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ABSTRACT

Background: There are several problems found related to the production of Wedang 
Uwuh in Imogiri, such as: there has been no formulation of wedang uwuh; only one producer is 
innovating by producing instant Wedang Uwuh bag; Wedang Uwuh packaging is still very 
simple, only packed with clear plastic so it is less interesting and has not yet been registered with 
industrial license (P-IRT). Wedang Uwuh with plastic packaging can be brought home with the 
price of Rp 1,500.00 / pack. With that price, the average income of the Wedang Uwuh producer 
in a day is relatively small since het cannot sell out all his product on that day. Purpose: 
Developing instant Wedang Uwuh bag as a health drink in Wukirsari Village, Imogiri, Bantul. 
Method: Training and mentoring Wukirsari villagers in developing instant Wedang Uwuh bag 
as a health drink. The activities comprise training on the development of Wedang Uwuh product 
formulation and training of product development of instant Wedang Uwuh bags. Innovation of 
Wedang Uwuh product development, both in formulation and dosage form, will be made to 
increase the selling price of Wedang Uwuh product. Result: instant Wedang Uwuh Wukirsari 
bags with brand name “Weduri” are packed more interestingly and more hygienicly. It can 
increase income and production of Wedang Uwuh as this product which was originally sold only 
Rp 1,500,00 / pack can rise to Rp 15.000,00 / pack.
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PENDAHULUAN

Kabupaten Bantul merupakan sentra 
produksi wedang uwuh di Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY). Penyumbang terbesar 
komoditi tersebut berasal dari pengrajin 
wedang uwuh di kawasan makam raja-raja 
Imogiri, tepatnya di Kecamatan Imogiri. 
Wilayah Imogiri, Kabupaten Bantul, 
Yogyakarta merupakan daerah yang aktual 
maupun potensial sebagai penghasil pangan 
dan minuman tradisional, terutama wedang 
uwuh.

Kecamatan Imogiri berada di sebelah 
Tenggara Ibu kota Kabupaten Bantul, dengan 
luas wilayah 5.448,6880 ha dan memiliki 
wilayah administrasi yang mencakup 8 desa 
yaitu Desa Selopamioro, Desa Sriharjo, Desa 
Kebonagung ,  Desa  Imog i r i ,  Desa  
Karangtalun, Desa Karangtengah, Desa 
Wukirsari, dan Desa Girirejo. Kecamatan 
Imogiri berada di dataran rendah. Ibukota 
Kecamatannya berada pada ketinggian 100 
meter diatas permukaan laut. Jarak Ibukota 
Kecamatan ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) 
Kabupaten Bantul adalah    8 Km. Bentangan 
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wilayah di Kecamatan Imogiri 30% berupa 
daerah yang datar sampai berombak, 70% 
berombak sampai berbukit dan 0% berbukit 
sampai bergunung. Kecamatan Imogiri dihuni 
oleh 13.119 KK. Jumlah keseluruhan 
penduduk Kecamatan Imogiri adalah 56.357 
orang dengan jumlah penduduk laki-laki 
27.291 orang dan penduduk perempuan 
29.966 orang. Tingkat kepadatan penduduk di 
Kecamatan Imogiri adalah 1.934 jiwa/Km2. 
Sebagian besar penduduk Kecamatan Imogiri 
adalah petani. Dari data monografi 
Kecamatan tercatat 13.431 orang atau 23,83% 
penduduk Kecamatan Imogiri bekerja di 
sektor pertanian (Profil Kecamatan Imogiri, 
2014). Dua dari delapan wilayah Kecamatan 
Imogiri di Kabupaten Bantul terdapat 
pengrajin wedang uwuh, yaitu Desa 
Wukirsari dan Desa Girirejo.

Wedang uwuh merupakan minuman 
khas dari Imogiri, yang terkenal dengan 
makam raja-raja. Menurut masyarakat sekitar, 
wedang ini dulunya menjadi sajian khas para 
raja untuk menjamu tamunya. Oleh karena itu 
wedang uwuh sampai saat ini masih banyak 
dilestarikan. Wedang uwuh bukanlah wedang 
yang bisa dengan mudah didapatkan di 
sembarang tempat. Jika menginginkan 
wedang ini harus rela berkunjung ke Imogiri 
atau pasar-pasar tradisional di sekitarnya. 
Melihat perkembangan Imogiri sekarang ini 
yang terus berkembang menjadi daerah 
wisata, keberadaan wedang uwuh menjadi 
satu daya tarik tersendiri bagi wisatawan, 
selain menikmati indahnya pesona alam 
Pajimatan Imogiri (Munawaroh, 2014).

Wedang uwuh terdiri dari berbagai 
komponen herbal yang dapat dengan mudah 
ditemukan di daerah Imogiri, khususnya Desa 
Wukirsari Desa Girirejo. Komponen wedang 
uwuh terdiri dari rimpang jahe, daun 
manisjangan, daun pala, daun cengkeh, 
cengkeh, daun secang dan gula batu. Masing-

masing komponen memiliki khasiat 
tersendiri. daun secang misalnya berfungsi 
sebagai pewarna merah alami, daun pala 
memberikan efek rileksasi sehingga tidur 
lebih nyenyak. Menurut pengrajin wedang 
uwuh, Daun manisjangan dan cengkeh 
memberikan khasiat sebagai mencegah dan 
mengobati kolesterol dan menurunkan 
hipertensi. Namun perlu dilakukan penelitian 
ilmiah terkait hal tersebut. Sedangkan 
rimpang jahe berfungsi sebagai penghangat 
badan, dan gula batu menjadi pemanis. 

Terdapat lebih dari 15 pengrajin 
wedang uwuh baik dari skala kecil maupun 
skala besar. Pengrajin wedang uwuh skala 
kecil dapat menghasilkan produk wedang 
uwuh ±100-200 bungkus per hari, sedangkan 
skala besar ±500-1000 bungkus per hari. 
Model pemasaran wedang uwuh sendiri dapat 
dikatakan masih konvensional. Artinya, 
pengrajin menjual wedang uwuh didepan 
rumah masing-masing atau pembeli dapat 
menemukannya di terminal Pajimatan apabila 
pagi hari. Pemasaran juga dilakukan melalui 
pemesanan dari orang-orang yang sudah 
berlangganan yang akan dijual kembali. 
Sedikit sekali yang memasarkan langsung 
melalui teknologi, misalnya website dan 
media online lainnya. 

Dilihat dari sisi kemasan wedang uwuh 
yang beredar di masyarakat masih sangat 
sederhana, hanya berupa komponen kering 
yang dibungkus plastik, sehingga kurang 
menarik. Wedang uwuh kemasan plastik  ini 
dapat dibawa pulang dan dijadikan oleh-oleh 
dengan harga Rp 1.500,00/bungkus. Apabila 
diseduh dan diminum ditempat harganya Rp 
3.000,00/gelas. Dengan harga tersebut, 
pendapatan rata-rata para pengrajin wedang 
uwuh mencapai Rp 300.000,00/hari untuk 
skala kecil Rp 1.500.000/hari untuk skala 
besar dengan asumsi jumlah produksi dalam 
satu hari terjual habis. Jumlah tersebut belum 
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dikurangi untuk pembelian bahan baku 
tambahan dan menggaji karyawan serta 
pemeliharaan alat pengemasan yang masih 
tergolong sederhana. Pendapatan tersebut 
relatif kecil mengingat tidak setiap hari dapat 
menjual habis semua produksi pada hari itu. 
Pemesan pun tidak setiap hari. Bagi sebagian 
pengrajin, wedang uwuh merupakan sumber 
pendapatan utama selain bertani. Disamping 
itu, daerah ini merupakan kawasan wisata 
makam-makam Raja Imogiri. Ratusan orang 
datang setiap harinya untuk wisata di daerah 
Imogiri. Ini merupakan pasar yang potensial 
untuk mengembangkan potensi lokal daerah 
setempat. 

