasan botol, dikemas dalam bronjong yang terbuat dari bambu isi 5 botol atau dus isi 10
dan 25 botol.
5. Jumlah tenaga kerja 15 orang.

Peluang Usaha Waralaba Minuman Modal Kecil Bersama Lemon O ~ Bisnis Yang Menguntungkan
Usaha minuman memang tidak ada matinya. Dengan iklim tropis yang panas membuat usaha
minuman dingin nan menyegarkan laris manis diserbu pelanggan. Peluang usaha ini yang dibaca oleh
Nardo dengan mendirikan usaha minuman dengan brand Lemon O. Berbeda dari usaha minuman
jeruk lainnya, Lemon O menggunakan sari buah alami tanpa pemanis dan pewarna buatan. Yang
menarik Lemon O menawarkan kerjasama usaha waralaba minuman dengan investasi yang sangat
terjangkau dan cepat balik modal. Nah, bagaimana cara menjadi mitra usaha waralabanya?
Awal Usaha Waralaba “Lemon O”
Sebagai manager di salah satu perusahaan farmasi membuat Nardo sangat concern kepada
kesehatan, begitu juga soal memilih minuman, pria yang akrab disapa Nardo ini sangat
memperhatikan kehigienisannya. Melihat masih banyaknya pelaku usaha minuman yang tidak
membuka usaha minuman yang sehat saja.
Melihat sudah banyak pelaku minuman teh dan kopi, Nardo memilih untuk membuka usaha
minuman sari jeruk alami. Selain masih minim pesaing, kebetulan Nardo memiliki kebun jeruk dan

aktif di komunitas petani jeruk di kampung halamannya di Palembang. Menurutnya selain kaya akan
gizi, dengan membuka usaha minuman jeruk maka akan meningkatkan nilai jual hasil panen
jeruknya.
Peluang Usaha Waralaba Minuman Modal Kecil Bersama Lemon O ~ Bisnis Yang Menguntungkan
Setelah melalui proses trial error selama 2 tahun, akhirnya pada Mei 2015 Nardo memberanikan diri
membuka usaha minuman sari jeruk dengan mendirikan Lemon O di Cijantung, Jakarta Timur. Nardo
mengaku menghabiskan modal sebesar Rp 5 juta yang digunakan untuk membuat 2 booth, serta
peralatan usaha lainnnya. Masih minimnya pelaku usaha sejenis membuat Lemon O diterima di
masyarakat.
Banyaknya permintaan dan keinginan membantu orang lain untuk membuka usaha dengan modal
terjangkau membuat Nardo tertarik untuk mengembangkan usaha minuman Lemon O lewat jalur
waralaba. Sebagai persiapan Nardo segera merumuskan SOP (Standard Operating Procedure), serta
berniat akan segera mengurus perizinan yang dibutuhkan. Sejak diwaralabakan 3 bulan lalu, kini
usaha waralaba minuman Lemon O telah memiliki 2 cabang dan 9 Terwaralaba yang tersebar di
Jakarta, Depok, Bogor, Bangka, Palembang, dan Pantai Anyer.
Harga Minuman Lemon O
Dari namanya saja kita bisa menebak kalau Lemon O menawarkan minuman sari buah jeruk lemon.
Menggunakan bahan baku sari jeruk lemon alami yang dicampur dengan gula murni tanpa pewarna
dan pemanis buatan sehingga aman untuk dikonsumsi serta kaya akan vitamin.
Seperti yang kita tahu, jeruk kaya akan vitamin C yang berkhasiat meningkatkan daya tahan tubuh,
menjaga kebugaran tubuh, serta membantu proses penyembuhan. Lemon O tersedia dalam 4 varian
campuran yaitu Original, Madu, Selasih, dan Kurma.
Harga yang ditawarkan juga relative sangat terjangkau yaitu mulai dari Rp 4000-5000/cup
tergantung ukuran cup yang dipilih. Sedangkan jika pelanggan ingin menambahkan bahan campuran
maka dikenakan harga tambahan yaitu Rp 1000/item campuran yang diinginkan. Nardo mengaku
mampu menjual rata-rata 50 cup/hari dengan omset sekitar Rp 250 ribu/hari.
Modal Usaha Waralaba Lemon O
Bingung ingin memiliki usaha dengan modal terjangkau dan terbukti menguntungkan? Coba simak
tawaran usaha waralaba minuman Lemon O. Ada 2 pilihan paket investasi yang ditawarkan yaitu
Paket Rp 5 juta dimana calon Terwaralaba akan mendapatkan booth, mesin sealer press cup listrik,
drink jar kapasitas 20 liter, seragam karyawan, dan bahan baku awal untuk 200 cup Lemon O.
Yang kedua adalah Paket Rp 4 juta yang akan mendapatkan perlengkapan seperti Paket Rp 5 juta
namun tanpa mesin sealer dan jumlah bahan baku lebih sedikit. Yang menarik investasi tersebut
berlaku untuk kontrak kerjasama selamanya dan Terwaralaba tidak dikenakan royalty fee sehingga
semua keuntungan menjadi milik Terwaralaba sepenuhnya.
Terwaralaba hanya diwajibkan membeli bahan baku berupa cup seharga Rp 400/cup, dan sari jeruk
liquid Lemon O seharga Rp 55 ribu/liter yang tinggal dicampur dengan 8 liter air mineral untuk
menghasilkan 36 cup Lemon O. Bahan baku sari jeruk liquid Lemon O mampu bertahan hingga 2
tahun tanpa merubah rasa. Sedangkan untuk bahan tambahan seperti selasih, madu, dan kurma
Terwaralaba boleh membeli di lokasi masing-masing.

