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BAB I
PENDAtrTILUAN

: : r:..:f::iig

:.j,,resia merupakan salah satu dari beberapa negara di dutia:._: _ -.: :.'mpah-aempah terbesar.

_r_ _: : =rsama rempah_rempah J:::lJl"#.::::TI, I,::#*:_t. ..titl lekumpulan rasa, sifat dan karakter dan keringat raga nenek:: ..:r :nereka. Serba_serbi rempah negen ini sangat kaya dengan berjuta.i! :riam raea dan batin. Dan man

- =.:: reneruskan ouo,n.n*".0u*Il1i:,jffi.ffiffii#:rH;
::::r: :J:lah Manfaat reopah_rempah yang banyak sekali. Tidak hanya: =-::kan sebagai bumbu masak, tetapi Juga uotuk pengawet makanan,.::.::,.ai daging, kemenyan, wangi mulut, tubuh dan ruangan, kesehatan:.: ian iain sebagainya

Rempah-rempah yang digunakan sebagai bahan baku obat, biasanyai.:iri obat herbal atau iamu oleh masyarakat l.rdonesia. Menuut WHO,,::ri:r :ir 9; dari penduduk dibeberapa negara Asia dan Afrika menggunakan_:: i,-idljional untuk mengatasi ma!
::::: rnaju. 70vo-80vo dari.",;*1fi"H;';T#:T ::[:::

:_::.i.:i L.encobatan komplementer atal

\ias ng masing dae,", ;;n::::-T":|"jXT[:l **_,
::,-,citn rrri lhas masing-masing Kita mengenallamu gendong yang berasal::. Sukohaqo Dikatakan jamu gendolg, dikarenakan para tvanita
:::ntrtekan Jamu dengan cara digendong. Jamu ramuan madura, yang berasal
-:::: pulau \,fadLrra. Dan rvedang urvuh, yang bcrasal darr logjakafia Wedang'.iuh rlns kinL sedang digemal.banyak orang hanya salah satunva. Meski.a r\ . d-nodh *cJang rtu mampu mrnlegarkan dan rnenlehatl,an tubuh.i:t:k zrman nenek rroyane tcrdahulu, bahan ramuar Wedanq Uwuh.' . ,. d.,prl rrcrrnganlan .(na rn
.. : i!,-rk.Ln tcnggorokan, ,r,",rn".ruutnt"tun 

rlas.k angin & batuk ringan

car peredaran darah. mcnghilangkan

I
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. .:- ,::!-:- :ii.l. \embung dsb. Rasanva pun begitu unik. Wedang Uwuh
-:. -_r.r :-:rtan khas Imogiri, Kecamatan Bantul, provinsi DIy. pada
: - : :, ., ::::I u$uh hanya ada di satu angkringan di dekat makam keluarga
:: :::-:: sata_ namun sekarang sudah banyak yang mengenal daDi :.: :._rri \\'edang Uwuh diberbagai angknngan di Jogja bahkan sudah

: i -:: l: jj.rah lain meski tidak sebanyak di Joga
:uiau Kalimantan. teakenal karena hasil buminya berupa tanaman_

- --:-: hirkhasiat, seperti pasak bumi, gambir, dan lain sebagainya_
-i,r ::l:nlan Selatan. bennovasi arlltuk membuat wedang ratik, yang isrnya
:::rr: iama dengan wedang uwuh dari .jogjakarta. Dan wedang ratik
-:.rF.aian perpaduan bahan herbal yang sebagian besar bahan-baharnya
.._: idn oulau kalirnanLan Sebagdr txmbahan bagr lhasanah mtnuman

.:.:.1, Ji Lrilonesia.

Dr KaLimantan Selatan - kelapa sawit merupakan salah satu produk
:-r !..kebunan yang men3adi komoditi utggulan, setelah le1AL dan kIE1.i:i::mblnsan komoditas kelapa sawit di provinsi ini relatif cukup pesat
1:i:i produlsi per tahumya mencapai 1.060.919 untuk lahun 2012 dari laha[
..-,uas .11,1 754 hektar, menurut Statistlk pertarian 2012 yang dikeluarkan
..:n Kementerian pertanian Luas areal tanaman Kelapa Sawit Tahun 2013
i::.ras l7t 720 lja (disbunlalsel. 2016) Itu semua angka total yang didapatlan
:"1 produksr kelapa sawrt perkebunan rakyat, perkebunan negara- dan
:--.kabLrnan swasta

