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BAB I. PENDAHULUAN  
 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Jahe instan, salah satu minuman instan yang sudah banyak dikenal di 

masyarakat. Minuman ini terbuat dari jahe yang sudah diolah. Jahe, di Indonesia 

sudah menjadi salah satu tanaman herbal yang dikenal sejak lama oleh masyarakat 

domestik maupun mancanegara. Rimpang ini mempunyai rasa pedas yang khas dan 

dapat dimanfaatkan untuk memberikan kehangatan tubuh. Hal ini menjadikan jahe 

sebagai salah satu produk primadona. Di pasaran, saat ini banyak sekali ditemukan 

minuman instan yang terbuat dari rempah-rempah, misalnya jahe instan, kunyit 

instan, kencur instan, dan masih banyak minuman instan yang lainnya. Dengan 

banyaknya peluang wirausaha yang mengangkat minuman instan, maka walaupun 

minuman tersebut sudah banyak tersedia, alangkah baiknya kalau kita mengetahui 

cara pembuatan minuman jahe instan. Dengan membuat sendiri, kita dapat 

memastikan keamanan pangan, dan keberlanjutannya  kemampuan membuat 

minuman instan ini dapat dijadikan modal untuk membuka peluang usaha bagi ibu-

ibu rumah tangga.  

Bertepatan dengan upaya peningkatan pengetahuan ibu-ibu pelanggan depot 

daging “FITRIA” di Jati, Wonokromo, Bantul, pemilik depot berinisiatif 

menyampaikan maksud tersebut kepada pihak kampus IST AKPRIND Yogyakarta 

melalui surat permohonan untuk dapat diadakan pelatihan tentang pembuatan 

minuman instan berbahan dasar jahe yang dilaksanakan pada hari Rabu, 22 

September 2021. Pihak masyarakat dari pemilik depot daging “FITRIA” 

mengirimkan surat permohonan kepada Kepala LPPM IST AKPRIND Yogyakarta 

untuk mengadakan pelatihan di dusun tersebut oleh dosen dari Jurusan Teknik 

Kimia IST AKPRIND. Kepala LPPM dan pihak Jurusan Teknik Kimia menyambut 

baik permohonan tersebut, maka dilaksanakanlah program Pelatihan Pembuatan 

Jahe Serbuk dengan memanfaatkan Teknologi Sederhana bagi Ibu-ibu Pelanggan 

Depot Daging Sapi “Fitria”. Pelatihan Pembuatan Minuman Instan dengan bahan 

dasar jahe tersebut merupakan salah satu bentuk kegiatan dari Pengabdian kepada 
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Masyarakat dosen di IST AKPRIND Yogyakarta. Dengan mengantongi bekal 

pengetahuan tentang pembuatan jahe instan dan juga surat tugas dari Kepala LPPM 

IST AKPRIND Yogyakarta maka pelatihan dapat diselenggarakan pada hari Rabu, 

22 September 2021.  

  

1.2  Jahe 

 

Gambar 1. Jahe  

 

Jahe dengan nama latin Zingiber Officinale merupakan tanaman rempah 

yang mempunyai banyak manfaat, antara lain di bidang kesehatan. Jahe berasal dari 

Asia Pasifik yang tersebar dari India sampai negeri Cina. Di Indonesia, tanaman 

jahe sangat mudah ditemukan dan penggunaannya juga sangat luas. Jahe tidak 

hanya dimanfaatkan untuk keperluan bumbu masakan saja, tetapi juga dapat 

dimanfaatkan untuk kesehatan dan juga kecantikan. Manfaat jahe untuk kecantikan 

wajah juga sudah mulai dikenal oleh masyarakat di dalam negeri dan di luar negeri.   

