
PKMK-2-12-1

     
BALSEM JAHE STICK
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Jurusan Budidaya Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang  

ABSTRAK 
Indonesia adalah negara agraris yang mempunyai potensi luar biasa  khususnya 
hasil rempah-rempah,  misalnya  jahe,  akan  tetapi  pemanfaatannya  belum 
optimal.  Jahe  dikenal  sebagai  bahan  pembuatan  minuman,  makanan,  obat- 
obatan,  bahan  penyedap,  dan  aneka  penggunaan  lainnya.  Sifat  hangat  jahe 
dimungkinkan dapat dimanfaatkan sebagai balsem jahe dalam bentuk stick. Jahe 
yang digunakan sebagai bahan balsem bukanlah rimpang segarnya, akan tetapi 
oleoresin yang diperoleh melalui proses ekstraksi. Bahan lain yang dibutuhkan 
adalah  vaselin,  parafin,  dan  bahan  tambahan.  Pembuatan  dilakukan  melalui 
beberapa tahapan yaitu persiapan bahan baku, pengolahan bahan baku, ekstraksi 
oleoresin jahe, pembuatan bahan campuran, pembuatan balsem dan pengolahan. 
Bentuk Balsem Stick adalah  terobosan baru yang muncul dikarenakan adanya 
keluhan tidak nyaman dan lengket pada   tangan saat mempergunakan balsem. 
Tangan yang terkena balsem akan mengotori makanan, kertas, baju, dan apa saja 
yang dipegang. Aroma balsem juga menyebabkan sebagian orang alergi, mual- 
mual,  pening,  bahkan  menyebabkam  mabok  kendaraan.  Balsem  yang  oleh 
sebagian orang dianggap kuno , kini semakin elegan dengan bentuk mini stick 
yang praktis.  

Kata kunci: balsem, jahe  

PENDAHULUAN 
Jahe  mengandung  zat-zat  yang  bermanfaat  bagi  manusia,  diantaranya 

oleoresin. Oleoresin ini menyebabkan rasa pedas dan harum pada jahe (Hariyanto 
1990). Sifat oleoresin jahe hasil ekstraksi sama dengan rimpang segarnya. Hal ini 
memungkinkan untuk dibuat menjadi produk baru berbahan dasar oleoresin jahe, 
misalnya balsem jahe. 

Pemakaian  balsem  selama  ini  adalah  dengan  dioles  memakai  tangan, 
sehingga  tangan  berbelepotan  balsem.  Penampilan  baru  balsem  dalam  bentuk 
stick menjadikan  penggunaanya lebih praktis. Balsem stick mempunyai peluang 
untuk dapat bersaing di pasaran. 

Produk balsem jahe stick yang dihasilkan dimungkinkan dapat diterima oleh 
masyarakat, karena bentuk ini merupakan produk baru dan memiliki cita rasa dan 
ciri khas yang tidak dimiliki produk lain. Aroma jahe, rasa hangat dan segar jahe, 
serta bentuk stick adalah salah satu ciri  khas yang ditampilkan oleh produk ini, 
dan menjadikannya memiliki nilai lebih di kalangan konsumen. 

Tujuan dari usaha pembuatan balsem jahe stick ini adalah memberdayakan 
sumber daya alam secara optimal, menghasilkan produk baru, membuka lapangan 
pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan petani rempah khususnya. 
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METODE PENELITIAN 

Jahe, adalah salah satu rempah Indonesia yang melimpah keberadaannya 
terutama  di  daerah  Jawa  Tengah. Penggunaan  jahe  selama  ini  masih  secara 
tradisional  sebagai  bahan  minuman,  makanan,  obat-obatan,  dan  sedikit  yang 
diolah sebagai bahan baku industri. 

Pengoptimalan pemanfaatan rempah-rempah dapat dilakukan dengan 
diversifikasi produk yang berbahan dasar rempah. Jahe adalah salah satu rempah 
yang memiliki  karakteristik khas yang bisa dibentuk menjadi produk baru. Ciri 
khas jahe yang hangat dan  segar memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai 
balsem. 

Di Cina, jahe segar dan kering dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. 
Dalam Traditional Chinese Medicine (TCM), jahe segar yang disebut sheng-jiang 
digunakan untuk menyembuhkan flu dan mual sementara jahe kering yang disebut 
gan-jiang berguna untuk  menyembuhan sakit perut, batuk, diare dan rematik1. 
Percobaan yang dilakukan pada tikus di Cina dan Eropa menunjukkan bahwa jahe 
dapat menyembuhkan sakit dan peradangan. 

Kandungan senyawa dalam rimpangnya menjadikan jahe memiliki ciri khas 
hangat  dan   segar.  Senyawa  tersebut  salah  satunya  adalah  oleoresin,  yang 
menyebabkan  rasa  pedas  dan  harum  pada  jahe.  Oleoresin  inilah  yang  dapat 
dimanfaatkan sebagai bahan balsem. Oleoresin diperoleh dengan cara 
mengekstraksi rimpang jahe dengan pelarut organik (Bernasconi et al. 1995). 