Ketersediaan bibit kelapa sawit di Kalimantan Selatan sangat
iJreanrung pada sumber benih maka untuk memudahkan mendapatkan benih
krlapa sarvit dirakukan pola wararaba dengan sarah satu sumbe. benih vaitu-:k r lrlrJan Jarr tanu r .)00r . d rahr

r:lah berr,,aralaba pabrik pengolahan *" ::::,fH;"o*?:H#:
Sclatan berlunrlah 3l unit dengan kapasitas produksi CpO (crude pabn oil .r'-ral .ru,r rrcnrahr b8ll.40lron per bulan dan inri sa$ l)16471 ron
ptr bulan (dishunkalsel. 2016)

Maha.risua program sludi irendidikan ekonomi telah dibekali dengan
. d L .lt"h . ,r . bc,lru ,un,,dl dcnt.rn Ierr||Jr],ah.rdn. rol,tr rnar.L Iulrrlr r"rrr,
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:.- -:r ::l\an mereka wirausawan_wirausahawan baru. Setiap program
r . a-.: Jiu\\arkan olch universitas kepada mahasiswa, khususnya
: _: : -nq.mbangan jiwa wirausaha mereka, selalu disampaikan kepada
::.:r :.iar retapi, dikarenakan rninat berwirausaha mereka masih

.:-:::_-: iuang, mereka tidak peka terhadap peluang-peluang yrug terjadi
: -:.::.: :i:reka Banyak dan mereka lebih memrlih mencari pekerjaan
i:-i:: ;Esa!\'ai, baik itu pegawai negeri sipil ataupun pegawai swasta.

::-r.:ai oleh orang tua mereka pun mcnginginkan anak_anakaya menjadi
:,:.:.;=: dibandingkan men1adi seorang wirausaha. Walaupu! mahasiswa

: .::: srudi pendidikan ekonomi dibekali ilmu dan pengetahuan menjadi
r: -::! gum, akan tetapi menjadi seorang wirausaha dapat menjadi altematif
--:-,. mencari rejeki dan pengembangan jiwa sebelum memasukj dunia
<,:a:33n

Oleh karena itu, diharapkan dengan program ini, mahasiswa dapat

- r::*-i'3nslan Jiua wirausaha mereka. Dan selanjutnya, hal ini dapat
: ::._:::angkan menladi usaha berkeianjutan ba_qi mereka

ts Rrmusair Masalah

Ber-dasarkaq latar belakaflg yang telah diuraikan di atas, maka pennasalahan lang
als.o dr-bahas dalam pro$a,n iniadalah

3.gaimana menbuat wedang ratik. mcnjadi minuman khas Banjarmasin
sebagar penambah khasanah rninurnan herbal di Indonesia ?

3asaimana membuat VCO, menJadi salah satu produk unggulan altematif
Lriahan minl,ak kelapa yang menyehatkan ?

Baqaimana mctodc pemasaran vang baik agar weda:rg ratik dan VCO
ospar diterima masl,arakat l

llaeaimana cara me numbuhlerrbangkan ,1irva kewirausahaan bag
F.ahasis\!a melalui pembuatan weclang ratik dan VCO?



C- Tqua eegabdian

1- lileqaluikar sisi kreativitas dalam hal mengombinasikan berbagai bahan_
r-h*n herbal klas Kalimantan menjadi altematif minumal yang sehat dirlr
bqthasiar bagi masyarakat.

a L{eDgeta.hui cara

dala membuka

Basya.akal

peEtasaran wedang ratik,

kesempatan kerja dan

sebagai peluang bisnis yang

meningkatkan perekonomian

: ).:::eembangkan j iwa kemandinan dan kewirausahaan mahasiswa melalur
:: ruman instan berkhasiat, yaitu wedang ratik.

- '.1.:i.!t Kegatan

. :. .. nr11141 p19g1am inr adalah

l 1'mberikan inspirasi kepada masyarakat untuk meningkatkan keativitrs
ri:rvrrausaha yang dapat meningkatkan perekonomian

- l 1:nambah alternatif minuman kesehatan vang berkhasiat dm tanpa bahan
i=nqa\\€i

: \l.'neurangi .junrlah pengangguran dengan menarik tenaga kerja yang
iiiutuhlian dalam usaha membuat minurnan kesehatan

- _\-a.an Pengabdian

Sssaran kegiatan im adalah mahasisu,a pcmlidikan ckonomi FKIp
, r. --{,\,1

. :.!l1pat dan \\,aktu kcgiatan

: Trmpar : Ruang l9 FKlp UNLAM
: \\ allu : 20_22 Juni 20t6

4
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BA} tr

TINJAUAN PUSTAKA

I : 
=..:

:- :::iah obar tradisional berbahan alami warisan budaya yang telah

: :1 !:.aia turun,tcmurun dari gencrasi ke generasi uotuk kesehatan.

