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Abstract: The survey fertile-age women at Posyandu showed that their baby need their milk so
much. The main activity is empower the women villagers through transfering the knowledge about
papaya’s leaves and the uses. The speech method about the use of papaya’s leaves and its
application. The socialization method of effectiveness of sweetener addition in product. The
addition of sugar or and honey in amount to papaya’s leaves extract was carried out that the
product (flavor, taste, texture, higienity, and laboratorium parameters) can be accepted. The
evaluation and processing efficiency of the sweet instant powder resulted and the beverage after
pouring in water. The result showed that the targets were very enthusiastic to use papaya’s leaves
to be sweet instant powder as an effort for smoothing mother’s milk. The innovation and creativity
in the packaging so that an acceptable and marketable product can be produced.
Abstrak: Hasil survei di posyandu terhadap ibu-ibu usia subur, bahwa bayinya memerlukan
banyak Air Susu Ibu (ASI). Oleh karena itu perlu pemberdayaan wanita pedesaan melalui keterampilan/pelatihan mengenai teknologi pembuatan serbuk instan manis daun pepaya. Metode
ceramah mengenai pengetahuan tentang manfaat daun pepaya dan aplikasinya. Metode penyuluhan untuk sosialisasi efektivitas penambahan pemanis terhadap produk. Uji coba penambahan
gula dan atau madu, jumlah kadar pemanis) pada ekstrak daun pepaya terhadap produk serbuk
instan manis (aroma, rasa, tekstur, higienitas dan uji laboratorium) sehingga layak untuk diterima.
Tahap evaluasi mengenai efisiensi pengolahan terhadap serbuk instan manis daun pepaya dan
minuman sedu. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat sangat antusias untuk memanfaatkan daun pepaya menjadi serbuk instan manis sebagai upaya memperlancar ASI. Perlu dilakukan inovasi dan kreativitas dalam teknik pengemasan agar dihasilkan produk layak untuk
dipasarkan secara luas.
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PENDAHULUAN
Menyusui merupakan suatu proses
alamiah, namun sering ibu-ibu tidak berhasil
menyusui atau menghentikan menyusui lebih
dini dari yang semestinya. Oleh karena itu, ibu
menyusui memerlukan bantuan agar proses menyusui lebih berhasil, salah satunya adalah dengan cara mengkonsumsi bahan makanan yang
mampu merangsang produksi ASI. Produksi ASI
dapat dilancarkan dengan mengkonsumsi daun
katuk, beberapa kapsul/obat yang memperlancar
ASI dari ekstrak daun katuk, dan susu
bubuk/cair khusus untuk ibu menyusui.
Ironisnya di pedesaan keberadaan daun katuk,
susah didapat, apalagi kapsul/obat pelancar ASI,
sedangkan susu khusus ibu menyusui harganya
terlalu mahal bagi warga desa, dan tidak semua
ibu-ibu mau/menyukai susu. Selain itu ada yang
berpendapat
bahwa
dengan
dilakukan

memijatan pada payudara dapat pula untuk
memperlancar ASI.
Beberapa penelitian telah dilakukan oleh
Entin (2002) yang membuktikan bahwa kaun
katuk, daun pare, dan daun pepaya merupakan
suplemen yang merupakan tanaman tradisional
dan memiliki potensi meningkatkan produksi
susu. Ternyata daun pepaya memiliki rerata
tertinggi dibandingkan daun katuk dan daun
pare.
Minuman dari daun pepaya biasanya dibuat dengan cara digiling halus lalu disaring dan
diambil sarinya untuk diminum. Pembuatan minuman ini memerlukan waktu yang lama, dan
rasanya pahit, sehingga dibuat jika akan dikonsumsi saja. Bagi masyarakat yang memiliki aktivitas padat, terlebih lagi bagi ibu yang menyusui, kegiatan membuat minuman dengan cara
tersebut sangat menyita waktu. Sedangkan minuman serbuk instan dari berbagi produk seperti