Sayangnya kemasan wedang uwuh ini 
kurang menarik, penyajiannya agak 
merepotkan dan tidak tahan disimpan dalam 
waktu yang agak lama, sehingga nilai 
ekonomi dari wedang uwuh kemasan plastik 
ini masih rendah. Jika hanya diseduh dengan 
air panas, hasilnya kurang enak, sehingga 
harus direbus dahulu sekitar 10 menit baru 
didapatkan wedang uwuh panas yang kental 
dan berwarna merah anggur. Oleh karena itu 
diperlukan pengembangan teknik baru untuk 
menyajikan wedang uwuh dalam bentuk yang 
lebih menarik, awet dan mudah disajikan 
(Kristianingrum, et al., 2009).

Berdasarkan hasil survey yang telah 
dilakukan sebelumnya, terdapat satu 
pengrajin yang telah berinovasi dengan 
membuat bentuk sediaan wedang uwuh celup. 
Bentuk sediaan ini dijual dengan harga Rp 
10.000,00 per kemasan dengan isi 20 sachet. 
Namun, dari sisi rasa terdapat perbedaan 
antara kemasan sederhana dan kemasan 
celup. Dilihat dari sudut pandang penjualan 
dan inovasi sediaan inilah yang menyebabkan 
distribusi penjualan wedang uwuh masih 
belum optimal.

Bahan-bahan wedang uwuh diperoleh 
dari sekitar makam-makam raja Imogiri. 

Apabila jumlah pesanan sedang tinggi, bahan 
tersebut kurang mencukupi. Sehingga para 
pengrajin wedang uwuh harus membelinya 
dari luar wilayah Imogiri. Akan tetapi ada 
salah satu komponen yang tidak dapat 
digantikan dari pembelian di luar wilayah 
Imogiri, yaitu daun manisjangan. Akibatnya, 
konsumen mengeluh ketika daun ini dibeli 
dari luar wilayah Imogiri, yaitu menjadikan 
rasa wedang uwuh berbeda dan tidak khas 
layaknya wedang uwuh asli Imogiri. Oleh 
k a r e n a  i t u ,  p a r a  p e n g r a j i n  t e t a p  
mempertahankan daun manisjangan yang 
berasal dari wilayah Imogiri. Budidaya bahan 
baku sangat perlu dilakukan sehingga 
kelangsungan dan kekhasan wedang uwuh 
Imogiri tetap terjaga. 

Selain bahan baku yang tidak 
mencukupi, belum terdapatnya kelompok 
usaha pengrajin wedang uwuh di Desa 
Wukirsari merupakan salah satu faktor 
penghambat berkembangnya potensi lokal 
wedang uwuh. Hal ini menjadikan jumlah 
produksi, penjualan, dan penghasilan diantara 
pengrajin wedang uwuh berbeda-beda. Faktor 
lainnya yaitu tidak adanya koperasi khusus 
untuk para pengrajin wedang uwuh sehingga 
para pengrajin kebingungan dalam mencari 
tambahan modal dana untuk memproduksi 
wedang uwuh saat pesanan tinggi namun 
jumlah bahan baku terbatas. Salah satu faktor 
yang menyebabkan belum adanya kelompok 
usaha pengrajin wedang uwuh dan tidak 
adanya koperasi adalah karena masyarakat 
pengrajin wedang uwuh masih beranggapan 
bahwa usaha ini adalah usaha turun temurun. 
Artinya, ilmu dan teknik pembuatan sampai 
pemasaran wedang uwuh berasal dari 
generasi sebelumnya dan pemasarannya 
dengan memiliki pelanggan sendiri-sendiri 
baik pemesanan maupun penjualan di rumah. 
Disampung itu, sebagian besar produk 
wedang uwuh di Kecamatan Imogiri belum 
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memiliki ijin P-IRT (Perijinan Industri 
Rumah  Tangga) sehingga kualitas produk 
wedang uwuh masih diragukan. 

Masalah lainnya yaitu kurangnya 
ketertarikan pengrajin wedang uwuh untuk 
mencoba inovasi produk wedang uwuh, 
misalnya bentuk sediaan maupun cara 
pemasaran. Kendala yang dirasakan adalah 
ketidakmampuan melihat peluang disekitar, 
takut mencoba, takut gagal, tidak percaya 
dengan kemampuan sendiri karena belum 
adanya modal keterampilan untuk usaha. 
motivasi kepada masyarakat untuk memulai 
mengembangkan kemampuan berwirausaha. 

G u n a  m e n j a w a b  b e r b a g a i  
permasalahan terkait wedang uwuh di Desa 
Wukirsari Kecamatan Imogiri, Bantul, DIY, 
maka kami mengusulkan serangkaian 
kegiatan inovasi yang dikemas dalam 
program Kuliah Kerja Nyata (KKN) PPM. 
Adapun kegiatan inovasi tersebut dalam 
rangka mengoptimalkan potensi wedang 
uwuh dengan melakukan pengembangan 
formula dan bentuk sediaan produk wedang 
uwuh. Inovasi pengembangan produk wedang 
uwuh baik formulasi dan bentuk sediaan yang 
akan dibuat bertujuan untuk meningkatkan 
nilai jual produk wedang uwuh. Semula hanya 
Rp. 1.500,00/bungkus dapat naik menjadi 
Rp.15.000,00/bungkus sehingga dapat 
meningkatkan pendapatan dan produksi 
wedang uwuh. Pelatihan dan pendampingan  
ini akan dilakukan oleh dosen UAD dan 
mahasiswa KKN. Selain pelatihan dan 
pendampingan inovasi pengembangan 
produk wedang uwuh, kegiatan ini diawali 
dengan kegiatan pra produksi yaitu budidaya 
seledri dengan mengggunakan teknik 
hidroponik degan memanfaatkan limbangan 
lingkungan. Kegiatan berikutnya yaitu pasca  
produksi,  meliputi persiapan bahan baku 
pasca panen, pelatihan teknik desain kemasan 
wedang uwuh, pendampingan pengurusan 

produk wedang uwuh yang memiliki ijin P-
IRT dan pelatihan teknik pemasaran produk 
wedang uwuh berbasis media sosial. Warga 
akan diajari bagaimana mengemas produk 
yang apik dan menarik serta teknik 
pemasarannya. Untuk dapat menghasilkan 
produk wedang uwuh yang berkualitas, maka 
perlu adanya produk yang memiliki ijin P-IRT 
dari Dinas Kesehatan setempat. Oleh karena 
da lam keg ia t an  in i  j uga  t e rdapa t  
pendampingan pengurusan wedang uwuh 
untuk dapat memiliki ijin P-IRT. Selain itu, 
diperlukan rumah produksi wedang uwuh 
untuk keberlanjutan proses produksi wedang 
uwuh, dan Gallery produk sebagai salah satu 
media promosi wedang uwuh kepada 
masyarakat luas.