.: --:-:.. :lLu dalam permenkes No_00l,A4enkesper/L/2010 adalah balun atau

r_:- ::.:i1 rang berupa tumbulan, bahan helvan, bahan mineral, sediaan

i: :- -:..1rk1. atau campuftm dari bahan tersebul yang secara tumn temurun

: :- : --iakan untuk pengobatan, dan dapat diterapka! sesuai dengan norma

- : :a:laku di masyarakat. Sebagian besar masyarakat mengkonsumsi jamu

.:_: r ::rrca]a memberikan andil yang cukup besa. terhadap kesehatan baik

-- -.. :':ilc.eahan dan pengobatan terhadap suatu penyakit maupun clalam hal

:. ::: \_ebugaran, kecantikan dan mer ngkatkan stamina tubuh

B. Sejarah Jamu

Sejarah tenlang lamu dapat kita telusuri dari beberapa bukii seiarah

iang ada Diantaranya adalah:

l

1 lfokumentasi tertua tcntang jamu yang terdapat pada relicl Candi

llorobudur (tahun 772 SM), drmana tcrdapat luliisan tentang ramuan obar

tradisonal atau Jamu

Reiief-relief pada Candr prambanan, Candi penararan (lllitar). dan Candi

I egalu,anei (Kediol yanij fi enerangkan icnlang penpuunaan .jantu pada

zaman dahulu



'.:: -,:.ng berisi tentang tata cara pengobatan dan jenis_ienis obat

:::::,t::l

:- --Iun 991-1016 M, perumusan obat dan ekstJaksi dari tanaman

- t. rada daun kelapa atau lontar, misahya sepe(i Lontar Usada di

:: r. i3n Lontar pabbura di Sulawesr Selatan. Bebcrapa dokumen terscbut

:. :r Jrre{emahkan ke dalam baha-sa lndonesia maupun bahasa asing.

i::! masa kerajaan-kerajaan di Indonesia, pengetahuan mengenai

::-.u1asi obat dari bahan alarni juga telah dibuhrkan, misalnya Bab

.::*ruh jampi Jawi oleh keraton Surakarta yang dipublikasikan pada tahur

, Si8 dan terdiri dari 1734 lormulasi herbal.

-r.ikembangan industn jamu di ladonesia sendiri baru dimulai Sekitar

=tun 1900-an dimana pabrik-pabrik jamu besar mulai berdiri di Indoncsia

:epeni Jamu Jago, Muslika Ratu, Nyonya Mencer, Leo, Sido Muncul,

,raa.1u Simona. Jamu Borobudur, Jamu Dami, Jamu Air Mancur, Jamu

iusaka Ambon, Jamu Bukit MentJos, dan tenaga Tani Fanna (Aceh).

C. Perkembangan Jamu di Indooesia

Hiogga saat ini kebcradaan iamu terus berkembang, hal ini tercermin

:?d.a perrnintaan terhadap jamu vang terus mengalami peningkatan

;rrrandingkan beberapa tahun sebelumnya, tetapi apabila dibandinukan dengan

a-::mif!arn ohat modem dari industn, i.urmasi nasional, pcmintaan produk

1]mu masih kalah jauh. Analisis lenrang permintaan.;amu hingga tahun 1010

:::mbenkan hasil jumlah pennintaan rcrharlap produk lamu masih lebih

.:rdah \,aitu pasar obat lnodcan scbesar Rp -.17-t tnl\un dan obat hcrbal ftrilra

if 7.1 tnl)un. Walaupun pangsa pasar rndLrstrr lamu ntasih te{ap rendah



.-I'}E*srEk,'| dengan industri farmasi tetapi pertumbuhan

ei janu jauh lebih baik dibaudingkan detrgair rilgkat
.-+.ti firoasi yang malah mengalarni peDu.unan.

pangsa pasar

pertumbuhan

-r \Iengapa Jamu Mengalami peningkatan

lrend saat ini yang se.ba back to naturc menyadarkan masyarakat

:.:: -ntrngnya penggunaan bahan alami terhadap segala aktivitas kehidupan

:.r-,=a vang melyangkut tcntang kesehatan Kebanyakan orang telah

-.1:eni bahwa pengguoaan obat tradisional selain harganya yang mural!

- -:trh diperoleh, juga memberikan sedikit efek samping terhadap kesehatan.

:--:- rersebut memberikan peluang pasar yang perlu direspon dengan bajk

--.Lalui perencanaan produksi yang tepat baik jenis, kuantitas, kxalitas,

::iaupun kontinuitas sehingga keberadaan lamu harus tetus berkembang.

E. $edang Ratik, Minuman dari Kalimantan Selatan

Pulau Kalimantan, terkenal karena hasil buminya berupa talraman_

ii:raman berklusial, sepe.ti pasak blnni, gambir, dan lain sebagainya pror-,r..