Usaha Yang Cepat Balik Modal
Disinggung soal balik modal, ayah 3 anak ini menargetkan Terwaralaba Lemon O dapat balik modal
hanya dalam waktu 3 bulan saja. Dengan asumsi Terwaralaba mampu menjual minimal 36 cup/hari
dengan harga jual Rp 5 ribu/cup maka Terwaralaba akan mendapatkan omset sebesar Rp 5,4
juta/bulan. Setelah dikurangi biaya pembelian bahan baku dan biaya operasional lainnya maka
Terwaralaba akan mengantongi keuntungan bersih sekitar Rp 1,5 juta per bulan.
Guna dapat mencapai target balik modal tersebut Nardo menyarankan Terwaralaba membuka gerai
di tempat olah raga, lokasi car free day, sport station, sekolahan, atau di pasar. Karena booth Lemon
O semi permanent, Terwaralaba tidak hanya stay di suatu tempat saja tetapi bisa mobile ke tempat
lain.
Persaingan dan Promosi
Meski masih minim pelaku usaha sejenis, namun Nardo menyadari persaingan di usaha minuman
sudah sangat ketat, dan untuk memenangi persaingan tersebut Nardo gencar melakukan promosi
dengan cara menyebar brosur, hingga memasang iklan di media cetak. Agar pelanggan tidak cepat
merasa bosan, Nardo juga mengaku rutin melakukan inovasi produk dengan mengeluarkan varian
bahan tambahan pada usaha waralaba minuman Lemon O-nya.
Info lebih lanjut mengenai peluang usaha waralaba minuman dengan modal kecil ini, hubungi :
Usaha Lemon O, CV Panca Sukses
Untuk paket 1 usaha lengkap + Mesin Sealer Rp 5 juta
Paket 2 tanpa Mesin Sealer Rp 4 juta
Jl. Raya Sawangan No.7 Pancoranmas, Depok
Office : 02177888989
HP/WA : 085883638099
HP : 081289410278
Baca juga:
Usaha Waralaba Kedai Kopi Bersama Wake Cup Coffee ~ Cocok Bagi Eksekutif Muda
Waralaba Jus Sembako ~ Investasi Rp 19 Juta, 6 Bulan Balik Modal Untung Bersih Hingga 40%
Peluang Usaha Franchise Cendol “Cendolsin”, Usaha Dengan Modal Kecil Cepat Balik Modal
Dua Sahabat Sukses Usaha Waralaba Minuman Jahe Susu Deesuhe Dengan Omset Puluhan Juta
30 Usaha Waralaba / Franchise Dengan Modal Investasi Kecil / Murah
"KENCANA" Ibu Hj.Nunung ada sejak 1996, adalah jenis minuman kesehatan yang terbuat dari bahan
baku jeruk nipis asli. Minuman syrup ini berasal dari desa Ciawigebang Kabupaten Kuningan Jawa
Barat. Dari berbagai hasil penelitian ternyata buah jeruk nipis kaya akan manfaat kebutuhan gizi bagi
tubuh kita mulai dari balita hingga dewasa...
Selain menyegarkan jeruk nipis dapat juga untuk penyembuhan diantaranya
1. Vitamin C yg berguna untuk mengobati sariawan, panas dalam, meringankan flu dan pilek,
menghaluskan kulit, melancarkan buang air besar,melarutkan lemak dan juga nikotin dalam
tubuh
2. Kalsium berguna untuk mengurangi kerapuhan tulang
3. Menurunkan Colesterol, darah tinggi dan asam Urat

