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Abstrak
Industri minuman kesehatan tiga dara membuat terobosan baru memproduksi minuman kesehatan dari bahan-bahan
tanaman obat yang diolah menjadi minuman kesehatan yang berupa bubuk kristal dalam kemasan dan siroop, Berbagai
jenis tanaman tanaman obat yang diproduksi antara lain kunyit putih, kunyit kuning, jahe putih, jahe merah, temulawak,
mahkota dewa, sirih,dll.Minuman kesehatan ini berpotensi sebagai penyembuh beberapa penyakit dan dapat sebagai
antioksidan dan antimikroba, Secara umum proses pembuatan minuman kesehatan ini meliputi :penyiapan bahan baku,
ekstraksi, penyaringan, pengendapan/ kristalisasi, pengayakan, produk bubuk. Teknologi tepat guna ini bertujuan untuk
meningkatkan produksi minuman kesehatan Tiga dara ( Mitra kerja) dengan pemanfaatan teknologi tepat guna sistem
pengadukan menggunakan alat pengaduk mekanis, sebagai sistem kristalisasi. Dengan alat pengaduk mekanis ini
diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi mitra kerja. Bahan baku yang dibutuhkan di industri minuman
kesehatan tiga dara rata-rata tiap hari adalah 500 kg untuk masing-masing jenis pruduk. Produksi rat-rata yang
dihasilkan tiap hari adalah 200 kg.Waktu pengolahan untuk proses kristalisasi dengan alat konvensional dalam satu kali
pengolahan kira-kira 4-6 jam.Pengaduk konvensional memerlukan tenaga manusia sehingga waktu kristalisasi
tergantung dari energi manusia tersebut. Untuk meningkatkan jumlah produksi industri minuman kesehatan maka
dilakukan modifikasi alat kristalisasi konvensional ini dengan alat pengaduk mekanis. Dengan adanya alat pengaduk ini
akan memperpendek waktu pengkristalan. Waktu yang dibutuhkan pada proses kristalisasi ini adalah 2 jam. Hasil
produksinya juga meningkat dari 200 kg/ hari, menjadi 250 kg/hari.
Kata kunci: Pengaduk mekanis,minuman kesehatan
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PROSEDURE PELAKSANAAN

Industri minuman kesehatan tiga dara

A. METODE PEMBUATAN

rata-rata tiap hari membutuhkan bahan baku yang
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Kegiatan Pengabdian masyarakat ini merupakan

Dimensi dari peralatan adalah sebagai berikut:

penerapan paket teknologi tepat guna pembuatan

1. Diameter Wajan

minuman kesehatan,yang serat kaitannya dengan

2. Panjang impeller pengaduk

berbagai

3. Tinggi Penyangga

terkait

sepertiDinas

pertanian

dan

perkebunan di Kabupaten Ungaran.

4. Berat

1. Dinas perindustrian,perdagangan dan
koperasi,selaku

5. Kecepatan putaran

Pembinateknis

6. Daya listrik

pengusaha

7. kapasitas

2. Camat,lurah selaku penguasa wilayah

Gambar detail dari alat pengaduk mekanis ini

3. Bupati kepala daerah penguasa wilayah

dapat dilihat pada gambaran di lampiran
Hasil percobaan di laboratorium dan lapangan

C. METODOLOGI

menunjukkan waktu pengadukan yang diperlukan

1. Mengidentifikasi kebutuhan Mitra Kerja

kira-kira 2-3 jam dengan waktu putaran50-100
rpm

untuk menyelesaikan masalah
2. Mengaplikasikan alat pengaduk mekanis
dengan alat kristalisasi yang ada

KESIMPULAN

3. Menguji coba alat pengaduk mekanis
untuk proses kristalisasi

Dari hasil pengamatan selama pengoperasian
peralatan

4. Memberikan paket pengolahan kristalisasi
lengkap denga pengaduk mekanis

pengaduk

mekanis,adalah

sebagai

berikut:
1.

Waktu pengadukan 2-3 jam

5. Melatih dan mensosialisasikan kepada

2.

Penghematan energi dari tenaga manusia

produsen,produksi minuman kesehatan

3.

Hasil kristalisasi lebih kering dan kristal yang

Pola kerja sama TIM pengusul dengan

terbentuk lebih uniform

kelompok produsen minuman kesehatan:
Tim pengusul membantu menyelesaikan
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