Lalimantan Selatan merupakan daerah yang kaya akan keanekaragaman jcnis

iumbuhan berkhasiat obat. Tumbuhan berklasiat obat sudah sejak lama

,iiramu dan dimanfaatkan masyarakat sekitar hulan secara turun_temurun

-\atnu[ demikian, ilmu untuk meramu tumbuhan bcrkhasiat obat saat i,,i

cenderung rnulai hilang Hal ini rlisebabkan oleh masya.akat yang sudah mulai

engenal obat-obalan sintetis (kimia), belum lagi minuman dan makanan

rang berkhasiat untuk nenjaga kebugarao lubLrh Kalirrantan Selalin.

l-.rrinovasi untuk membuat wcdang ratilq vang isinva hampir sama dcn!.rr



:: i -.rrh dari jogjakada. Dan w€dlang ratik merupakan perpaduan bahan

:- : .,::g sebagian besar bahan_bahannya berasal dari pulau kalimantan.

, .:-bahrn bagi kiasanah minuman herbdl di lndunesra.

- 'c.iuaog pasar

P.luang membuat wedang ratik ini sangat terbuka lcbar di daerah
i . .tari.,ln Selatan, Khususnya Banjarmasin dan sekitamya. Konsumen

:.:r:.: nenl.ukai minuman kesehatan yang hangat dan menyehatkan. Selain

-: 3. jalah satu pilihan minuman sehat, usaha wedang ratik ini juga dapat

- : , erap aDgkatan kerja bagi masyarakat, dalam ratrgka mengurangi tingkat

:,:::fnSgUfan.

c. $ edang Uwuh

,iedang Uwuh adalah minuman yang bahan bakunya dedaunan Bahan

:, _:,.tr rempah ktras Indonesia, yaitu daun dan ranting cengkeh, daun pala, daun

- I : :nsan, kaw secang, jahe, ditambah gula batu. Macam_macam rempah itu
: i.:-: lenlan air mendidih, kemudian diseruput sedikit demi sedikit. Air panas

:-.. :isrnakan untuk menyeduh seluiknya air mendidih yang dinasak di ata-s

r-::: nensgunakan anglo karena a.omanya lebih nilqnat dan panasnya lcbih

Asai kata uwuh berasal dari Bahasa Ja$a, jika diterjenahkan dalam

-:::-:.1 Indonesia adalah sampah dedaunan. Dalarn pcrkembangarBya, kata u\i.uh

-, :ermakna sampah secam umum, sehingga mengesankan lotor dan becek.

l. r::ra \\ edang Urvth justru mengundang orang untuk datang, karcna penasaran

:-::: ie\egaran dan khasiat 1,ang dimiiikinya Sedangkan kata wedang luga
-: :.:i :an Bahasa .taua yang a(inya adalah minuran

f



, ::--.i; l,$uh sudah digunakan oieh para prajurit kerajaan Mataram

. . ' : ..: :) a mungkin meaeka menczlri mmu.tn untuk menghangatkan badat

:.:.rrl melindungl Keraton, praju.it harus memiliki stamina prima. Baik

- ::-r..iLg maupun ketika harus keluar masuk hutan. Mungkin dalam

: .::i :ercetus ide untuk mengunpulkan bahan_bahan yang terdapat disekitar

.- ::_irnakan. Jadilah wansannya resep maupun khasiatnya bisa dinikmatr

H. \ irgin Cocotrut Oil (VCO)

-lrilah Virgin Coconut Oil atau minyak kelapa pera*an mulai dikenal pada

- - :.1,r5. Dimana saat itu banyak sekali penelitian yang mulai membuktikan

..-:::ian dari minyak kelapa untuk kesehatan dan kecantikarL Saat ini, ada

:- ..i rninyak kelapa di pasar yang diberi label scbagai ..Virgin Coconut Oil.,.

-:., Coconut Oil hanya dapat diperoleh dengan memproses daging kelapa segar

: j- :.a rang disebut non-kopra. proses lanjutan tidak menggunakan bahan kimra

: :imanasai tinggi dalam pemumian lebih lanjut.

\4inyak kelapa umumnya mendapatkan cap buruk karena mengandung

::ari tenuh !,ang tinggr. Namun, sebeoamya terdapat pula berbagai manfaat dar;

::::rak kelapa, khususnya jenis minyak kelapa yang disebut sebagai virgrn

,r.(rnut oil (VCO) Berbeda dengan minyak sayur, VCO yang mengandung 92%

i.:n lcmak ranlai scdang ini bisa terus discrap melalui dirdiry usus sesampainva

:. laiuran cema, proses ini lebih cepal karena tanpa mclalui proses ludrolisis dan

:-zimatik Selanjutnya langsung dipasok masuk kedalam aliran darah riLn

:rjlurg diba\\a kedalam organ hati untuk dimetabolisir Didalam hati VC]O

-i proses menladi energl saia, bukan kolesrerol dan timbunan lemak. cnerpr

9
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:' ::.-_-.:!an untuk meningkatkan fungsi semua kelenjar endoklrin, organ

- . ::. :.rr\uh VCO dapat digunakan pada berbagai makaran atau digunakan

. :--i.anlik rambut serta ir-ulit.