jahe, kunyit, kopi, dan sebagainya, sudah banyak ditemukan. Dengan model dibuat serbuk
instan manis, maka 1) mutu produk dapat terjaga, 2) tidak mudah terkotori, 3) tidak mudah
terjangkiti penyakit, dan 4) produk tanpa pengawet. Dari sisi pemakaian, serbuk instan manis
mudah dibuat minuman, yakni cukup dengan
menambah air panas atau dingin. Hal ini
merupakan daya tarik masyarakat untuk
mengkonsumsinya. Me-lalui proses pengolahan
tertentu, minuman serbuk instan manis tidak
akan mempengaruhi khasiat yang terkandung
dalam bahan tersebut, sehingga baik untuk
kesehatan badan.
Berdasarkan gambaran analisis situasi dan
survei tim pada khalayak sasaran, maka permasalahan yang berkenaan adalah bagaimana meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kelompok ibu-ibu mengenai daun pepaya sebagai
pelancar ASI dan bagaimana cara membuat minuman serbuk instan manis daun pepaya sebagai
obat tradisional yang berkhasiat dan aman?
Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan wanita pedesaan melalui pemberian
pengetahuan (wawasan) mengenai daun pepaya
serta manfaatnya sebagai obat tradisional pelancar ASI. Keterampilan/pelatihan mengenai teknologi pembuatan serbuk instan manis daun
papaya melalui kegiatan demonstrasi, praktek,
dan pembimbingan kepada khalayak sasaran.
Selanjutnya mengadakan sosialisasi pada kelompok masyarakat lebih luas mengenai teknologi pembuatan minuman serbuk instan serta
manfaatnya sebagai obat tradisional yang aman.
Adapun manfaat kegiatan nini adalah masyarakat dapat mengoptimalkan pemanfaatan daun
pepaya sehingga menambah kreasi hasil olahan
daun pepaya. Masyarakat dapat membuat serbuk
instan manis daun pepaya manis secara benar.
Serbuk daun instan manis dapat juga mendatangkan keuntungan materi. Serbuk daun pepaya
manis dapat memberi keuntungan bagi masyarakat yaitu sebagi alternatif pelancar ASI.
Daun pepaya yang merupakan bahan baku
dalam ini mengandung vitamin A 1850 SI; vitamin B1 0,15 mg; vitamin C 140 mg; kalori 79
kalori; protein 8,0 gram; lemak 2 gram; hidrat
arang 11,9 gram; kalsium 353 mg; fosfor 63 mg;
besi 0,8 mg; air 75,4 gram; carposide; papayotin; karpai; kausyuk; karposit; dan vitamin
yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bayi dan
kesehatan ibu, sehingga dapat menjadi sumber
gizi yang sangat potensial (www.iptek. net.id).
Kandungan protein tinggi, lemak tinggi, vita-