Dari jenis, bentuk, besar rimpang, dan warnanya, jahe dibagi atas tiga jenis, 

yaitu jahe putih besar, jahe putih kecil, dan jahe merah. Jahe dapat ditanam di tanah 

yang memiliki ketinggian 200-600 meter di atas permukaan laut dengan rata-rata 

curah hujan 2.500-4.000 mm/tahun. Namun, pada umumnya, jahe di Indonesia 

hanya ditanam di pekarangan rumah dan pemanfaatannya pun sebatas untuk 

konsumsi rumah tangga. 
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Berdasarkan jurnal Universitas Indonesia berjudul Analisis Kandungan 

Tanaman Jahe, bangsa Cina telah memanfaatkan jahe selama 2500 tahun untuk 

obat pencernaan, anti mual, rematik, mengatasi pendarahan, gigitan ular, gangguan 

pernapasan dan bahkan mengatasi kebotakan. 

Di Indonesia, jahe sering ditemukan sebagai kandungan jamu sebagai obat 

untuk menaikkan tingkat imunitas, seperti membantu mengatasi flu serta masuk 

angin. Selain itu, dilansir dari buku 365 Tips for Women, manfaat jahe untuk wajah 

juga diketahui dapat membantu mengurangi jerawat. Caranya adalah dengan 

mengonsumsi jus jahe. Manfaat jahe untuk wajah juga dapat ditemukan pada 

kosmetik para Ibu karena ternyata jahe memiliki kemampuan untuk menghasilkan 

minyak atsiri yang biasanya digunakan sebagai campuran bahan baku kosmetik 

sebagai bahan antioksidan dan antiseptik. Namun, konsumsi jahe untuk konsumsi 

tubuh perlu diperhatikan penggunaanya. Mengingat jahe bersifat panas dan kuat, 

jika konsumsi berlebihan hal ini justru dapat mengganggu pencernaan.  

Jahe merupakan bahan rempah-rempah sejenis temulawak, mengingat 

manfaat jahe yang sangat banyak sekali, terutama salah satu khasiatnya yang 

mampu menyembuhkan berbagai jenis penyakit, jahe cukup popular hingga ke luar 

negeri. Oleh karena itulah banyak ditemukan berbagai macam obat yang dibuat dari 

bahan baku jahe.  

            Pada umumnya masyarakat mengetahui manfaat jahe sekedar sebagai 

minuman penghangat tubuh, akan tetapi sebenarnya banyak sekali khasiat jahe yang 

mungkin tidak terduga. Berdasar penelitian para ahli kesehatan, telah ditemukan 

beberapa manfaat jahe bagi kesehatan. 

Adapun manfaat jahe bagi kesehatan tubuh, antara lain mencegah perut 

buncit, membuat tubuh kuat, obat jerawat, menurunkan berat badan, menurunkan 

tekanan darah, membersihkan kotoran di dalam tubuh, serta dapat mencegah 

terjadinya penggumpalan darah.  

 

a. Mencegah perut buncit 

Dengan mengkonsumsi jahe sebelum makan mampu mencegah perut buncit, 

hal ini dikarenakan jahe mangandung senyawa yang dapat membantu proses 
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metabolisme dan memperlancar pencernaan. Dengan meningkatnya proses 

metabolisme tersebut dapat mempercepat pembakaran kalori di dalam tubuh. 

b. Membuat tubuh kuat 

Kandungan senyawa dalam jahe memiliki sifat inklamasi yang sangat efektif 

untuk membantu pembentukan otot. Berdasar penelitian para ahli, menyebutkan  

bahwa dengan mengkonsumsi jahe secara teratur membantu mengurangi rasa 

sakit pada otot yang disebabkan karena kelelahan fisik. 

c. Sebagai obat jerawat 

Salah satu hasil penelitian para ahli mengenai manfaat jahe dijelaskan bahwa, 

jahe dapat mencegah timbulnya jerawat apabila mengkonsumsi jahe maksimal 

sebanyak 4 gram per hari. Apabila terlalu banyak dapat mengakibatkan efek 

samping seperti iritasi, mules, ataupun diare. 

d. Menurunkan berat badan 

Jahe berfungsi selain dapat melebarkan pembuluh darah juga dapat membakar 

kalori menjadi panas tubuh. Selain itu dalam jahe hanya mengandung sedikit 

kalori, sehingga tidak berkontribusi menaikkan berat badan. Seduhan ekstrak 

jahe sangat baik bagi kesehatan maupun metabolisme tubuh. 