Agar kegiatan dapat berkelanjutan, 
program KKN-PPM ini akan bekerja sama 
dengan  para pengrajin wedang uwuh di Desa 
Wukirsari, kelompok ibu-ibu PKK Desa 
Wukirsari, kelompok karang taruna Desa 
Wukirsari dan Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bantul yang  nantinya akan dapat  membantu 
dalam kelancaran proses pelaksanaan 
program pelatihan bahkan sampai kepada 
proses pemasaran inovasi produk wedang 
uwuh untuk meningkatkan perekonomian 
masyarakat setempat. Dinas Kesehatan 
dilibatkan  untuk  memberikan pelatihan  
hygiene     sanitasi  makanan dan 
memberikan ijin P-IRT. 

Dalam  kegiatan  ini  kelompok  
sasarannya  adalah  kelompok pengrajin 
wedang uwuh, ibu-ibu  PKK  dan  remaja 
karang taruna di Desa Wukirasari. Potensi dan 
peluang yang mendukung keberhasilan 
program di wilayah tersebut adalah 
tersedianya bahan baku (rempah-rempah), 
kelembagaan organisasi masyarakat yang 
kuat, dan pemerintah daerah memiliki 
komitmen yang kuat untuk memajukan 
kesejahteraan warganya. Hal inilah yang 
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melatarbelakangi dilaksanakannya Program 
KKN PPM UAD Tahun 2017 yang 
bertemakan Pengembangan Teh Celup 
Wedang Uwu Sebagai Minuman Kesehatan di 
Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul. 

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan KKN PPM 
dilakukan di Desa Wukirsari, Kecamatan 
Imogiri, Bantul. Lokasi kegiatan tersebar di 
tiga Dukuh, yaitu Dukuh Kedungbuweng, 
Dukuh Pundung dan Dukuh Karangkulon. 
Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini 
berjumlah 26 orang, yang berasal dari 
berbagai macam bidang ilmu meliputi 
Ekonomi Pembangunan, Manajemen, Teknik 
Informatika, Farmasi, PBSI dan Psikologi. 
Dalam pelaksanaan kegiatan KKN PPM ini 
memuat metode dan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan dan pembekalan yang meliputi :

a. Rekruitmen mahasiswa

b. Sosialisasi ke masyarakat penggunaan 
program KKN

c. Pe r s i apan  mahas i swa  dengan  
mengadakan pembekalan KKN yang 
terakit dengan tema

d. Penerjunan mahasiswa ke lokasi KKN

2. Pelaksanaan kegiatan meliputi pelatihan 
dan pendampingan warga dalam 
pengembangan teh celup wedang uwuh 
sebagai minuman kesehatan 

3. Penarikan mahasiswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi dan koordinasi program 
pemberdayaan masyarakat tentang 
pengembangan teh celup Wedang Uwuh 
sebagai minuman kesehatan

Sosialisasi program pemberdayaan 
masyarakat dilakukan dengan mengundang 
Camat Imogiri; Lurah Desa Wukirsari; Dukuh 
Kedungbuweng, Dukuh Pundung dan Dukuh 
Karangkulon;  Ketua RT di  Dukuh 
Kedungbuweng, Dukuh Pundung dan Dukuh 
Karangkulon; Perwakilan pengrajin wedang 
uwuh dari Dukuh Kedungbuweng, Dukuh 
Pundung dan Dukuh Karangkulon. Materi 
sosialisasi berupa pemaparan rencana 
program kerja KKN PPM, pengenalan tim 
pengusung program dan tim mahasiswa, 
lokasi dan  waktu pelaksanaan KKN PPM. 
Saat sosialisasi, juga dilakukan penyerahan 
hibat alat secara simbolis kepada Dukuh 
sebagai perwakilan warga. Alat-alat yang 
dihibahkan oleh tim pengusung program 
meliputi grinding, oven, handsealer, ayakan 
stainless steel, timbangan digital, set 
hidroponik dan set teh celup. Berikut adalah 
foto saat kegiatan sosialisasi program KKN 
PPM berlangsung.

Gambar 1. Sosialisasi Program KKN PPM

Berikut adalah foto penyerahan hibah alat 
secara simbolis oleh Ketua pengusung 
program KKN PPM kepada Bu Dukuh saat 
kegiatan sosialisasi program KKN PPM 
berlangsung.
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Gambar 2. Penyerahan hibah alat secara 
simbolis oleh Ketua pengusung program 
KKN PPM kepada Bu Dukuh sebagai 
perwakilan warga

Pelatihan teknik budidaya tanaman seledri 
menggunakan sistem hidroponik dengan 
memanfaatkan limbah lingkungan

Materi pelatihan meliputi (a) pelatihan 
pembibitan dan media tanam hidroponik dan 
(b) pelatihan pembuatan petisida alami. 
Kegiatan pelatihan diikuti oleh pengrajin 
wedang uwuh, Ibu-Ibu PKK, Kelompok 
wani ta  tani  dan kelompok remaja  
karangtaruna. Seledri yang ditanam 
menggunakan system hidroponik merupakan 
seledri organik, karena pupuk dan pestisida 
yang digunakan pun juga menggunakan 
bahan-bahan yang alami tanpa bahan kimia. 
Dengan demikian, maka bahan baku wedang 
uwuh pun menjadi lebih berkualitas. Kegiatan 
pelatihan teknik budidaya tanaman seledri 
menggunakan system hidroponik dilanjutkan 
dengan dilakukan pendampingan pembuatan 
kebun hidroponik oleh tim mahasiswa KKN 
PPM. Berikut adalah foto saat kegiatan 
pelatihan dan pendampingan teknik budidaya 
seledri menggunakan system hidroponik 
berlangsung.

Gambar 3. Kegiatan pelatihan dan 
pendampingan teknik budidaya seledri 
menggunakan system hidroponik

Berikut adalah foto cangkang telur ayam yang 
dimanfaatkan sebagai pestisida alami. 

Gambar 4. Cangkang telur sebagai pestisida 
alami

Pelatihan pengolahan bahan baku pasca 
panen

Materi pelatihan ini mengenai 
pengolahan bahan baku wedang uwuh pasca 
panen. Kegiatan pelatihan diikuti oleh 
pengrajin wedang uwuh, Ibu-Ibu PKK, 
Kelompok wanita tani dan kelompok remaja 
karangtaruna. Materi kegiatan disampaikan 
oleh salah satu anggota tim pengusung 
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program Dr. Kintoko, S.Farm., M.Sc., Apt. 
Kegiatan pelatihan pengolahan bahan baku 
pasca panen dilanjutkan dengan dilakukan 
pendampingan pengolahan bahan baku pasca 
panen oleh tim mahasiswa KKN PPM. 
Berikut adalah foto saat kegiatan pelatihan 
pengolahan bahan baku pasca panen 
berlangsung

Gambar 5. Kegiatan pelatihan pengolahan 
bahan baku pasca panen

Pelatihan pengembangan formulasi teh 
celup wedang uwuh wedang uwuh

Pelatihan  ini dilaksanakan pada 
tanggal 11 Agustus 2017 yang dihadiri 20 
peserta yang bertempat di Kantor Kelurahan. 
Materi pelatihan meliputi penyusunan 
formulasi orisinal. Kegiatan pelatihan diikuti 
oleh pengrajin wedang uwuh, Ibu-Ibu PKK, 
kelompok wanita tani dan kelompok remaja 
karangtaruna. Materi kegiatan disampaikan 
oleh salah satu anggota tim pengusung 
program Dr. Kintoko, S.Farm., M.Sc., Apt. 
Dalam upaya pembuatan teh celup wedang 
uwuh, tiap formula memiliki berat 2,5 gram 
lalu dimasukkan dalam wadah kantung teh. 
Bahan baku formulasi orisinal teh celup 
wedang uwuh terdiri dari jahe, secang, kayu 
manis, pala dan cengkeh dengan kompisisi 
jahe 30%, secang 50%, kayu manis 3%, pala 
5% dan cengkeh 12%.  