Pemanfaatan jahe sebagai balsem akan dapat mengoptimalkan pemanfaatan 
sumberdaya  alam, dapat membuka lapangan pekerjaan baru, dan meningkatkan 
pendapatan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dua hal utama dan paling penting yang dihasilkan dari program ini adalah 

produk balsem jahe stick dan proses produksi. Kedua hal tersebut merupakan ciri 
khas, yang dapat  mengidentifikasi produk ini, dan membedakannya dari produk 
yang lain.  

Produk Balsem Jahe Stick 
Produk yang dihasilkan adalah balsem jahe stik . Balsem ini mengandung 

oleoresin jahe, dan bahan tambahan berkhasiat dari daun kecubung. Jahe dipilih 
karena memiliki   karakteristik khusus, yaitu rasa hangat dan aroma yang segar 
khas jahe. Bahan tambahan berupa kecubung mengandung bahan anti radang dan 
nyeri, meringankan bengkak, pegal linu, dan  cocok untuk terapi patah tulang. 
Perpaduan jahe dan kecubung akan memberikan manfaat balsem yang lebih besar 
dibanding balsem biasa. 

Bentuk  Balsem  Stick  adalah  terobosan  baru  yang  muncul  dikarenakan 
adanya  keluhan tidak nyaman dan lengket pada tangan saat mempergunakan 
balsem. Tangan yang terkena balsem akan mengotori makanan, kertas,baju, dan 
apa saja yang dipegang. Aroma balsem juga menyebabkan sebagian orang alergi, 
mual-mual, pening, bahkan menyebabkam mabok kendaraan. Balsem Jahe Stick 
diperuntukkan untuk memudahkan pemakaian  balsem dan menghindari   

1  Jahe Tumbuhan Banyak Khasiat.http://www.vision.net.id/detail.php?id=4368 
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permasalahan tersebut. Pengguna balsem akan semakin nyaman baersama balsem 
jahe  stick.  Bentuk  kemasan  yang  kecil  juga  memudahkan  dalam  membawa. 
Balsem yang oleh sebagian orang dianggap kuno , kini semakin elegan dengan 
bentuk mini stick yang praktis. 

Kelebihan Balsem Jahe Stick dibanding produk lain diantaranya ; 
1. Bentuk stick adalah bentuk praktis dan ekonomis, mudah dibawa 

kemana-mana. 
2. Memudahkan dalam pemakaian, tinggal gosok dan tangan tidak perlu 

berbelepotan balsem. 
3. Berbahan dasar rempah jahe, yang memiliki sifat hangat, segar, dan 

beraroma  khas jahe  

Proses Produksi 
Pelaksanaan program secara keseluruhan meliputi tahapan ; persiapan bahan 

baku, ekstraksi, pembuatan balsem, pengemasan, penjualan, analisis usaha. 
Persiapan  bahan baku. Jenis jahe yang dipilih adalah jahe emprit. Bentuk 

jahe emprit lebih kecil  dari jahe gajah, dan hampir sama ukurannya dengan jahe 
merah. Warna rimpang jahe emprit kuning kecoklatan, memiliki aroma yang lebih 
tajam,  dan  rasa  yang  lebih  panas  bila  dibandingkan  dengan  jahe  gajah  yang 
ukurannya jauh lebih besar dari jahe emprit.  Kandungan  oleoresin jahe emprit 
juga lebih banyak daripada jahe gajah. 

Bahan campuran yang dipilih adalah ekstrak kecubung, yang mengandung 
bahan anti radang dan nyeri, meringankan bengkak, pegal linu, dan cocok untuk 
terapi  patah  tulang.  Perpaduan  jahe  dan  kecubung  akan  memberikan  manfaat 
balsem yang lebih besar dibanding balsem biasa. 

Bahan lain yang dipergunakan adalah vaselin. Vaselin aman dipergunakan 
karena  bahan  ini  adalah  bahan  pengisi  utama  untuk  produk  kosmetika  yang 
berbentuk cream, seperti hand and body lotion. Bahan pemadat yang digunakan 
adalah  parafin  putih,  yang  tidak  berbau,  dan  pemakain  secara  normal  tidak 
membahayakan kulit. 

Pengolahan bahan  baku  Jahe  yang  dipergunakan  bukanlah  jahe  segar, 
bukan pula perasan airnya, akan tetapi jahe yang telah dikeringkan dan diekstraksi 
sehingga didapatkan  oleoresin yang terkandung didalamnya. Oleoresin adalah 
bahan pengganti rempah-rempah yang lebih menguntungkan daripada 
menggunakan rempah-rempah aslinya, karena lebih steril, praktis, dan ekonomis 
(Guethner, 1990). 

Pengeringan  jahe  dilakukan  untuk  menguapkan  air  yang  terdapat  pada 
rimpang segar jahe. Proses ini diawali dengan merajang jahe menjadi ukuran lebih 
kecil +

 

3 mm, untuk  memudahkan pengeringan dan pengilingan. Pengeringan 
dilakukan secara tradisional dengan  menjemur dibawah terik metahari. Setelah 
kering, jahe dioven untuk menyeragamkan  pengeringan, meskipun sebelumnya 
telah  dijemur  diterik  matahari.  Jahe  yang  telah  kering  dihancurkan  dengan 
menggunakan blender, sehingga didapat serbuk jahe. Serbuk jahe inilah  yang 
selanjutnya diekstraksi untuk mendapatkan oleoresin. 