e. Menurunkan tekanan darah 

Seperti disebutkan di atas, jahe mempunyai kemampuan melebarkan pembuluh 

darah dan merangsang pelepasan hormon adrenalin. Oleh karena hal tersebut 

darah akan mengalir dengan lancar dan dapat menurunkan tekanan darah. 

f. Membersihkan kotoran di dalam tubuh 

Apabila banyak mengkonsumsi ekstrak jahe dengan cara menyeduh jahe 

menggunakan air panas, biasanya mudah mengeluarkan keringat. Melalui 

keluarnya keringat itulah dapat dikeluarkannya berbagai kotoran jahat yang ada 

di dalam tubuh. 

g. Mencegah penggumpalan darah 

Di dalam jahe terkandung senyawa yang disebut gingerol, senyawa ini 

merupakan salah satu senyawa yang mampu mencegah terjadinya 

penggumpalan darah. 
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Tanaman jahe sudah sangat populer di Indonesia, yang sering digunakan 

sebagai bumbu masakan, jamu ataupun minuman hangat. Namun saat ini jahe tidak 

hanya digunakan sebagai kebutuhan rumah tangga saja. Jahe diolah menjadi 

bermacam macam jenis makanan dan minuman yang memiliki manfaat khasnya 

tersendiri antara lain salah satunya dibuat jahe instan untuk dikembangkan dalam 

suatu industri rumah tangga sebagai bekal berwirausaha. Berikut ini disajikan 

bereneka ragam olahan dari jahe:  

a. Jus Jahe 

Jus jahe biasanya biasanya berbentuk cair dan mudah ditakar sehingga 

sering digunakan dalam memasak dan memanggang kue. Sajian yang sering 

menggunakan jus jahe, yaitu bumbu-bumbu perendam daging, saus panggang, 

salad, gorengan, daging, ikan, unggas, sup, dan minuman seperti teh ataupun 

minuman buah. 

Jus jahe bisa sebagai pengganti jahe segar ataupun jahe kering. Jus jahe 

dapat pula digantikan dengan jahe bubuk kering 1 sendok makan jus sama dengan 

1 sendok makan jahe parut segar atau 1 sendok teh bubuk jahe. 

 

Gambar 2. Jus Jahe  

 

b. Sirup Jahe  

Sirup jahe adalah jahe segar yang telah dimasak dalam gula dan air sehingga 

rasanya manis. Sirup jahe digunakan sebagai selai, saus, dan makanan panggang. 
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Sirup jahe juga dapat ditambahkan pada air soda dan bahan-bahan lain untuk 

membuat minuman berasa jahe. 

 

Gambar 3. Sirup Jahe  

 

c.  Manisan Jahe  

Manisan jahe adalah jahe yang telah dicacah menjadi potongan kecil, dimasak 

dalam sirup jagung, kemudian dilapisi gula. Manisan jahe yang dijual di pasaran 

biasanya berwarna agak emas, ada juga manisan jahe merah. Manisan jahe 

merupakan bentuk yang umum digunakan untuk daging, unggas, makanan pencuci 

mulut, kue seperti kue jahe, dan permen. Manisan jahe juga ditambahkan sebagai 

hiasan makanan yang meleleh dan topping manis. 

 

Gambar 4. Manisan Jahe  

d.  Permen Jahe  

Permen jahe adalah sebuah jenis kembang gula yang berbahan dasar gula 

dan jahe. Permen jahe merupakan permen yang tergolong kuno. Permen ini sudah 
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tercatat di dalam buku Island of Java karya John Joseph Stockdale, pelancong 

berkebangsaan Inggris, yang menyebutkan, pada tahun 1778 Belanda mengirim 

sebanyak 10.000 pon (atau sekitar 5.000 kilogram) produk yang disebut candied 

ginger dari Batavia ke Eropa. Makanan ini digemari di Eropa karena 

menyembuhkan kembung dan flatulensi. Permen jahe ada beraneka ragam pilihan 

rasa seperti permen jahe rasa mangga, permen jahe rasa jeruk, permen jahe rasa 

kacang, permen jahe rasa mint, permen ting ting jahe dan masih banyak yang 

lainnya. 