Pelengkap Gizi : Dapat Diminum/disajikan dengan campuran es/air dingin dan hangat pada waktu
sehabis makan atau kapan saja.
Bro and Sis monggo diorder Rp. 30.000,- per btlnya :Peace
yang mau jadi Reseller ada harga khusus, min pembelian 10 dus, 1 dus isi 12btl
Minat!!! mau tanya2x dulu atau langsung order bisa hubungi:
Telp / WA 0813 8228 7331
BB 29538037
BB 220B2F9D
untuk pembayaran bisa COD ( sekitaran TMII, Cibubur, Cijantung, Citos, Kali Bata) kalo transfer di no
070-00-0580548-1 Bank Mandiri a/n Eko Purwannto
0711741371 Bank BCA a/n Putranti Elizabeth PHMinuman Segar dan Menyehatkan " Sari Jeruk
Nipis" KENCANA
Jeruk merupakan buah yang terkenal kaya akan kandungan vitamin C-nya. Beragam jenis jeruk yang
tumbuh di Indonesia antara lain ada jeruk bali, jeruk lemon, jeruk nipis dan lain-lainya.
karyawan jeniper kuningan cirebon
Karyawan Jeniper. Foto: Alehandro Malik/Rakyat Cirebon
Khusus untuk jeruk nipis, khasiat yang diperoleh ketika rajin mengonsumsinya adalah dapat
mengobati disentri, sembelit, ambeien, haid tak teratur, difteri, jerawat, kepala pusing atau vertigo,
suara serak, batuk, bau badan, menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok, ketombe, flu,
demam, dan banyak lagi.
Minuman olahan buah jeruk memang selalu banyak peminatnya.
Selain memang bagus untuk dikonsumsi, di negara tropis seperti Indonesia, produksi buah jeruk juga
melimpah, sehingga untuk bahan bakunya tidak terlalu sulit untuk diperoleh.
Salah satunya pengusaha minuman jeruk nipis bernama Deffan Dede Purnama (46) mengaku, dirinya
mencoba membuka usaha jeruk peras dengan brand Jeniper pada 1997 dengan modalkan Rp300
ribu.
“Dulu saya mencoba menjual produk saya dengan cara menitipkannya ke warung-warung. Awalnya
stok 100 botol sirup dengan harga Rp6 ribu. Namun, yang laku hanya 40 sisanya kemudian saya
bagikan ke tetangga-tetangga,” ujarnya.
Beruntungnya di tahun yang sama Pemerintah Kabupaten Kuningan juga menetapkan, jeruk nipis
sebagai oleh-oleh khas Kabupaten Kuningan.
Hal ini kemudian membawa angin segar bagi dirinya dalam mengelola bisnis yang digelutinya.
Diungkapkan Deffan, untuk memperkenalkan brand Jeniper yang lebih luas lagi, atas inisiatif sendiri
ia pun rajin mengikuti sejumlah pameran dan bazar yang digelar.
Tak hanya itu saja, pria lulusan Universitas Pakuan Bogor, jurusan Akuntansi ini mulai menelurkan
produk baru, meskipun masih berbasis jeruk nipis peras.

Namun dengan kemasan langsung minum yang berukuran 140 militer dengan harga Rp1.500 per
botol.
Produk baru ini ternyata mendongkrak kepopularitasan brand Jeniper, karena banyak sekali
peminatnya.
Sehingga seiring berjalannya waktu, bisnis yang diusungnya semakin berkembang pesat, puncaknya
di tahun 2005 suami dari Nunung Nurleha ini mampu memproduksi 30 ribu botol per bulannya.
Agen yang bergabung untuk memasarkannya pun semakin berkembang, dengan total sekitar 115
agen yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Jabar, dan Jogja. Dengan harga perbotol yang
ditawarkan dari Rp5 ribu hingga Rp20 ribu.
“Dari total 115 agen kami, 60 persennya berasal dari Kuningan dan Cirebon, agen juga bebas
menentukan harga jual produk ini ke konsumen,” ungkap Deffan.
Untuk mensiasati persaingan dengan kompetitor yang ada di pasaran, Deffan optimis bahwa brand
Jeniper mampu bersaing. Ia mengklaim kelebihan produknya terletak pada kualitas yang selalu
dijaganya.
“Produk Jeniper selain menggunakan bahan baku lokal berkualitas tinggi, juga selalu kami uji coba di
laboraturium. Hal ini bertujuan untuk selalu menjaga mutu produk,” terang Deffan.
Selain itu, ia menjamin produknya menggunakan buah asli yang diperas, sehingga tidak
menggunakan ekstrak seperti produk lain yang marak di pasaran.
“Memang harga kami lebih mahal di pasaran, namun kami bisa menjamin pembeli tidak akan
kecewa dengan produk yang kami tawarkan," pungkasnya. (ale)