- , -.. -: rJalah khasiat dan manlaat VCO untuk kesehatan .

r-:ra.t laurat

. ,, rr,engandung hampir 50 persen asam laurat, suafu asam lemak raltal

,::-r: dengan berbagai maafaat kesehatan. ASI merupakan sumber pentirrg

::i iari asam laurat.

l:-rtimikroba

r-.:.na kandungan asam laural yang tinggi, VCO memiliki sifat antimtkroba,

"::Liamur_ dan a ivirus Tubuh mengubah asam laurat menjadi monolaurin

'.:r! bertanggulg jarvab sebagai penghancur virus. VCO .juga dipercaya

::::mperlambat pcrturnbuhan virus pada pasien HM AiDS.

: Sisrem kekebalan tubuh

-i:am laurat yang ditemukan dalarn ASI membantu bayi untuk mciawan

rni:1isi Asam laurat dalam VCO juga mampu memperkuat sistem kekebalan

tubuh sehingga tubuh lebih terlindung terhadap penyakit. Karena diet orang

de*asa umumnya rcndah dalarn asam laurat, VCO merupakan sumber mudah

dao anpuh untuk meningka&an sistem kekcbalan tubuL

10



- : :..1::..i baik

:::: menurulkan kadar kolesterol jahat sambil mempromosikan

:- ...:::., ]lDL arau kolesterol baik. Sebuah studi tahun l9g0 oleh Dr

.:---.. menun3ul<tan bahwa tikus yang makan 10 peruen VCO

-: :i-:ikan lebih sedikit kolesterol buruk dan lebrlr banyak kolesterol baik

r::rng til-us yang makanannya terdiri dari 10 person minyak bunga

-:':::at

: r::trtotik super

. :r: :ln pengobata[ modem adalah munculnya strain bakte.i yang taian

':--.:iap antibiotik Sebuah studi tahun 2005 oleh Georgetown University

:::untuklan bahwa asam laurat dalam VCO mampu mengobati infeksi

:,:13.i pada tikus lebih baik da.i anribiotik biasa.

- 3aik Untuk ibu hamil dan rnenyusui

r:turan orarg tua zaman dulu untuk mengonsumsi tninyak kelapa, ada

':-:-,amra karena minl,ak kelapa memiiiki kandu[gan yang lua. biasa Selain

.::matikan berbagai mikroorganisme berbahaya kandungan MCFA ((asarn

r::Lra!, asam kaprilat,asam kaprat,asam oleal, asam miristat,asam palmitat)

:rlam VCO juga membcrikan energi yang dibutuhkan saar bayi mau lahir.

r.berapa pengalaman menyebutkan bahwa konsumsi VCO saat ibu hamii

:r.mberikan penga.uh yang sangat baik uotdi bayi, bukan saja saat di dalam

i:rdungan bayi lebih sehat, namun ketika lahjr bayi dalam keadaan bersih dan

,:iat Selrin itu VCO mcmbuat produksi ASI mcnjadi lcbih banvak dan lehih

:i Lualitas
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t:- ::l iesehatan jantung dan pembuluh darah

:: : : -: :t:nunjuklan adanya hubungan penyakit Jantung dan pembuluh

-- :r ::::lisi r irus / bakteri yang akan men],ebabkan pembcntul(an plak di

-:-., r-. darah Kzuena VCO bersifat antibakeri / virus maka dapat

-:-:r:i.; mencegah pembentukan plak dengan cara membuluh

- .i.--.lanrsme p encetus timbulnya plak. Selain itu. salah satu penyebab

r-r .:iri tamung adalah ktdar kolesterol darah yang tinggi penumpukan

, : :::;:oL disebabkan konsumsi lemak yang berlebihan dalam menu sehari,

,: .:ntnega kelebihannya disimpan dalam turbuh. Dalam VCO terdapat

t.l - r ! ang mudah dimetabolisme untuk menghasiikan cnergi tidak ditimbun

:.:-r--I lemak tubuh. S elain itu konsumsi rutin VCO juga mencegah

- ::r:.\a pengentalan da.ah (akibat agregasi trombosit) dan mencegah

:: .lira penyempitan pembuluh darah (aterosklerosis).