 

Gambar 5. Permen Jahe 

 

e.  Jahe Kering  

Bentuk bubuk jahe kering sangat populer di Eropa dan Amerika Serikat 

sebagai penyedap untuk sajian salad, permen panggang, sup, kari, daging, dan 

makanan penutup, seperti roti jahe dan kue kering jahe. Jahe kering memang cocok 

digunakan sebagai penyedap makanan, tetapi jenis ini tidak bisa menggantikan 

penggunaan jahe segar dalam sebuah resep. 
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Gambar 6. Jahe Kering  

Jahe kering dapat disimpan pada suhu ruangan yang jauh dari cahaya dan 

panas. Dengan cara ini, daya tahan mencapai 6-7 bulan sebelum rasa dan aromanya 

mulai berkurang. Jahe kering yang masih bagus ditandai dengan aromanya yang 

pedas. 

 

f.  Jahe Instant  

Jahe selain dapat digunakan untuk bumbu masakan, juga sering dikonsumsi 

sebagai wedang jahe, terutama di daerah dingin untuk menghangatkan tubuh. Di 

daerah bersuhu dingin, meminum wedang jahe hangat memiliki kenikmatan 

tersendiri. Namun, kadang kala kita sedikit malas untuk membuat wedang jahe 

karena memang sediki rumit, apalagi harus membersihkan rimpang terlebih dahulu, 

kemudian dibakar, sebelum akhirnya jahe direbus. Untuk mengatasi kemalasan itu, 

salah satu upaya pengolahan jahe adalah dengan membuat jahe instan. Sehingga 

jahe bisa dibuat minuman dengan mudah sewaktu-waktu membutuhkan. 

 

Gambar 7. Jahe Instan  
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BAB II. TUJUAN, MANFAAT DAN SASARAN KEGIATAN 
 

 
 

2.1. Tujuan Kegiatan Pengabdian 

Kegiatan pengabdian yang dilakukan di depot daging “FITRIA”, Jl. Imogori 

Timur Km 10, Jati RT 01, Jati, Wonokromo, Kecamatan Pleret, Bantul Yogyakarta 

ini dilaksanakan dengan tujuan utama untuk berbagi pengetahuan tentang 

pemanfaatan jahe dengan cara mengolah dan membuatnya menjadi minuman 

instan. Minuman instan ini akrab disebut dengan jahe instan. Jahe instan sebagai 

bahan baku banyak ditemukan di pekarangan ibu-ibu pelanggan depot ini. Dengan 

demikian, diharapkan dengan pelatihan ini ibu-ibu dapat lebih memanfaatkan jahe 

sehingga mempunyai manfaat dan nilai ekonomis yang lebih tinggi dari 

sebelumnya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai sumber inspirasi bagi ibu-ibu 

dan keluarganya untuk dapat  berpola hidup sehat. Kemampuan membuat jahe 

instan ini diharapkan dapat menjadi bekal berwirausaha bagai ibu-ibu pelanggan 

depot daging tersebut.  

 

2.2. Manfaat Kegiatan Pengabdian  

Melalui kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh dosen jurusan Teknik 

Kimia dengan mamberikan pelatihan yang dilaksanakan bersama-sama ini, 

diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas dan keberkanjutan bagi ibu-ibu 

pelanggan depot daging “FITRIA” di Jati, Wonokromo, Bantul. Salah satu 

diantaranya mampu membuat minuman instan dengan bahan dasar rempah-rempah 

dalam hal ini khususnya adalah jahe, dengan menggunakan tambahan bahan 

makanan yang aman untuk dikonsumsi yaitu gula.  