Peserta merasakan sangat puas dengan 
adanya kegiatan pelatihan ini. Salah satu 
peserta menyampaikan bahwa materi yang 
diberikan cukup bagus dan bermanfaat bagi 
peserta terutama bagi ibu-ibu PKK dan 
pengrajin wedang uwuh. Beberapa materi 
dalam pelatihan ini diberikan sebelumnya 
yaitu Obat tradisional, Hal-hal yang Perlu 
diperhatikan dalam penyusunan komposisi 
OT, Kegunaan Simplisia secara empiris, 
Penyusunan Formula Ramuan, Formula 
Dasar dari Buku Tradisional, Dosis Bahan 
Obat Alami, Korigen Bahan Tumbuhan, 
Penyusunan Formula Berdasarkan Khasiat 
Bahan Penyusun, Rasionalisasi Komposisi, 
Simplisia Penyusun Ramuan, Rambu-Rambu 
Dalam Menyusun Formula, Penggunaan 
Bahan Ramuan Yang Dilarang, dan 
Kontradiksi. 

Saran dari peserta yaitu sebaiknya 
penjelasan dibuat lebih sederhana dan acara 
dimuai tepat waktu. Kendala dalam 
pelaksanaan pelatihan ini yaitu lokasi 
pelatihan jauh dari beberapa dusun sehingga 
peserta yang diundang tidak semua dapat 
hadir karena keterbatasan transportasi. 
Berikut ini adalah foto saat kegiatan 
pengembangan formula teh celup wedang 
uwuh berlangsung.

Gambar 6. Kegiatan pengembangan formula 
teh celup wedang uwuh
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Pelatihan pengembangan formulasi baru 
teh celup wedang uwuh

Pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 
13 Agustus 2017, dihadiri 13 peserta yang 
bertempat di Balai Desa. Materi pelatihan 
meliputi penyusunan formula baru teh celup 
wedang uwuh. Kegiatan pelatihan diikuti oleh 
pengrajin wedang uwuh, Ibu-Ibu PKK, 
kelompok wanita tani dan kelompok remaja 
karangtaruna. Materi kegiatan disampaikan 
oleh salah satu anggota tim pengusung 
program Dr. Kintoko, S.Farm., M.Sc., Apt. 
Bahan baku formulasi baru wedang uwuh 
ditambahkan daun seledri dan daun sirsak. 
Komposisi teh celup wedang uwuh dengan 
tambahan daun seledri adalah jahe 30%, 
secang 50%, kayu manis 3%, pala 5%, 
cengkeh 11,88% dan seledri 0,12%. 
Sedangkan komposisi teh celup wedang uwuh 
dengan tambahan daun sirsak adalah jahe 
30%, secang 50%, kayu manis 3%, pala 5% 
dan cengkeh 11,72% dan daun sirsak 0,28%.

Daun seledri memiliki manfaat untuk 
membantu menurunkan tekanan darah 
sedangkan daun sirsak memiliki manfaat 
untuk membantu menurunkan gula darah. 
Dalam ilmu botani, daun seledri memiliki 
kandungan Apigenin yang dapat mencegah 
penyempitan pembuluh darah dan Phthalides 
yang dapat mengendurkan otot-otot arteri atau 
merelaksasi pembuluh darah. Zat tersebut 
yang mengatur aliran darah sehinggaa 
memungkinkan pembuluh darah membesar 
d a n  m e n g u r a n g i  t e k a n a n  d a r a h  
(Saputra&Triola, 2016). Seledri mengandung 
flavonoid, saponin, tanin 1%, minyak asiri 
0,033%, flavo-glukosida (apiin), apigenin, 
fitosterol, kolin, lipase, pthalides, asparagine, 
zat pahit, vitamin (A, B dan C), apiin, minyak 
menguap, apigenin dan alkaloid. Apigenin 
berkhasiat hipotensif (Dalimartha, 2000 
dalam Saputra&Triola, 2016).

Apigenin dalam daun seledri berfungsi 
s e b a g a i  b e t a  b l o c k e r  y a n g  d a p a t  
memper l amba t  de t ak  j an tung  dan  
menurunkan kekuatan kontraksi jantung 
sehingga aliran darah yang terpompa lebih 
sedikit dan tekanan darah menjadi berkurang. 
Manitol dan apiin, bersifat diuretik yaitu 
membantu ginjal mengeluarkan kelebihan 
cairan dan garam dari dalam tubuh, sehingga 
berkurangnya cairan dalam darah akan 
menurunkan tekanan darah (Smeltzer, 2008 
dan John, 2005 dalam Saputra&Triola, 2016).

Potasium (kalium) yang terkandung 
dalam seledri akan bermanfaat meningkatkan 
cairan intraseluler dengan menarik cairan 
ekstraseluler, sehingga terjadi perubahan 
keseimbangan pompa natrium–kalium yang 
akan menyebabkan penurunan tekanan darah. 
Salah satu strategi dalam penanganan 
hipertensi adalah mengubah keseimbangan 

+ +
Na . Perubahan keseimbangan Na  biasanya 
dilakukan dengan pemberian diuretik secara 
oral (Bangun, 2004 dalam Saputra&Triola, 
2016).

Seledri juga memiliki kandungan 
vitamin C. Vitamin C memegang peranan 
penting dalam mencegah terjadinya 
aterosklerosis yaitu mempunyai hubungan 
dengan metabolisme kolesterol. Kekurangan 
vitamin C menyebabkan peningkatan sintesis 
kolesterol. Vitamin C meningkatkan laju 
kolesterol dibuang dalam bentuk asam 
empedu dan meningkatkan kadar HDL, 
tingginya kadar HDL akan menurunkan 
resiko menderita penyakit  aterosklerosis, 
Penelitian klinis menunjukkan bahwa vitamin 
C menurunkan kolesterol dan trigliserida pada 
orang-orang yang mempunyai kadar 
kolesterol yang tinggi, tetapi tidak pada 
orangorang yang mempunyai kadar kolesterol 
yang normal (Khomsan, 2010 dalam 
Saputra&Triola, 2016). Secara khusus, seledri 
mengandung 3-n-butyl phthalide (3nB), suatu 
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senyawa yang tidak hanya bertanggung jawab 
untuk bau yang khas seledri, tetapi juga telah 
ditemukan untuk menurunkan tekanan darah 
dengan merelaksasi atau melemaskan otot-
otot halus pembuluh darah .