min, kalsium (Ca), dan zat besi (Fe) dalam daun
papaya berfungsi untuk pembentukan hemoglobin. Apabila hemoglobin dalam darah meningkat, diharapkan O2 dalam darah meningkat,
metabolisme juga meningkat sehingga sel otak
berfungsi dengan baik dan kecerdasan meningkat (www.republika.co.id).
Khasiat daun pepaya lainnya adalah sebagai obat dan pelunak daging. Khasiat obat diantaranya sebagai penambah nafsu makan, mengobati penyakit beri-beri, kejang perut, malaria,
demam berdarah, sakit panas, insomia, kaki gajah, kejengkolan, disentri amuba, keputihan,
jerawat (Yustine, 2007), kurang darah, mencegah gangguan ginjal, sakit kandung kemih, tekanan darah tinggi, dan gangguan haid. Khasiat
pelunak daging, dengan cara daun pepaya dapat
langsung digosok-gosokkan pada permukaan
daging, sehingga mengeluarkan getah (lateks)
yang kemudian masuk dalam daging. Penggunaan getah tersebut dapat juga disuntikkan
secara langsung pada ternak setengah jam sebelum disembelih agar dagingnya lebih lunak. Enzim papain akan menghidrolisis kolagen dalam
daging, sehingga bentuknya menjadi kendur dan
daging akan lebih empuk. Enzim papain inilah
yang merombak protein (kolagen) menjadi beberapa bagian (sehat. suaramerdeka. com).
Pembuatan minuman serbuk instan manis
daun pepaya dapat memberi kemudahan pada
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan minuman yang mengandung gizi dan berkhasiat. Serbuk daun pepaya merupakan kreasi olahan untuk jamu tradisional daun pepaya. Kebanyakan
daun pepaya hanya direbus dengan air, dan ekstraknya yang pahit langsung diminum sebagai
obat. Namun dengan memodifikasinya menjadi
serbuk instan manis akan mengurangi rasa pahit
dan tanpa pengawet, karena dalam bentuk serbuk dan gula/madu dapat mengawetkan makanan/minuman. Metode pembuatan minuman serbuk instan manis secara garis besarnya meliputi
tahapan berikut: (a) penyiapan bahan yaitu sortasi dari bahan yang akan digunakan (daun tua/
muda); (b) pencucian kemudian ditiriskan; (c)
penghancuran dengan blender; (d) penyaringan
dan pengepresan; (e) pengendapan; (f) rekristalisasi ekstrak melalui pemanasan dengan memvariasi penambahan gula dan madu. Setelah diperoleh kristal ekstrak, (g) dilakukan evaluasi
terhadap aroma, tekstur, higienitas dan rasa, selanjutnya (h) pengemasan produk pada plastik/
aluminium foil atau dimasukkan dalam toples/
botol.