 

2.3. Sasaran Kegiatan Pengabdian  

Pelatihan ditujukan untuk ibu-ibu pelanggan depot daging “FITRIA” di 

Imogori Timur Km 10, Jati RT 01, Jati, Wonokromo, Kecamatan Pleret, Bantul. 

Diharapkan ibu-ibu di dusun tersebut dapat menyebarkan pengetahuannya kepada 

anggota keluarga lainnya dan juga kepada ibu-ibu yang lainnya. Dengan pelatihan 
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ini juga diharapkan mampu memberikan ide untuk dapat dikembangkan menjadi 

wirausaha jahe instan.  
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BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN  
 

 

3.1. Metode Pelaksanaan 

Pelatihan yang dilaksanakan pada hari Rabu, 22 September 2021 didahului 

dengan penyampaian materi tentang cara membuat jahe instan berbahan dasar jahe 

lokal kepada peserta pelatihan yaitu ibu-ibu pelanggan depot daging “FITRIA”, 

Jati, Wonokromo. Penyampaian materi dilakukan oleh narasumber Ani Purwanti, 

S.T., M.Eng.; kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antara pemateri dengan 

peserta pelatihan. Penjelasan materi juga dilakukan dengan praktek membuat jahe 

instan. Pembuatan dibantu oleh ibu-ibu pelanggan depot. Pelaksanaan pelatihan 

berjalan dengan lancar dan jahe yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. 

Ibu-ibu dengan sangat antusias untuk mempelajari, mendengarkan, dan menyimak 

pelatihan ini. Banyak hal yang ditanyakan oleh ibu-ibu terkait dengan tips dan trik 

nya dalam pembuatan jahe instan sehingga tidak terjadi kegagalan dalam 

pembuatannya.  

Untuk selanjutnya perlunya dilakukan penambahan informasi dengan cara 

penelusuran pustaka yang lebih lanjut untuk pengembangan olahan pangan 

berbahan dasar jahe, misalnya tentang pembuatan permen jahe. 

 

3.2. Materi Pembuatan Jahe Instan 

Materi pelatihan, yang berisikan bahan baku, bahan penambah rasa, dan cara 

pembuatan jahe instan diuraikan sebagai berikut.  

Bahan baku:   

Jahe ½ kilogram   

Gula Pasir 1 kilogram   

Air 1 liter     

Bahan Penambah rasa: 

Sereh 3 batang 

Cengkeh 6 butir 

Kapulogo 6 butir 

Kayu manis 1 ruas jari 

      Gambar 8. Jahe dan Serbuk Jahe  
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3.3.  Cara Pembuatan Jahe Instan 

1. Jahe dikupas jahe dan semua bahan dicuci. Jahe dan sereh dipotong kecil-

kecil.  

 

Gambar 9. Jahe yang sudah dipotong 

 

2. Jahe, cengkeh, sereh, kayu manis, kapulogo, dan air diblender sampai halus.  

 

Gambar 10. Jahe dan Bumbu diblender 

3. Campurana jahe yang sudah diblender dipisahkan dengan menggunakan 

saringan halus, ambil air sarinya.    
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Gambar 11. Proses Penyaringan  

 

 

4. Air sari perasan jahe didiamkan selama minimal 30 menit. Hal ini bertujuan 

agar patinya dapat mengendap dan dapat dipisahkan. Air beningan jahe (tanpa 

pati) siap dimasak menjadi jahe instan.  

 

 

Gambar 12. Air Perasan Jahe (Pati dipisahkan) 

 

5. Air sari jahe tanpa pati dituangkan ke dalam panci/ wajan, kemudian didihkan 

dengan api sedang. Agar tidak lengket/ gosong maka perlu sesekali diaduk. 
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Gambar 13. Memasak Air Sari Perasan Jahe 

 

6. Setelah campuran mendidih, kemudian gula sebanyak 1 kg dimasukkan.  Aduk 

terus sampai agak mengental. Setelah itu api dikecilkan.  