Ekstraksi oleoresin jahe. Ekstraksi dilakukan untuk memisahkan satu atau 
beberapa bahan dari suatu padatan atau cairan dengan bahan pelarut Bahan yang 
diekstraksi adalah etanol yang digunakan untuk merendam serbuk jahe. Ekstraksi 
akan memisahkan antara etanol dan  bahan yang terlarut didalamnya, sehingga 
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didapatlah oleoresin.  Oleoresin  berbentuk  kental,  berwarna  kuning  kecoklatan 
pekat. Kandungan didalam oleoresin selain terdapat resin dan minyak atsiri, juga 
mengandung bahan lain seperti komponen bumbu, senyawa aromatik, zat warna, 
vitamin, dan komponen penting lain yang terdapat dalam rempah tersebut. 

Proses ekstraksi  diawali  dengan  merendam  serbuk  jahe  dalam  cairan 
etanol  selama 24 jam sambil diaduk aduk. Campuran serbuk jahe dan etanol 
kemudian   disaring,   dipisahkan   antara   cairan   dan   ampas.   Cairan   tersebut 
merupakan   campuran   etanol   dan   oleoresin.   Oleoresin   dipisahkan   dengan 
mengekstraksi campuran cairan tersebut. 

Pembuatan bahan campuran. Pengambilan zat bermanfaat dari kecubung 
secara tradisional. Kecubung adalah tanaman yang dikenal sejak dahulu memiliki 
khasiat menyembuhkan pegal linu, encok, dan keluhan sendi lainnya. Penggunaan 
secara sederhana adalah dengan  mengosok-gosokkan daun atau minyaknya ke 
bagian yang sakit. 

Minyak  kecubung  didapatkan  dengan  merendam  rimpang  kecubung  ke 
dalam  minyak  kelapa  lalu  dijemur  selama  7  hari.  Setelah  waktu  tersebut  zat 
berkhasiat yang  berada pada bahan (kecubung) akan larut dalam minyak, dan 
minyak  kecubung  dapat   dipergunakan  secara  langsung,  atau  sebagai  bahan 
campuran balsem. 

Pembuatan balsem. Pembuatan balsem dilakukan dengan cara tradisional, 
memanfaatkan peralatan yang ada di rumah tangga, sehingga memunkinkan untuk 
dapat diterapkan pada industri rumah tangga. 

Pembuatan  balsem  jahe  ada  dua  bagian,  yaitu  pencampuran  bahan  dan 
pencetakan.  Bahan yang disiapkan meliputi vaselin, parafin, ekstrak kecubung, 
dan ekstrak jahe. Kesemua bahan tersebut dicampur menjadi satu dengan ukuran 
tertentu,  sehingga  didapatkan  aroma,   rasa   panas,  dan  tekstur  yang  sesuai. 
Pencampuran   dilakukan   diatas   panci   yang   dipanaskan.   Bahan   yang   telah 
tercampur  kemudian  dituang  dalam  cetakan/wadah   kemasan   dan  dibiarkan 
memadat kembali. 

Pengemasan balsem jahe stik. Kemasan Balsem Jahe Stick menggunakan 
kemasan  lipglose / lipstik yang dimodifikasi. Pada bagian luar ditempel stiker 
yang berisikan nama produk, bahan pembuatan, khasiat dan kegunaan, serta nama 
produsen.  Ukuran  kemasan  ada  dua  macam,  ukuran  mini  dan  ukuran  jumbo. 
Bentuk kemasan praktis dan menarik dengan  label berwarna biru, serta mudah 
dibawa. 

Pemasaran. Pemasaran dilakukan secara personal oleh anggota tim dan 
juga bekerjasama dengan toko-toko disekitar lokasi kegiatan. Pemasaran berhasil 
memasarkan 25 balsem.            

Rajangan jahe Jahe siap di oven 



PKMK-2-12-5

  

dan

 

balsem

 

stick

                    

Campuran serbuk jahe dan etanol Ekstraksi jahe  

KESIMPULAN 
Hal penting yang dapat disimpulkan dari program ini antara lain : . 

 

Usaha pembuatan balsem jahe memberikan peluang untuk membuka lapangan 
pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengoptimalkan 
pemberdayaan sumber daya manusia. 

 

Penampilan baru balsem dalam bentuk stick menjadikan penggunaanya lebih 
praktis. 

 

Balsem stick mempunyai peluang untuk dapat bersaing di pasaran. 

 

Hasil interview langsung kepada konsumen mengatakan bahwa mereka 
menyukai bentuk balsem stick karena lebih praktis. Aroma jahe juga disukai 
karena segar khas jahe, dan tidak seperti bau balsem pada umumnya.            

Perbandingan balsem gosok Balsem Jahe Stick            

Pemakaian balsem gosok Pemakaian balsem stick  
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