: Sebagai Anrioksidan

::.nporosis adalah merupakan penyakit degene.atif akitlat kekuangan

..: >i'rm schingqa tulane menjadi keropos. Osteoporosis dapat disebabakan

:.lr'h radikal bebas yang teroksidasi pada proses pemb€ntukan tulang. Radikal

:<bas dapar diatasi oleh kandungan lemak Jenuh yang terkandung dalam

. aO Asam lcmak dalam VCO berfungsi sebagai antioksidan schingga akan

::::i:odLrngi tuLang dari rariikal bebas perusak tulang. Salah satu antioksidan

:alam VCO adalah senya\&a sterol Zat iii scpcrti lemak dan bermanfaat

.j,l:m pembenhrkan pregnenolon. Adapun fungsinya anlar Iain untuk

r:irproduksr progestcron basi tvantia. llagt war[ta keterscdiaan progesteronc

:r-.!a! pcnti!! karena ketidakseitnbangan Jurnlah progesteron dan estroeen
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: -: r\ebabkan osteoporosis. Konsumsi VCO juga sagat balk membantu

i: :.i\ erapa mineml penting bagi tulang yaitu kalsium dan magnesium

:::::s \lellitus (Kencing Manis)

: : :: inelrtus dikenal juga sebagai kencing manis Gejala kencing manis

.---:-: teladi akibat mcnumpuknya glukosa dalam darah sehingga

: .. ,::ian bersama urin. Dalam kondisi ini prorluksi insulin dari pankreas

-: -.,ri sehingga metabolisme tcrganggu_ Hal iai menyebabkan glukosa

... ri:a masuk ke dalam sel sehingga konsentrasi glukosa darah meningkat.

-:jan glul(osa tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan

:':':. lan akhimy a dibuang bersama urin. Insulin berfungsi menglbah

. .: ..r menjadi energi untuk sel. Glukosa darah tidak dapat langsung

: : -:rrian scbagai energi harus ditansfer terlebih dahulu ke dalam sel melalu

- .:. oksidasi dalam sel. Sclain iru insulin luga mequbah glukosa menjadi

'-:::r cadangan (glikogen dan lemak). Jika glukosa darah berlimpah akan

- -iih mejadi glikogen dan disimpan di hati da11 otot. Sementara lemak

,:npan dalam jaringan lemak Kafldungan MCFA dalam VCO mampu

-:r-rncsang produksi insulin sehingga membantu proses perubahan glukosa

:::qadi energi untuk sel

::l-t|n iru. VCO tidak membutuhkan insulin untuk dapat dibakar untuk

-h r. 1\dn encrgr schin3ca hal tnt sangdr mcnJUntungkan Jrt-nderru

-:r.Lnq manis yans telah inengalami kckurangan kadar insulin tubuh. pada

,.,: \ L'O dibakar turut dibakar pula glukosa dan lemak yang scbelumny.a

:: :rniirlbun sehincga kadar lula dalarn darah rclatii'normal

13



1T, Iirq:

l-rE hqaritis adalah vinu yang memiliki selubung lemak di bagian luamya

-iE $ it ditembus oleh obal. Strukhf asam lemak jenuh rantai sedang

iI- VCD memiliki struktur yang mirip selubung lemak virus sehingga

1-C0 d4at oenembus masuk daa membunuh virus hepatitis- <p> ?p> Selain

- l'CO juga mencegah kerusakan sel hati akibat radikal bebas yalrg

rE<e+afikan oleh virus, obat atau alkohol karena memiliki efek sebagai

=i&irlan

1l Kaker

(--e'E VCO memiliki efek antibakteri maka sel darah putih tersedia cukup

d meaghancurkan darr menghambat perturnbuhal sel kanker. penelitian

p& bewan raemrnjukkan bahwa VCO menghambat periumbuhan sel kanker

peayebab kan ker kolon dan payudara Selaia itu VCO memiliki sifat

*inksidaa sefuqga mencegah pembenhrkan radikal bebas pemicu timbulnya

tater dan VCO membantu menitrgkafkan sistem kekebalan tubuh sehitgga

cabentu proses penyernbuhan.

12 MeEbantu Mequrunkar Be.at badan

!r{GA daiam VCO dapat Iangsung masuk alirar darah dan diubah menjadi

*rgi sehitrgga tidak ditimbun dalam badan. pada saat VCO dibakar turut

dibakr pula asam lemakjenuh rantai panlang (LCFA) sehingga lemak yang

ditimbun menjadi berkurang dan berat badan akan turun.