 

Gambar 14. Air Perasan Jahe Mendidih 

 

7. Pengadukan dilakukan terus menerus sampai air jahe mengental dan akhirnya 

terbentuk kristal. Setelah terjadi kristal sempurna, berwarna kecoklatan, segera 

angkat dan dibiarkan hingga dingin. 
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Gambar 15. Air Jahe yang sudah mulai Mengental  

 

 

Gambar 16. Pengadukan terus dilakukan saat Air Jahe Mengental 

 

 

Gambar 17. Kristal Jahe 
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8. Jahe kristal yang sudah jadi kemudian diayak. Kristal jahe yang masih kasar 

dapat dihaluskan kemudian diayak lagi sampai halus dan rata. 

 

 

Gambar 18. Jahe diayak  

 

9. Jahe instan siap disajikan atau dikemas untuk dipasarkan. 

 

 

Gambar 19. Jahe Serbuk (Minuman Instan Jahe) 

 

Demikian, semoga sajian cara membuat jahe ini bisa bermanfaat. Selamat 

mencoba. 
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LAMPIRAN  

 

1. Surat Permohonan dari masyarakat  

2. Surat Tugas dari Kepala LPPM  

3. Ucapan Terimakasih dari masyarakat  

4. Daftar Peserta   

5. Materi  

6. Dokumentasi Foto Kegiatan  

7. Kuesioner Kepuasan Mitra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPOT DAGING SAPI “FITRIA”  

JATI RT 01, JATI, WONOKROMO, KEC. PLERET, BANTUL 

 

Hal  : Permohonan Pelatihan 

No. : 01/DDSF/IX/2021 

 

 

Kepada 

Yth. Bapak Kepala LPPM  

Institut Sains & Teknologi AKPRIND  

Di Yogyakarta 

 

 

Dengan hormat,  

 

Dalam rangka meningkatkan kemampuan wirausaha bagi ibu-ibu pelanggan Depot Daging 

Sapi “Fitria” di Jati RT 01, Jati, Wonokromo, Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta, maka dengan ini 

kami mengajukan permohonan kepada Bapak Kepala LPPM untuk mengijinkan staf pengajar dari 

Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta untuk dapat memberikan pelatihan bagi ibu-ibu di 

kelompok kami pada hari Rabu, 22 September 2021. Adapun jenis pelatihan yang kami perlukan 

adalah sebagai berikut:  

 

Judul : Pelatihan Pembuatan Jahe Serbuk dengan memanfaatkan Teknologi Sederhana  

   bagi Ibu-ibu Pelanggan Depot Daging Sapi “Fitria”   

Tenaga Pelatih  : Ani Purwanti, S.T., M.Eng. 

Tempat : Depot Daging Sapi “Fitria”, Jl. Imogori Timur Km 10, Jati RT 01, Jati,  

   Wonokromo, Kecamatan Pleret, Bantul Yogyakarta 

 

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.  

 

 

 

               Jati, 17 September 2021 

           Pemilik Depot Daging Sapi “Fitria” 

  

 

 

 

                       (Fitrianingrum, S.P.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 





DEPOT DAGING SAPI “FITRIA”  

JATI RT 01, JATI, WONOKROMO, KEC. PLERET, BANTUL, YOGYAKARTA 

 

Hal  : Ucapan Terima Kasih 

No. : 03/DDSF/IX/2021 

 

 

Kepada 

Yth. Bapak Kepala LPPM  

Institut Sains & Teknologi AKPRIND  

Di Yogyakarta 

 

 

Dengan hormat,  

 

Sehubungan telah dilaksanakannya pelatihan bagi ibu-ibu pelanggan Depot Daging 

Sapi “Fitria” di Jati RT 01, Jati, Wonokromo, Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta, pada 

hari Rabu, 22 September 2021 yang disampaikan oleh staf pengajar dari Institut Sains & 

Teknologi AKPRIND Yogyakarta dengan pelatihan sebagai berikut:  

 

Judul : Pelatihan Pembuatan Jahe Serbuk dengan memanfaatkan Teknologi  

   Sederhana bagi Ibu-ibu Pelanggan Depot Daging Sapi “Fitria”   

Tenaga Pelatih  : Ani Purwanti, S.T., M.Eng. 