Daun Seledri juga memiliki kandungan  
alami berupa fitosterol. Fitosterol merupakan 
komponen fitokimia yang mempunyai fungsi 
berlawanan dengan kolesterol  bi la  
dikonsumsi oleh manusia. Fitosterol 
diketahui mempunyai fungsi menurunkan 
kadar kolesterol di dalam darah dan mencegah 
penyakit jantung sehingga sangat bermanfaat 
bagi kesehatan manusia (Setiawan, 2010 
dalam Saputra&Triola, 2016).

Varian teh celup WEDURI lainnya 
adalah wedang uwuh yang ditambah dengan 
daun sirsak. Salah satu tanaman yang telah 
digunakan secara empiris sebagai antidiabetes 
adalah sirsak (Annona muricata L.) terutama 
bagian daun sirsak. Hal ini berkaitan dengan 
kandungan metabolit sekunder pada sirsak 
seperti flavonoid dan tannin (Adewole dan 
Caxton-Martins dalam Iyos&Putri, 2017). 

Flavonoid memiliki efek hipoglikemik 
dengan beberapa mekanisme yaitu dengan 
menghambat absorpsi glukosa, meningkatkan 
toleransi glukosa, merangsang pelepasan 
insulin atau bertindak seperti insulin, 
meningkatkan ambilan glukosa oleh jaringan 
perifer serta mengatur enzim-enzim yang 
berperan dalam metabolisme karbohidrat 
(Brachmachari dalam Iyos&Putri, 2017). 
Sedangkan tanin mampu menurunkan kadar 
glukosa darah dengan cara meningkatkan 
ambilan glukosa melalui aktivasi MAPK 
(MitogenActivated Protein Kinase) dan PI3K 
(Phosphoinositide 3-Kinase) (Kumari&Jain 
dalam Iyos&Putri, 2017). Senyawa flavonoid 
dan tannin tersebut memiliki  efek 
hipoglikemik dengan beberapa mekanisme 
yaitu dengan menghambat absorpsi glukosa, 
meningkatkan toleransi glukosa, merangsang 

pelepasan insulin atau bertindak seperti 
insulin, meningkatkan ambilan glukosa oleh 
jaringan perifer serta mengatur enzim-enzim 
yang berperan dalam metabol isme 
karbohidrat (Iyos&Putri, 2017).

Inovasi pengembangan teh celup 
wedang uwuh dengan penambahan formula 
daun sirsak dan daun seledri ini akan 
meningkatkan kualitas produk teh celup 
wedang uwuh dari sisi manfaat. Berikut 
adalah foto kegiatan saat pelatihan 
pengembangan formulasi baru teh celup 
wedang uwuh berlangsung

G a m b a r  7 .  K e g i a t a n  P e l a t i h a n  
pengembangan formulasi baru teh celup 
wedang uwuh.

Uji hedonic teh celup wedang uwuh

Untuk mendapatkan kompisisi teh 
celup wedang uwuh yang pas, dilakukan uji 
kesukaan oleh tim mahasiswa KKN PPM dan 
warga. Uji kesukaan dilakukan oleh warga 
dan juga tim mahasiswa. Warga meracik teh 
celup wedang uwuh dengan beberapa formula 
denan komposisi yang berbeda untuk 
kemudian diuji menggunakan uji kesukaan. 
Tiap formula teh wedang uwuh disedu dengan 
150 ml air panas dan didiamkan selama 5 
menit, kemudian teh celup diangkat. 
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Sealnjutnya dicobakan kepada beberapa 
orang panelis untuk memberikan penilaian, 
meliputi aroma, warna dan rasa. Panelis yang 
digunakan termasuk dalam panel tak terlatih 
atau semi terlatih dan diambil secara acak 
dengan kriteria panel adalah wanita berusia 
17-55 tahun dan bersedia melakukan uji 
kesukaan dengan ketentuan yang diberikan 
(Mun'im, 2008). Penilaian menggunakan 
pancaindra dan hasil berupa skala tingkat 
kesukaan dari angka 1-5, yaitu 1 = sangat 
tidak suka, 2 = tidak suka, 3 = netral/biasa, 4 = 
suka, dan 5 = sangat suka (Rahayu, 2001). 

Kompisisi yang terpilih berdasarkan 
hasil suara terbanyak. Teh celup hasil binaan 
t im pengusung pengabdian kepada 
masyarakat program KKN PPM, kami beri 
label WEDURI, merupakan singkatan dari 
Wedang Uwuh Wukirsari. Berikut adalah foto 
kegiatan saat uji kesukaan berlangsung.

Gambar 8. Uji kesukaan formula teh celup 
“WEDURI”

Pelatihan pengembangan sediaan produk 
wedang uwuh sediaan the celup

M a t e r i  p e l a t i h a n  m e l i p u t i  
pencampuran, penggilingan, pengayakan, dan 
pencetakan teh celup. Kegiatan pelatihan 
diikuti oleh pengrajin wedang uwuh, Ibu-Ibu 
PKK, kelompok wanita tani dan kelompok 
remaja karangtaruna. Pengembangan 
produksi teh celup wedang uwuh ini tak lepas 
dari perhitungan penjualan dalam dunia pasar. 
Berdasarkan perhitungan Break Event Point 
(BEP) Formula Original, dalam pembuatan 
teh celup wedang uwuh dibutuhkan biaya 
sebesar Rp. 3.596.88 untuk total biaya bahan 
baku yang diperlukan yang meliputi jahe 
(18,75g), secang (31,25g), cengkih (7,5g), 
Daun Pala (3,125g) dan Kayu Manis (1,875g). 
Namun tidak hanya bahan pokok yang 
dibutuhkan dalam produksi teh celup wedang 
uwuh ini, pengemasan yang menjadi daya 
tarik pun dibutuhkan. 

Berdasarkan perhi tungan BEP 
didapatkan total biaya kemasan per box ini 
adalah sebesar Rp. 6.275.00 yang meliputi tea 
bag, alumunium foil, plastik shrink, dus, tea 
tag dan benang rol. Selain itu juga terdapat 
pengeluaran lain dalam produksi teh ini 
adalah biaya listrik produksi yaitu sebesar Rp. 
600.00, sehingga di dapat harga pokok 
produksi teh celup wedang uwuh ini adalah 
sebesar Rp. 10.471.88/box. Adapun BOP 
yang ambil adalah sebesar Rp. 500.00/box 
sehingga didapatkan BEP sebesar Rp. 
10.971.00/box. Harga jual yang Kami 
tawarkan ke warga untuk teh celup wedang 
uwuh original sebesar Rp. 15.000,00 /box 
sedangkan teh celup wedang uwuh dengan 
tambahan daun seledri maupun daun sirsak 
dibandrol dengan harga Rp.17.000,00/box. 
Berikut adalah foto kegiatan saat pelatihan 
pengembangan sediaan produk wedang uwuh 
sediaan teh celup berlangsung.
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G a m b a r  9 .  K e g i a t a n  p e l a t i h a n  
pengembangan sediaan produk wedang uwuh 
dalam kemasan teh celup

