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ABSTRAK  

Di Indonesia terdapat 64 ½ juta hektar padang rumput yang sebagian besarnya 
merupakan alang alang atau Imperata cylindrica ( Suyatno dan Mc. Intosh, 1980 
). Akar alang-alang sebagai hama pengganggu bagi tanaman budidaya dan sulit 
untuk dibakar sebab alang-alang berkembang dengan menggunakan  stolon yang 
dianggap sebagai akar di masyarakat ( Sukman dan Yakup, 1995 ). Namun akar 
alang-alang  mengandung  Air  (81,00714%  ),  Karbohidrat  (  6,3072%),  Serat 
(5,8580%), Abu (1,1301%), monitol, senyawa K, sakarosa, glukosa, malic acid, 
citric acid,  arundoin, cyllindrin, fernenol, simiarenol, anemonin yang berguna 
untuk   memperlancar   pengeluaran   air   seni   (diuretik),   menurunkan   panas 
(antipiretik) dapat menurunkan tekanan darah tinggi ( Mursito, 2000 ). Untuk 
dapat  memanfaatkan akar alang-alang sebagai obat dan diolah menjadi sirup 
bagi masyarakat serta mamanfaatkan akar alang alang sebagai limbah dalam 
pembuatan  kertas  daur  ulang  yang  dapat  dijadikan  bahan  kreativitas  bagi 
masyarakat desa Bandar Khalifah. Desa Bandar Khalifah adalah desa di daerah 
pinggiran sumatera utara yang masih memiliki lahan tidur yang ditumbuhi oleh 
alang- lang yang selama ini tidak dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut. Desa 
Bandar Khalifah ini merupakan daerah tujuan pengabdian masyrakat yang kami. 
Melalui  program  PKM ini kami mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat 
dalam bentuk  pelatihan  Pelatihan  Pemanfaatan  Akar  Alang-Alang  (Imperata 
cylindrica) menjadi  Produk  Olahan  Sirup  dan  Bahan  Campuran  Pembuatan 
Kertas Daur Ulang di Desa Bandar Khalifah. Metode pelaksanaan kami lakukan 
melalui observasi ke lapangan, pelatihan, praktek dan evaluasi kegiatan. Evaluai 
dilakukan dengan presentasi kehadiran kegiatan pelatihan dan uji organoleptik 
dengan wawancara kepada  masyarakat Desa Bandar Khalifah dan dibandingkan 
dengan  kelompok dosen dan Tim PKM. Hasil kegiatan diperoleh bahwa semua 
peserta  pelatihan   memiliki   minat   yang   tinggi   terhadap   cara   pengolahan 
pembuatan  sirup alang-alang dan pembuatan kertas daur ulang serta adanya 
keinginan berkreativitas dalam memvariasikan rasa sirup alang-alang. 
Berdasarkan kegiatan yang kami telah lakukan ternyata masyarakat desa Bandar 
Khalifah berpandangan positif terhadap pemanfaatan akar alang-alang untuk 
dijadikan sirup dan bahan campuran kertas daur ulang yang akan digunakan di 
keluarga  dan  dapat  menjadi  sumber  pendapatan  keluarga  di  desa  Bandar 
Khalifah.  

Kata kunci: akar alang- alang,  sirup, kertas daur ulang   

PENDAHULUAN  

Di Indonesia  terdapat  64  ½  juta  hektar  padang  rumput  yang  sebagian 
besarnya  merupakan alang alang atau Imperata cylindrica ( Suyatno dan Mc. 
Intosh, 1980 ). alang alang ( Imperata cylindrica ) merupakan sejenis tumbuhan 
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liar yang banyak terdapat di kawasan yang dibiarkan begitu saja, di tepi parit, di 
kebun kebun dan juga tumbuhan liar di tepi jalan ( http :// ww.dayakologi.com

 
). 

Di kalangan masyarakat umum, alang alang merupakan sejenis tanaman liar 
pengganggu yang merusak keadaan tanah dan sebagi sumber utama timbulnya 
bahaya kebakaran pada tanaman budidaya dan hutan ( Dove dan Mortopo 1987 ). 
Selain itu alang alang juga dianggap sebagi saingan tanaman budidaya kerana 
alang alang  berkembang  biak  dengan  stolon  yaitu  batang batang  menjalar  di 
bawah tanah yang mempunyai mata tunas ada setiap buku batangnya dan tumbuh 
menjadi  tanaman baru lebih cepat dari tanaman budidaya ( Sukman dan Yakup 
1995 ). 