Selail itu VCO luga memberi energi dengan cepat sehingga menimbulkaD

rasa cepat kenyang dan tidak merasa lapar sampai tiba rvaku makan proses
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: : :. :-:r dan suhu badan menjadi lebih tingg sehingga metabolisme tubuh

. ' :.::: ::n tedadi pembakaran cadangan lemak tubuh

:-:-:haaa Kesehatan KUIir

-:::gandung pelembab alamiah dan membantu medaga kelembaban

- : .:.- raik digunaka[ untuk kulit yang keri ng, kasar dan bersisik. VCO

: - --:::lng asam lemak .lenuh rantai scdug yang mudah masuk ke lapisan

. --:I]r dan mempertahankan kelenturan serta kekenyalan kulit. VCO

:- :.: :nrijamur dan bakteri alamiah sehingga membantu mencegah dan

: : :::i infeksi kulit, termasuk infeksi jamur kulit, eksim, bisul,jerarvat,

_-..a,,a1,1

- l-t::::elihara Kesehatan Rambut

r :-: : ilolekul VCO kecil maka dapat masuk ke dalam batang rambut dan

::: ilnahankan kadar protein dalaun rambut serta membuat aambut I ebih

.:::nr\a dan sehat VCO mengandung pelembab alanriah sehingga menjaga

..::E5aban dan mcncegah kekenngan pada rambut. VCO me[riliki eick

.-::-:irLur sehingga baik untuk mcncegah dan mengobati ketonbe akibal

-i rnbuian jarmtr p. ovale di kulit kepala

: \lenambah Stamina

i,=: ia\a tahan tubuh mcnurun, tubuh mengalami kelelahan fisik yarrg

r:-ndar dengan lemah otot. sakit kepala, infeksi yang hiiang timbul. demanr

--. 
leiah vans luar biasa dan pembengkakan kelenlar tubuh VCO memhel

: ': =r \ ang cepat dan menanlbah tcnaga serta meninskatkan sisiern kekcblrll.n

:-:.r.r !lhtngca tubuh dapat nemulrhkan dirinva sendiri.
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BABItr

PELAKSANAAN KEGIATAN

- i:iap Persiapan

-.re tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah merencanakan kegjaian

.- i - :r Jrlakuka[ sebelum tahap pelaksanaan. Maksudnya adalah mengudarrg

:_::-r:i. altli yang akan membantu melatih dan mengawasi kegtatan iti.
_-.r _-:<r \'ang diundang adalah 2 orang. Satu orang melatih pa.a mahasiswa

- - _. -::Ibuat produk_produk yang sudah djrencanakan sebelunnya. Satu ordng

:: : -rilakukan pengawasan dan pembimbingan dalam hal perhituogan dan

. - .::r produk.

: - "nap Pelaksanaan

-Ja dua kegiatan dalam tahap pelaksanaan kegiatan ini. yaitu membuar
_ .:-r. ianq akan dipasarkan kemudian memasarkannya. Berikutnya membuat

=:: ::agan baik biaya maupun laba produksi.

l, Kegialan pemasaran datr Strategi pemasaran

tirasanva, pada sebuah produk yang bam drluncurkan, sangat sulit sekali

diterima masyarakat dikarenakan promosi dan pemasaran yang tidak

nensena kepada konsumen yang tlimaksud Dalam proses pemasaran.

Lami mengambil bebcmpa altenratif ].ang dapat digunakan urlvk

menrpromosikan wcdang ratik ini Langkah pertama, promosi dilakukan

tt,nuh r. mouth <lengan metrbaua sanpel produk
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1 lrG€s produksi Wodatrg Ratik

3sq6 Ra$qn g6ku

I crry / 200 gr gula mera[ sisir

am mi aL bersih

5m g.jahe, bakar sampni layu daa memarkan

2 lbr daun paadan, simpulkan

L"4 s& garam

2 hg serai, digepek

3 lembar daun sirsak

I boag kalu manis

- : -:-:uat Redarle Ratik :

: .:rs air sampai mendidih, kecilkan api kemudian masullian jahe, serai,

-:r pandan, daun sirsak dan garam dian*an beberapa saat

>:i.Lah itu tambahkan gula merah. Aduk hingga rata.

I'i:hlian terus hingga semua bahan larut dan \\,ama airnva berubah

r:.{uting- kuningan

. :i:a sudah mengeluarkan bau klnsnya, angkat dan saring ampasnya

rane dalam gelas cantik, sajikan wadang lahe selagi hangat.

3- Pro*s produksi Virgin Coconut Oil (VCO)

]]iih kelapa yang sudah matang atau yang beru,ama cokelat bukan vang

.: :u muda, lalu belah kelapa menjadi 2 bagian

-l n enganrbrl daginr kelapa qunakao pr.au ii,tdm atau s(nJoI lo:!d,n

..:re kokoh

:rronu dagil1g kelapa nenladi potongan-potongan kocil

:r:patkan potonqan ke dalam alat pelnarut LeLapa

1l



r : j:r parutan kelapa dengan food processor kecepatan sedang hingga

-:--il kelapanya hancur Alda bisa menambahtan sedikit air untuk

_ :::'rantu proses penghancuran dan pembuatan santan.