Pelatihan teknik desain kemasan wedang 
uwuh dan product knowledge

Materi pelatihan meliputi teknik desain 
kemasan produk menggunakan corel draw 
yang diikuti oleh pengrajin wedang uwuh, 
Ibu-Ibu PKK, kelompok wanita tani dan 
kelompok remaja karangtaruna. Pada 
kegiatan kali ini warga dibina dan didampingi 
dalam pembuatan desain kemasan. Berikut 
hasil desain kemasan teh celup WEDURI 
hasil karya tim mahasiswa dan warga

Gambar 10. Hasil desain kemasan teh celup 
WEDURI

Pelatihan pengurusan ijin P-IRT

Pelatihan perungurusan ijin P-IRT 
bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Bantul. 
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 
Agustus 2017 di Aula Kelurahan Wukirsari. 
Pemateri pelatihan disiapkan oleh Dinas 
Kesehatan bantul. Adapun materi pelatihan 
meliputi Kebijakan Perundang-undangan, 
Cara produksi pangan yang baik, Hygiene dan 
sanitasi pangan, Pengawetan pangan, 
Pelabelan produk, Kemasan produk, 
Penggunaan bahan tambahan pangan dan 
Pembukuan. Kegiatan pelatihan dimulai dari 
jam 08.00 hingga 16.00, diawamil dengan pre 
test dan post test. 

Hasil pre test dan pos test digunakan 
sebagai dasar penilaian lolos atau tidaknya 
peserta. Alhamdulillah semua peserta yang 
mengikuti pelatihan yaitu sebanyak 18 orang 
telah lulus dan dinyatakan layak mendapatkan 
sertifikat pelatihan   P IRT. Sertifikat P IRT 
yang telah dimiliki warga merupakan salah 
satu syarat untuk mendaftarkan no izin P IRT. 

Kegiatan ini dilanjutkan dengan 
melakukan pendampingan uji kualitas air dan 
pengurusan ijin P-IRT oleh mahaiswa. 
Sayangnya, ijin P IRT belum bisa 
ditindaklanjuti, hal ini dikarenakan kondisi 
sarana dan prasarana rumah warga yang tidak 
memenuhi syarat. Rumah warga di Wukirsari, 
sebagian besar tidak memiliki plafon dan 
kondisi air yang mengandung kapur. Berikut 
adalah foto saat kegiatan pelatihan 
pengurusan ijin P-IRT berlangsung.
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Gambar 11. Kegiatan pelatihan pengurusan 
ijin P-IRT oleh Dinas Kesehatan Bantul

Pelatihan strategi marketing

Pelatihan strategi marketing dilakukan 
oleh mahasiswa dengan sasaran kelompok 
remaja karangtaruna. Output kegiatan ini 
adalah pembuatan media social sebagai media 
alternatif untuk memasarkan WEDURI. 
Harapannya, dengan adanya pemasaran 
produk melalui media social, maka jangkauan 
pemasaran WEDURI bisa lebih luas. Berikut 
adalah foto saat kegiatan pelatihan strategi 
marketing berlangsung.

Gambar 12. Kegiatan pelatihan strategi 
marketing oleh tim mahasiswa KKN PPM

Pembentukan kader promotor kesehatan 
care for teen

Pembentukan  kader  p romotor  
kesehatan dilakukan oleh Khoiriyah Isni, 
S.KM., M.Kes, salah satu tim pengusung yang 
menggandeng remaja karangtaruna di 
Wukirsari. Materi kegiatan meliputi Materi 
pendidikan masyarakat atau penyuluhan 
bermuatan utama terkait definisi remaja, 
peran remaja, keterampilan yang harus 
dimiliki oleh remaja, dan wedang uwuh 
sebagai minuman kesehatan termasuk 
komposisi ,  manfaat  masing-masing 
komposisi dan manfaat tambahan formulasi 
baru serta cara pemasarannya. Remaja juga 
diberi pemahaman seperti media dan metode 
edukasi kesehatan. Harapannya, remaja dapat 
secara mandiri menjadi educator yang dapat 
menyampaikan product knowledge teh celup 
WEDURI sebagai minuman kesehatan 
kepada khalayak. 

Kegiatan pelatihan dibuka dengan 
perkenalan dan ice breaking. Perkenalan 
beruntun, sehingga semua peserta harus 
mengetahui nama-nama peserta yang hadir. 
Selanjutnya, peserta diberikan materi berupa 
teori dan studi kasus diberikan agar peserta 
pelatihan mampu memahami, menganalisis 
situasi, dan mempraktikkan keterampilan 
hidup yang sesuai dengan situasi dan kondisi 
yang sesuai dengan kasus yang diberikan. 
Konseling sebaya merupakan keterampilan 
yang sesuai dengan remaja karena remaja 
cenderung bercerita dan meminta saran serta 
mendapatkan informasi dari teman sebaya. 
Penelitian menunjukkan bahwa sumber 
utama informasi kesehatan remaja adalah 
teman sebaya (64,4%), yang mana informasi 
tersebut tidak dapat dipertangungjawabkan 
kebenarannya (Rahman, 2011). 

Harapannya dengan pemberian 
keterampilan presentasi dan konseling 
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sebaya, para remaja di Kelurahan Wukirsari 
dapat mengaplikasikan dikehidupan nyata 
t e ru tama  da lam mengena lkan  dan  
mempromosikan potensi lokal yaitu wedang 
uwuh sebagai minuman kesehatan khas 
Imogiri. Berikut adalah foto saat kegiatan 
pelatihan kader promotor kesehatan care for 
teen berlangsung.

Gambar 13. Kegiatan pelatihan kader 
promotor kesehatan care for teen

Pendampingan persiapan dan pembuatan 
rumah produksi wedang uwuh

Proses pendampingan yang dilakukan 
oleh mahasiswa adalah pembentukan 
kelompok usaha di tiap Dusun. Hasil 
pendampingan membentuk tiga kelompok 
usaha yaitu Kelompok Ibu Ibu Kidul Makam 
Raja (KIKIMARA), Pundung Production 
Group (PPG) dan Kelompok Wanita Tani 
Karang Kulon. Dengan terbentuknya 
kelompok-kelompok tersebut memudahkan 
keberlanjutkan proses produksi teh celup 
WEDURI. Berikut adalah foto saat kegiatan 
pendampingan dan pembuatan rumah 
produksi wedang uwuh berlangsung.

Gambar 14. Kegiatan pendampingan dan 
pembuatan rumah produksi wedang uwuh

Galery produk teh celup WEDURI 

Gallery produk teh celup WEDURI 
dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2017 
yang diikuti oleh warga dari Dusun 
Kedungbuweng, Pundung dan Karangkulon. 
Pameran yang dilakukan di Kantor Kelurahan 
Desa Wukirsari merupakan puncak dari 
seluruh rangkaian kegiatan progam KKN 
PPM Universitas Ahmad Dahlan angkatan 63. 
Setelah hampir satu bulan lamanya para 
mahasiswa KKN PPM yang terbagi atas 3 unit 
yang tersebar di 3 dusun di Desa Wukirsari. 
Diantaranya, yaitu unit II.A.1 yang bertugas 
di Dusun Kedung Buweng, unit II.A.2 yang 
bertugas di Dusun Pundung, dan unit II.A.3 
yang bertugas di Dusun Karang Kulon. 