Keberadaan alang alang  yang  dianggap  merugikan  dan  mengganggu  ini 
ternyata  tidak  seperti  yang  diperkirakan  orang  selama  ini.  Karena  menurut 
pengamatan  dan  penelitian  yang  dilakukan,  alang alang  mempunyai  manfaat 
yang banyak seperti : sebagai bahan penutup tanah yang tidak diusahakan dalam 
bentuk  mulsa   atau  serasah  agar  terhindar  dari  erosi,  daun  batang,  dapat 
dimanfaatkan sebagai makanan ternak, atap rumah, bahan pabrik kertas, bahan 
kerajinan, sedangkan akarnya dapat digunakan sebagai ramuan obat-obatan secara 
tradisional ( Sukman dan Yakup 1995 ). 

Akar alang-alang mengandung Air (81,00714% ), Karbohidrat ( 6,3072%), 
Serat (5,8580%), Abu (1,1301%), monitol, senyawa K, sakarosa, glukosa, malic 
acid,  citric  acid,  arundoin,  cyllindrin,  fernenol,  simiarenol,  anemonin  yang 
berguna untuk memperlacar pengeluaran air seni (diuretik), menurunkan panas 
(antipiretik) dapat menurunkan tekanan darah tinggi ( Mursito 2000). 

Karena banyaknya  manfaat  akar alang-alang  menjadi  produk  yang  lebih 
bermanfaat   dan  mempunyai  nilai  ekonomi  yang  cukup  tinggi.  Salah  satu 
pengolahan yang dapat dilakukan adalah dengan pembuatan sirup dari akar alang- 
alang  karena  kandungan  karbohidrat  yang  pada  alang-alang  telah  memenuhi 
syarat- syarat untuk menjadi bahan baku sirup (Jatmiko 2004). Selain rasa sirup 
yang   dihasilkan  enak  dapat  juga  di  manfatkan  sebagi  bahan  obat  karena 
kandungan senyawa- senyawa kimia yang terdapat di dalamnya berkhasiat di 
dalam  pengobatan. Untuk pemanfaatan akar alang-alang maka kami melakukan 
kegiatan pengabdian di desa Bandar Kahalifah. 

Desa Bandar Khalifah merupakan pinggiran dari ibukota propinsi Sumatera 
Utara, Medan yang berada di Kabupaten Deli Serdang, di desa ini masih banyak 
ditemukan  padang alang- alang yang dibiarkan begitu saja, selama ini masyarakat 
kurang memanfaatkan alang-alang tersebut karena tidak mengetahui 
pemanfaatannya, padahal alang-alang ini sangat potensial untuk dikembangkan 
menjadi produk olahan berupa sirup yang berkhasiat obat dengan menggunakan 
teknologi tepat guna dan biaya yang relatif murah namun nilai ekonomi yang 
tinggi  dipasaraan.  Limbah  akar  alang-alang  hasil  pembuatan  sirup  pun  masih 
dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran dalam pembuatan kertas daur ulang 
yang nantinya  digunakan sebagai bahan kerjinan seperti kartu ucapan, bingkai 
foto,  agenda  dan  kerajian  lainnya,  sehingga  limbah  akar  alang-alang  dapat 
dimanfaatkan dan tidak menimbulkan pencemaran klingkungan. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka tim PKM merasa perlu 
mengembangankan pemanfaatan akar alang alang menjadi produk olahan sirup 
yang berkhasiat obat dan bahan campuran pembuatan kertas daur ulang untuk 
mengembangkan kemandirian dan kreativitas tim sebagai mahasiswa, selain itu 
juga merangsang kreativitas dan meningkatkan penghasilan tambahan masyarakat 
di sekitar desa Bandar Kahlifah. 
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Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka 
dibuat rumusan permasalahan sebagi berikut ; 
1. Banyaknya  masyarakat  Desa  Bandar  Khalifah  yang  tidak  mengetahui 

manfaat alang-alang sebgai obat. 
2. Banyaknya  masyarakat  Desa  Bandar  Khalifah  yang  tidak  mengetahui 

pemanfaatan akar alang-alang menjadi produk olahan sirup. 
3. Banyaknya  masyarakat  Desa  Bandar  Khalifah  yang  tidak  mengetahui 

pemanfaatan limbah sirup akar alang-alang menjadi campuran kertas daur 
ulang. 

4. Banyaknya   masyarakat   Desa   Bandar   Khalifah   yang   tidak   memiliki 
keterampilan membuat sirup dari akar alang-alang. 

5. Banyaknya   masyarakat   Desa   Bandar   Khalifah   yang   tidak   memiliki 
ketrampilan   memanfaatkan  limbah  pengolahan  sirup  akar  alang-alang 
menjadi bahan campuran kertas daur ulang.  