METODE
Materi kajian ini disusun berdasarkan
hasil observasi dan identifikasi lapangan, dan
pengumpulan data yang bersumber dari studi
literatur dan lokasi kegiatan, dilanjutkan pengolahan data dan penyusunan laporan. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah (1)
metode eksperimen yang ditekankan pada pelatihan. Metode eksperimen digunakan dalam pengembangan (modifikasi) kegiatan pada variasi
terhadap pemanis yang dicampurkan pada ekstrak daun pepaya, terhadap produk serbuk instan
manis. Tahapan pembuatan serbuk instan manis
dari ekstrak daun papaya dalam eksperimen
dapat dilihat pada gambar 1.
Metode pembuatan minuman serbuk instan manis secara garis besarnya meliputi tahapan berikut: (1) penyiapan bahan yaitu sortasi
dari bahan yang akan digunakan (daun tua/
muda); (2) pencucian kemudian ditiriskan; (3)
penghancuran dengan blender; (4) penyaringan
dan pengepresan; (5) pengendapan; (6) rekristalisasi ekstrak melalui pemanasan dengan memvariasi penambahan gula dan madu. Setelah diperoleh kristal ekstrak, (7) dilakukan evaluasi
terhadap aroma, tekstur, higienitas dan rasa, selanjutnya (8) pengemasan produk pada plastik/
aluminium foil atau dimasukkan dalam toples/
botol.
Uji coba penambahan pemanis (gula dan
madu, jumlah kadar pemanis) pada ekstrak daun
pepaya terhadap produk serbuk instan manis
daun pepaya (aroma, rasa, tekstur, dan higienitas
dan uji laboratorium) sehingga layak untuk diterima dan dengan komposisi yang sesuai dengan
Gambar 1.
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pemakaian. (2) Metode Penyuluhan digunakan
untuk sosialisasi efektivitas metode penambahan
pemanis terhadap produk kepada khalayak sasaran dari kegiatan ini.
Evaluasi dilakukan untuk mengetahui
tingkat efisiensi dan peningkatan kualitas produk serbuk instan manis daun pepaya dan produk minuman sedu dari perlakuan proses yang
ditawarkan. Indikator keberhasilan dari metode
yang ditawarkan meliputi untuk produk berupa
kriteria uji organoleptis misalnya warna, aroma,
kepekatan, kenampakan (kehalusan serbuk),
rasa proteolitik, dan uji laboratorium. Kegiatan
dikatakan berhasil apabila khalayak sasaran yai-
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tu ibu-ibu pedesaan usia produktif telah
meme-nuhi minimal dua kriteria yaitu mampu
untuk (1) memahami tentang cara pemanfaatan
dan peningkatan nilai tambah daun pepaya
untuk
memperlancar
ASI,
dan
(2)
mempraktekkan teknik penyiapan bahan baku
dan mengolah daun pepaya menjadi serbuk
instan manis.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum kegiatan sosialisasi, dilakukan
observasi untuk mengetahui tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh para peserta penyuluhan
tentang cara pengolahan atau pembuatan serbuk
instan manis daun pepaya. Metode yang dilakukan adalah tanya jawab. Hasil yang diperoleh
adalah sebagai berikut bahwa hampir 90% peserta belum pernah memanfaatkan daun pepaya
untuk diolah menjadi produk bernilai ekonomis
berupa serbuk instan manis. Beberapa dari mereka sudah mengenal bahwa daun pepaya dapat
dibuat sebagai minuman. Minuman ini dibuat
dengan cara daun pepaya digiling halus lalu disaring dan diambil sarinya untuk diminum. Rasa
pahit dari sari daun pepaya masih dirasakan sebagai kendala mereka untuk meminum sari daun
pepaya tersebut. Lagi pula pembuatan minuman
dari daun pepaya dengan cara ini memerlukan
waktu yang lama, sehingga minuman ini dibuat
jika akan dikonsumsi saja. Bagi masyarakat
yang memiliki aktivitas padat, terlebih lagi bagi
ibu yang menyusui, kegiatan membuat minuman
dengan cara tersebut sangat menyita waktu.
Evaluasi terhadap proses pelatihan mendapatkan hasil bahwa hampir 80% sudah mengetahui kegunaan dari daun pepaya, dan diolah
sebagai lalap, minuman, dan sayuran olahan.
Lebih dari 90% peserta mempunyai keinginan
untuk mencoba membuat serbuk instan manis
daun pepaya karena dapat menjadi alternatif
usaha sampingan (industri skala rumah tangga),
dan dapat juga dari bahan alam yang lain. Penyuluhan tentang daun pepaya yang diolah menjadi serbuk instan manis. Penyampaian materi
pelatihan dilakukan secara terpadu yaitu metode
ceramah, tanya jawab, diskusi, dan praktek.
Setelah kegiatan penyampaian materi dilaksanakan, diadakan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh peserta menyerap materi yang disajikan tim kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi lisan yang dilakukan menunjukkan bahwa para
peserta sangat antusias sekali untuk memanfaatkan daun papaya yang selama belum maksimal
dikelola dengan baik, menjadi serbuk instan
manis.
Evaluasi terhadap hasil pelatihan dilakukan setelah program pelaksanaan memanfaatkan
daun pepaya. Kegiatan ini dilakukan bersama
antara para peserta pelatihan dengan tim pengabdian masyarakat. Alokasi waktu yang diperlukan untuk program ini lebih besar daripada
untuk program sosialisasi. Hal ini dimaksudkan
agar para peserta betul-betul dapat memprak-