Gallery produk dihadiri oleh Prof. 
Sabiran sebagai wakil rektor 4 Universitas 
Ahmad Dahlan dan beberapa tamu undangan 
seperti Dekan Farmasi UAD, dekan FKM 
UAD, serta perwakilan dari LPM. Bahkan 
para perangkat desa dan kepala dusun masing 
masing lokasi KKN pun ikut menghadiri 
galeri produk ini. Peserta dan tamu undangan 
memberikan apresiasinya terhadap apa yang 
telah dilkukan untuk masyarakat dan kegiatan 
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ini diharapkan mampu memberdayakan 
masyarakat secara riil, sehingga dapat 
mengurangi tingkat pengangguran di daerah 
Wukirsari, khususnya untuk Dusun Kedung 
Buweng, Pundung, dan Karang Kulon. 

Acara Galeri produk semakin meriah 
dengan adanya cek kesehatan dan hiburan  
berupa akustik dari mahasiwa dan panitia 
penyelenggara. Sebaanyak 50 stik gula 
glucose disediakan untuk kegiatan cek 
kesehatan ini. antusias warga menambah 
semangat para panitia penyelenggara. Berikut 
adalah foto saat kegiatan gallery produk 
berlangsung.

Gambar 15. Penyelenggaraan gallery produk

Gambar 16. Cek kesehatan gratis saat 
penyelanggaraan gallery produk

Potensi yang ada di daerah imogiri 
kabupaten Bantul ini diharapkan menjadi 
wadah bagi masyarakat daerah tersebut untuk 
meningkatkan perekonomian masyarakatnya. 
Kemampuan yang dimiliki daerah ini sangat 
besar manfaatnya sehingga perlu adanya 
dukungan dari segala sektor pemerintahan 
maupun non pemerintahan sehingga potensi 
yang sudah ada dapat terus ada dan 
berkembang serta dapat bersaing dengan 
produk-produk minuman lainnya. Kelompok-
kelompok masyarakat yang telah diberikan 
pelatihan oleh mahasiswa KKN PPM agar 
terus berusaha untuk mempraktekkan ilmu 
yang telah diberikan serta mampu 
mengembangkannya secara mandiri. Berikut 
adalah foto produk teh celup WEDURI hasil 
binaan KKN PPM UAD 2017. 

Gambar 17. Teh celup WEDURI hasil binaan 
KKN PPM UAD 2017

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pelaksanaan program 
pemberdayaan masyarakat di Desa Wukirsari 
dalam pengembangan teh celup wedang uwuh 
sebagai minuman kesehatan, diperoleh hasil 
sebagai berikut : (1) Masyarakat memiliki 
ketrampilan memproduksi teh celup 
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WEDURI sebagai minuman kesehatan; (2) 
Adanya peningkatan kualitas produk setelah 
ditambah formulasi daun seledri dan daun 
sirsak sehingga teh celup WEDURI memiliki 
khasiat lebih; (3) Adanya peningkatan harga 
jual wedang uwuh setelah diinovasikan 
berupa teh celup dengan harga jual mencapai 
8 kali lipat dibandingkan harga jual wedang 
uwuh dengan kemasan konvensional.

Dengan demikian, ada beberapa hal 
yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah 
daerah setempat seperti (1) Perlu dilakukan 
pelatihan untuk daerah lain agar terjadi 
p e m e r a t a a n  k e t e r a m p i l a n  d a l a m  
mengoptimalkan potensi daerah masing-
masing., (2) Agar program KKN PPM 
berkesinambungan dan dapat ditindaklnajuti 
dalam bentuk program pengembangan usaha 
kecil/menengah di lokasi mitra; (3) Warga 
perlu memperbaiki sarana dan prasarana 
rumah produksi agar lebih layak supaya dapat 
melanjutkan untuk mendaftarkan izin P IRT 
sehingga kualitas teh celup WEDURI 
memiliki nilai jual lebih. 

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, tim penulis 
menyampaikan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah memberikan bantuan dan 
arahan sehingga Program KKN PPM 
Pengembangan Teh Celup Wedang Uwuh 
Sebagai Minuman Kesehatan di Desa 
Wukirsari, Imogiri, Bantu dapat terlaksana 
dengan baik. Ucapan terimakasih kami 
sampaikan kepada beberapa pihak berikut ini

1. Kemenristek Dikti yang telah mendanai 
program KKN PPM 2017.

2. Bappeda Bantul yang telah memberikan 
izin untuk melakukan kegiatan KKN PPM 
2017.

3. Kecamatan Imogiri dan Kelurahan 
Wukirsari yang telah memberikan bantuan 
fasilitas tempat dan sarana serta prasarana 
selama melaksanakan KKN PPM 2017.

DAFTAR PUSTAKA

Adewole SO, Caxton-Martins EA. 2006.  
M o r p h o l o g i c a l  C h a n g e s  a n d  
Hypoglycemic Effects of Annona 
muricata Linn. (Annonaceae) Leaf 
Aqueous Extract on Pancreatic B-cells 
of Streptozocin-treated Diabetic Rats. 
African Journal of Biomedical 
Research. Vol. 9:173-87. Dalam Iyos, 
Rekha Nova dan Putri Dhea Astuti. 
2017. Pengaruh Ekstrak Daun Sirsak 
(Annona muricata L.) terhadap 
Penurunan Kadar Glukosa Darah. 
Majority. Vol. 6 No. 2. Hal 144-148. 
2017

Anonim, 2014, Profil Kecamatan Imogiri 
2014, diakses melalui   HYPERLINK 
"http://kec-imogiri.bantukab.go.id/"   
http://kec-imogiri.bantukab.go.id , 
tanggal 9 Mei 2016 di Yogyakarta.

Bangun AP dalam Saputra&Triola. 2016. 
Menangkal penyakit dengan jus buah 
dan sayuran. Jakarta: PT. AgroMedia 
Pustaka; 2004

Brachmachari G. 2011. Bio-flavonoids with 
promising antidiabetic potentials: A 
critical survey, Opportunity, Challenge 
and Scope of Natural Products in 
Medicinal Chemistry. Hal. 187-212. 
Dalam Iyos, Rekha Nova dan Putri 
Dhea Astuti. 2017. Pengaruh Ekstrak 
Daun Sirsak (Annona muricata L.) 
terhadap Penurunan Kadar Glukosa 
Darah. Majority. Vol. 6 No. 2. Hal 144-
148. 2017



70

Jurnal Riset Daerah Edisi Khusus Tahun 2017

Dalimartha, S.2000. Atlas tumbuhan obat 
Indonesia. Jilid II. Jakarta: PT. Trubus 
Agriwidya. Dalam Saputra, Oktadoni 
dan Triola Fitria. Khasiat Daun Seledri 
(Apium Graveolens)  Terhadap 
Tekanan Darah Tinggi pada Pasien 
Hiperkolesterolemia. Majority. Vol. 5 
No 2. Hal. 120-1226. 2016

Fitria. Khasiat Daun Seledri (Apium 
Graveolens) Terhadap Tekanan Darah 
Tinggi pada Pasien 
Hiperkolesterolemia. Majority. Vol. 5 
No 2. Hal. 120-1226. 2016