Tempat : Depot Daging Sapi “Fitria”, Jl. Imogori Timur Km 10, Jati RT 01, Jati,  

   Wonokromo, Kecamatan Pleret, Bantul Yogyakarta 

 

Maka bersama ini kami sampaikan ucapan terima kasih atas ijin yang telah diberikan dan atas 

terlaksananya kegiatan tersebut dengan baik. Semoga pada kesempatan lain dapat 

dilaksanakan pelatihan dengan tema yang menarik lainnya.  

 

Demikian yang kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.  

 

 

 

               Jati, 22 September 2021 

           Pemilik Depot Daging Sapi “Fitria”

   

 

 

 

                       (Fitrianingrum, S.P.) 

 

 

 

 



DEPOT DAGING SAPI “FITRIA”  

JATI RT 01, JATI, WONOKROMO, KEC. PLERET, BANTUL, YOGYAKARTA 

 

DAFTAR PESERTA 

 

Judul Kegiatan  : Pelatihan Pembuatan Jahe Serbuk dengan memanfaatkan Teknologi  

   Sederhana bagi Ibu-ibu Pelanggan Depot Daging Sapi “Fitria”   

Oleh : Ani Purwanti, S.T., M.Eng.  

Waktu Kegiatan : 22 September 2021 

Tempat : Depot Daging Sapi “Fitria”, Jl. Imogori Timur Km 10, Jati RT 01, Jati,  

   Wonokromo, Kecamatan Pleret, Bantul Yogyakarta 

 

No. Nama  

1. Ibu Fitrianingrum 

2. Ibu Puji Lestari 

3. Ibu Suhartini 

4. Ibu Isna Amanda 

5. Ibu Nabila D.P. 

6. Ibu Sogir 

7. Ibu Sulastri 

8. Ibu Titik N. 

9. Ibu Suratini 

10. Ibu Yuni 

11. Ibu Arum  

12. Ibu Nita  

13. Ibu Yayuk 

14. Ibu Jumiyem 

15. Ibu Suyani  

  

               Jati, 22 September 2021 

           Pemilik Depot Daging Sapi “Fitria”

   

 

 

                       (Fitrianingrum, S.P.) 

 

 



 

 

 

 

Pembuatan Jahe Instant 
 

Bahan baku:   Penambah rasa: 

Jahe ½ kilogram   Sereh 3 batang 

Gula Pasir 1 kilogram  Cengkeh 6 butir 

Air 1 liter     Kapulaga 6 butir 

     Kayu Manis 1 ruas jari   

 

Cara Membuat: 

1. Kupas jahe dan cuci semua bahan.   

2. Potong kecil-kecil jahe dan sereh.  

3. Blender jahe, sereh, cengkeh, kayu manis, kapulogo, dan air sampai 

halus.  

4. Saring jahe yang sudah diblender menggunakan saringan halus, ambil 

airnya.    

5. Air perasan jahe didiamkan 30 menit, untuk menghilangkan patinya. 

Air beningan jahe (tanpa pati) siap dimasak.  

6. Masukkan air jahe ke dalam panci/ wajan, didihkan dengan api sedang. 

Sesekali diaduk agar tidak lengket/gosong. 

7. Setelah mendidih, masukkan 1kg gula. Aduk terus sampai agak 

mengental. Kecilkan api.  

8. Aduk terus sampai terbentuk kristal, tandanya berwarna kecoklatan. 

Segera angkat lalu biarkan hingga dingin. 

9. Ayaklah jahe instan. Kristal jahe yang masih kasar dihaluskan lalu 

diayak lagi sampai halus dan rata. 

10. Jahe instan siap disajikan atau dikemas. 

 

Demikian, semoga sajian cara membuat jahe ini bisa bermanfaat. Selamat 

mencoba.  

 

*** 

 

 

 

 
Jurusan Teknik Kimia  

Institut Sains & Teknologi AKPRIND  

Telp.: 08995969392 

 



DOKUMENTASI 
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