:.:::g santan. Gunakan kain katun tipis yang dilctakan di atas wadah

- -,ur lebar. Tuangkan sedikit demi sedikit dengan menggunakan sendok

.:::l Peras daging kelapa yg sudah dihancurkan tadi nenggunakan kain

,:::-n trpis. Lakukan secara berulang sampai santan kelapanya Lnbis.

::nkan air perasan kelapa selama minimal 24 jam Agar santan dan

:::rlak dapat terpisah dan laplsan minyak akan muncul di bagian atas_

: ca bisa juga mcndinginkan wadah llmentasi setelah 24 jam, hingga

:lperatu l0oC Maka minyak dibagian atas dapat membeku dan rnuda.lr

:::mbil

, rmbiJ minyak dengan menggunakan sendok, dan ada telah mendapatkan

\uqin coconut oil VCO mumi. Bagian arr tersisa di dalam borol bagian

harr':h
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BAB IV
ANALISA EASIL DAN PEMBAHASAN

::.rram pengabdian kepada masyarakat mengenai pembuatan produk
- : , .::gnlan lokal khususnya pembuatan wedang ratik dan pembuatan virgin

, r:l (VCO) bagi mahasisrva pendidikan ekonomi FKIp UNLAM
: -.::-:r.an dalam dua tahap, yaitu tahap tatap muka dan tahap konsultasi. Tahap

:: ,-ia diberi waktu sebulan terhitung sejak acara tatap muka diadakan
- -ji rerbuka bagr peserta kegiatan selamajam keda.

_raluasi dilakukan menurut perse[tasi kchadiran dan kemajuan dalam

- :iiikum. Dari kcdua aspek tgrsebut, hasil setelah pmktil-um kumng

-: --ikan.

a Faktor Petrdukung dan Penghambat

Dalam pelaksanmn PPM ini dijumpai beberapa faktor pendukung dan

..:rambat Faktor-faktor tersebut perlu diidentifikasi untuk langkah antasipasr

.:. iiegiatan serupa.

aaktor Pendukung

a Ada minat yalg cukup besar di kalangan mahasiswa program studi

Pcndidikan Ekonorni IKIP UNLAM BanJarmasin untuk belaiar membuat

produl( berupa wedang ratik dan virgin coconut oil (VCO)

b. Ada kesesuaian jalur pendidikan yang ditempuh mahasiswa dengan

peminatan keglatan ini sehingga memudahkan untuk menyampaikan

materi_

c. Itematen yang berasal dan keilmuan rvirausaha yang menJadikan maten

ini s.r693q mgn2.1 untuk dUlult.

d Dukungan dari Fakultas Keguruan dan llmu pendidikan lJniversitas

Lambung Mangkurat Banlarmasin, khususoya program studi pendidikan

Ekonomi

I
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

.. Kf SL\IPT;LAN

:-:. ::iian uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat

r ,- r.i \esinlpulan sebagai berikut :

:-.giatan pengabdian mas]'atakat oleh tim dosen program studi pendidikan

::ionoml merupakan sarana yang cfeltif untuk selalu menjaga mutu dan

'.rahana bagi mahasis,va Program Studi Pendidikan Ekonomi l'akullas

Keguruan dan Ilmu Pendidrkan Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin dan untuk meningkatkan kemampuan akademis sesuai

dengan perkembangan ilnlu pengetahuan dar teknologi.

PPM mengenai pengenalan dan penggunaan peralatan yang berhubungal

dengao pembuatan wedang ratik dan virgin coconut oil (VCO) sangat

diperlukan karena kemungkinao nantinya dapat menambah keseiahteraa'

para peserta apabila bcrkecimpung di dunia wirausaha.

I Untuk meningkatkan kxalitas dalam pelaksanaan program pengabdian

pada masyarakat diperkukan dana yang lebih banyak dari yang sudah

disediakan

B, SARAN

L Kcgiatan program pengabdian pada masyarakat yang bertuluan untuk

rneningkatkan surnber daya manusia yang dalam hal ini adalah mahasiswa

prograrn studi pendidkan ekonomi perlu diiaksanakan secara rutin

schingga dapat mcnambah perlgctahuan dan kctcrampilan mereka
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Ealsema antara f,eryuruan tinggi, progam studi pendidikan ekonomi

da allnrlrf saogat diharapkan dan perlu ditingkatkan sehingga produk

yag dihasilkan dapat dikenalkan, dikembangkan dan dipasarkan kepada

masyarakat luas.
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