Iyos, Rekha Nova dan Putri Dhea Astuti. 
2017. Pengaruh Ekstrak Daun Sirsak 
(Annona muricata L.) terhadap 
Penurunan Kadar Glukosa Darah. 
Majority. Vol. 6 No. 2. Hal 144-148

Khomsan A dalam Saputra&Triola. 2016. 
Pangan dan gizi untuk kesehatan. 
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada; 
2010

Kristianingrum, S. et al., 2009. Pelatihan 
Diversifikasi Produk Wedang uwuh 
Minuman Kesehatan Khasi Imogiri 
yang Berkhasiat sebagai Antioksidan, 
Yogyakarta: LPM UNY 

Kumari M, Jain S. Tannins. 2012. An 
Antinutrient with Positivee Effect to 
Manage Diabetes. Res.J.Recent Sci. 
2012; (12):70-73. Dalam Iyos, Rekha 
Nova dan Putri Dhea Astuti. 2017. 
Pengaruh Ekstrak Daun Sirsak 
(Annona muricata L.) terhadap 
Penurunan Kadar Glukosa Darah. 
Majority. Vol. 6 No. 2. Hal 144-148. 
2017

Jatmiko, S dan Pramono M 2001. Standarisasi 
s ed iaan  daun  se l ed r i  ( ap ium 
graveolensl.) secara klt- densitometry 
menggunakan apigenin sebagai 
parameter. Yogyakarta: Majalah 

Farmasi Indonesia. Hal. 59-64. Dalam 
Saputra, Oktadoni dan Triola 

John A, Nancy J. 2005. Senyawa-Senyawa 
Antihipertensi dan Terapi Obat 
Hipertensi. Dalam Saputra, Oktadoni 
dan Triola Fitria. Khasiat Daun Seledri 
(Apium Graveolens)  Terhadap 
Tekanan Darah Tinggi pada Pasien 
Hiperkolesterolemia. Majority. Vol. 5 
No 2. Hal. 120-1226. 2016Munawaroh, 
S., 2014. Wedang Uwuh sebagai Ikon 
Kuliner Khas Imogiri Bantul. Jantra, 
Vol. 9, No. 1, pp. 69-79.

Mun'im, Abdul., Endang Hanani dan Andita 
Mandasari. 2008. Pembuatan Terh 
Herbal Campuran Kelopak Bunga 
Rosella (Hibiscus Sabdariffa) dan 
Herba Seledri (Apium Graveolens). 
Majalah Imu Kefarmasian, Vol. V., No. 
1, Hal 47-54

Rahman, Azriani Ab, et al. Knowledge Of 
Sexual And Reproductive Health 
Among Adolescents Attending School 
In Kelantan, Malaysia. Soutehast Asian 
Journal Trop Med Public Health Vol 42 
No. 3 May 2011 (Online) diakses pada 
tanggal 29 September 2017 melalui 
U R L  :    H Y P E R L I N K  
"http://www.tm.mahidol.ac.th/seameo/
2 0 1 1 - 4 2 - 3 / 2 8 - 4 9 1 2 . p d f "   
http://www.tm.mahidol.ac.th/seameo/
2011-42-3/28-4912.pdf 

Saputra, Oktadoni dan Triola Fitria. 2016. 
Khasiat  Daun Seledri  (Apium 
Graveolens) Terhadap Tekanan Darah 
T i n g g i  p a d a  P a s i e n  
Hiperkolesterolemia. Majority. Vol. 5 
No 2. Hal. 120-1226

Setiawan, S . 2010. Pengaruh air perasan 
herba seledri  (Apium graveolens L) 
terhadap kadar kolesterol total darah 
tikus putih (Rattus norvegicus). 



71

Jurnal Riset Daerah Edisi Khusus Tahun 2017

Skripsi. Surakarta : Universitas Sebelas 
Maret. Dalam Saputra, Oktadoni dan 
Triola Fitria. Khasiat Daun Seledri 
(Apium Graveolens)  Terhadap 
Tekanan Darah Tinggi pada Pasien 
Hiperkolesterolemia. Majority. Vol. 5 
No 2. Hal. 120-1226. 2016

Smeltzer, Bare . 2008. Medical surgical 
nursing Phildelphia: Lippincott 
Williams& Wilkins. Dalam Saputra, 
Oktadoni dan Triola Fitria. Khasiat 
Daun Seledri (Apium Graveolens) 
Terhadap Tekanan Darah Tinggi pada 
Pasien Hiperkolesterolemia. Majority. 
Vol. 5 No 2. Hal. 120-1226. 2016

BIODATA PENULIS

Penulis kesemuanya adalah dosen di 
Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. 
Penulis pertama dan penulis ketiga 
merupakan dosen di Fakultass Ilmu 
Kesehatan Masyarakat sedangkan penulis 
ketiga merupakan dosen di Fakultas Farmasi. 
Adapun riwayat penelitian ataupun 
pengabdian Tim Penulis (dengan struktur tim 
yang berbeda-beda) wilayah Bantul adalah 
sebagai berikut : (1) Hubungan Tingkat 
Ketergantungan Nikotin Dengan Dampak 
Second Hand Smoke Pada Anak di SD Negeri 
Banguntapan ; (2) Second Hand Smoke Pada 
Anak Akibat Paparan Asap Roko di SD 
Negeri Banguntapan; (3) Dampak Second 
Hand Smoke Exposure terhadap Kejadian 
Gangguan Saluran Nafas pada Balita di 
Puskesmas Banguntapan, Bantul; (4) Edukasi 
dan Dampak Bahaya Rokok pada Siswa 
S e k o l a h  D a s a r  d i  D u s u n  B o d o n ,  
Banguntapan; (5) Penyuluhan Remaja Sehat 
Bebas Rokok di Dusun Gilang Desa 
Baturetno Kecamatan Banguntapan 

Kabupaten; (6) Penyuluhan tentang Kanker 
Payudara dan Penggunaan ALat Kontrasepsi 
di Sorowajan Baru, Banguntapan, Bantul, 
Yogyakarta; (7) Pelatihan Konselor Teman 
Sebaya “ Remaja Cerdas Tanpa Rokok” pada 
Siswa SMP Muhammadiyah Banguntapan; 
(8) Pendampingan Sekolah Sehat di SD 
M u h a m m a d i y a h  K a r a n g b e n d o ,  
Banguntapan; (10) Pelatihan Screening 
Kesehatan Anak Sekolah Dasar Bagi Guru SD 
Muhammadiyah se-Kec. Banguntapan; (11) 
Mengenal Tanaman Obat Keluarga di Desa 
Pundong, Bantul; (12) Analisis kebutuhan 
layanan kesehatan remaja (care for Teen) di 
Dusun Karang Bendo, Banguntapan, Bantul, 
Yogyakarta; (13) Pendampingan dan 
Pengembangan Kawasan Ramah Remaja di 
Banguntapan.


	Page 1
	0 - Kata Pengatar JRD Khusus 2017.pdf
	Page 1
	Page 2

	1 - Studi Konservasi Penyu.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21

	2 - Eko Eduwisata Mangrove.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15

	3 - Gumuk Pasir.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18

	4 - inovasi wedang uwuh.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17

	5 - Pengembangan Profesi Guru.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13