tekkan cara memanfaatkan limbah kulit pisang
menjadi produk nata. Evaluasi dilakukan pada
hasil kerja para peserta pelatihan baik secara kelompok. Berdasarkan hasil evaluasi tim kegiatan, dapat dilihat bahwa para peserta pelatihan
sudah dapat mempraktekkan cara-cara penyiapan bahan baku untuk pembuatan serbuk instan
manis dari daun pepaya dan memahami langkah-langkah kerjanya.
Hasil evaluasi terhadap produk hasil pelatihan dari beberapa kelompok ibu-ibu disajikan
dalam tabel 1 untuk produk berupa serbuk instan manis daun pepaya. Variasi dalam 4 kelompok adalah gula 30%-40% dan madu 20%-30%.
Ada kelebihan dan kekurangan dari beberapa
variasi, hal ini juga tak luput dari keahlian ibuibu. Tabel 2 adalah hasil evaluasi untuk produk
yang berupa hasil sedu serbuk instan manis
daun papaya.
Tabel 1. Evaluasi kualitas produk serbuk
instan manis
No

Kriteria

1.

Uji Organoleptis
a. Warna

2.
3.
4.

Produk Serbuk instan manis
(variasi pemanis)
Gula
Gula
Madu
Madu
30%
40%
20%
30%
Hijau
muda

b. Bau/aroma
c. Rasa

Pepaya
Manis
agak
pahit

d. Tekstur

Kristal
agak
besar
0,5%
8%
Vv

Kadar abu
Kadar air
Higienitas

Hijau
kekuningan
pepaya
Manis
rasa
pepaya

Hijau
kekuningan
Pepaya
Manis
Pepaya

Hijau
kecoklatan
Pepaya
Manis
Pepaya

Kristal
sedang

Kristal
sedang

Kristal
kecil

0,5%
8%
vv

0,4%
6%
vvv

0,4%
6%
vvv

Kegiatan ini dilanjutkan dengan uji coba
untuk mempraktekkan pembuatan serbuk instan
Tabel 2. Evaluasi kualitas produk minuman
sedu
No

Kriteria

1.

Uji Organoleptis
a. Warna
b. Bau/aroma
c. Rasa

Gula
30%
Hijau
muda
Pepaya
Kurang
manis
agak
pahit

Minuman hasil sedu
Gula
Madu
40%
20%
Hijau
kekuningan
pepaya
Manis
rasa
papaya

Hijau
kekuningan
Pepaya
Manis
Pepaya

Madu
30%
Hijau
kecoklatan
Pepaya
Manis
Pepaya

manis daun pepaya. Pada pelaksanaan uji coba
ini para peserta pelatihan menunjukkan semangat yang tinggi dan sikap yang serius dalam

mengikuti kegiatan. Hal ini ditunjukkan dengan
banyaknya pertanyaan yang muncul dari peserta
pelatihan dan keinginan untuk menerapkannya.
Ada beberapa pertanyaan bagaiman jika konsumennya diabetes. Bisa disarankan menggunakan
pemanis dari jagung atau dapat dikurangi kadar
pemanisnya, dan dapat diganti dengan madu
saja.
Hasil sosialisasi berupa cara membuat minuman serbuk instan manis daun pepaya sebagai
obat tradisional yang berkhasiat dan aman adalah dari hasil uji laboratorium. Semakin kecil
kandungan air dalam Kristal serbuk instan manis, maka akan lebih higienis. Hal ini juga membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam membuat serbuk instan manis. Warna serbuk instan
manis semakin coklat juga tidak menarik dalam
penyajiannya (sedu). Jadi me-mang ada kelebihan dan kekurangannya, termasuk juga selera
konsumen, ada yang suka manis rasa gula dan
rasa madu. Dengan proses pembuatan yang
higienis dan kandungan air yang kecil sudah
dapat menghasilkan obat tradisioanl yang berkhasit dan aman. Kandungan vitamin dan khasiatnya masih tetap terjaga.
Berdasarkan evaluasi angket yang diberikan pada peserta pelatihan, dapat diketahui kelebihan dan kekurangan cara pembuatan serbuk
instan manis daun pepaya. Masyarakat dapat
mengetahui cara pemanfaatan daun pepaya secara efisien, berkhasiat dan aman, serta bernilai
ekonomis. Masyarakat mengharapkan ada tin-

dak lanjut dari usaha ini, misalnya bagaimana
cara mengelola usaha pembuatan serbuk instan
manis skala rumah tangga dan bagaimana cara
pemasaran produk yang telah dibuat.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Bedasarkan hasil yang telah diperoleh
dalam kegiatan ini, maka dapat disimpulkan
bahwa dengan pemberdayaan ibu-ibu di pedesaan dapat meningkatkan nilai tambah daun
pepaya menjadi serbuk instan manis sebagai
upaya memperlancar ASI. Usaha ini juga sekaligus dapat meningkatkan pendapatan keluarga
melalui pengembangan industri rumah tangga
berbahan baku murah.
Saran
Masyarakat pedesaan, khususnya yang telah mengikuti pelatihan ini, agar terus melakukan pemanfaatan daun pepaya untuk diolah
menjadi serbuk instan manis. Di samping itu,
hendaknya terus dilakukan inovasi dan kreativitas untuk mengembangkan produksi misalnya
pada bahan baku yanga berbeda, dan diupayakan pada skala industri rumah tangga, beserta
teknik pemasarannya.
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