Tujuan Program  

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka program 
ini bertujuan untuk : 
1. Memberi  pengetahuan  tentang  manfaat  dan  kandungan  obat  akar  alang- 

alang kepada masyarakat Desa Bandar Khalifah. 
2. Memberi  pengetahuan  tentang  pemanfaatan  alang-alang  menjadi  produk 

olahan sirup kepada masyarakat Desa Bandar Khalifah. 
3. Memberi pengetahuan tentang pemanfaatan limbah sirup akar alang-alang 

menjadi bahan campuran kertas daur ulang. 
4. Memberi   keterampilan   membuat   sirup   dari   akar   alang-alang   kepada 

masyarakat Desa Bandar Khalifah. 
5. Memberi  keterampilan  membuat  kertas  daur  ulang  dari  limbah  hasil 

pengolahan sirup akar alang-alang.  

Luaran yang Diharapkan  

Tujuan dari  kegiatan  ini  adalah  sebagai  pengabdian  ke  masyarakat  desa 
Bandar  Khalifah. Luaran yang diharapkan dari program ini adalah masyarakat 
Desa Bandar Khalifah akan mampu dan terampil membuat  suatu usaha industri 
pembuatan sirup akar alang-alang dengan kemasan dan label yang menarik danm 
mencoba  memasarkannya  melalui  koperasi   mahasiswa,  toko,  swalayan  dan 
tempat-tempat lainnya terutama tempat-tempat wisata. Selain itu masyarakat Desa 
Bandar Khalifah maupun mengolah kertas daur ulang dengan campuran  limbah 
olahan  sirup  akar  alang-alang,  yang  nantinya  kertas  ini  dapat  diolah  menjadi 
bahan-bahan kerajinan seperti kartu ucapan, bingkai foto, agenda dan kerajinan 
lainnya yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.  

Kegunaan Program  

Setelah program ini berakhir diharapkan: 
1. Masyarakat Desa Bandar Kalifah yang menjadi sasaran dapat mengetahui 

bahwa  kara  alang-alang  berkhasiat  sebagai  obat  dan  manjaga  kesehatan 
tubuh kita. 
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2. Masyarakat Desa Bandar Kalifah memiliki pengetahuan tentang 

pemanfaatan akar alang-alang menjadi produk olahan sirup. 
3. Masyarakat Desa Bandar Kalifah memiliki pengetahuan tentang 

pemanfaatan limbah sirup akar alang-alang menjadi bahan campuran kertas 
daur ulang. 

4. Masyarakat  Desa  Bandar  Kalifah  memiliki  keterampilan  mengolah  akar 
alang-alang menjadi produk olahan sirup. 

5. Masyarakat Desa Bandar Kalifah memiliki keterampilan membuat   kertas 
daur ulang dari limbah hasil pengolahan sirup akar alang-alang.  

METODE PENELITIAN  

Pelaksanaan program ini dimulai dari : 
1. Observasi  daerah  yang  mempunyai  padang  rumput  alang-alang  namun 

begitu saja dibiarkan untuk dijadikan lokasi program PKM. 
2. Melakukan  pelatihan  tentang  pentingnya  pengolahan  akar  alang-alang 

menjadi produk olahan sirup karena kandungan obat yang terdapat pada akar 
alang-alang tersebut sangat banyak serta dengan penjualan sirup dan kertas 
daur ulang yang  dihasilkan  akan dapat meningkatkan pendapatan keluarga 
masyarakat di desa Bandar Khalifah. 

3. Melakukan  pelatihan  tentang  cara  pengolahan  akar  alang-alang  menjadi 
produk olahan sirup dan limbah yang dihasilkan menjadi kertas daur ulang 
kepada masyarakat di desa Bandar Khalifah. 

4. Praktek dan Evaluasi kegiatan yang membahas tentang kehadiran 
masyarakat sebagai peserta pelatihan dan tes organoleptik  

Waktu dan tempat pelaksanaan  

Kegiatan ini berlangsung 6 bulan mulai dari bulan Juni - November 2005. 
Kegiatan ini dilaksanakan di  Desa Bandar Khalifah, Kabupaten Deli Serdang.  

1.  Tahapan pelaksanaan  

No Tanggal Kegiatan 
1 3 Juni 2005 Observasi lapangan 
2 10 Juni 2005 Penentuan lokasi 
3 29 Juni 2005 Pelaksanaan perizinan dan koordinasi 
4 20 Juli 2005 Persiapan penyusunan materi kegiatan 
5 8 Agustus 2005 Persiapan alat dan bahan 
6 9 Agustus 2005 - 

20 Agustus 2005 
Pembuatan produk sirup alang-alang dan kertas daur ulang 
dari limbah alang-alang 

7 26 September 2005 Penyusunan laporan kemajuan 
8 11 Oktober 2005 Monitoring DIKTI 
9 25 Oktober 2005 Pelatihan Pembuatan Sirup Alang-alang dan Kertas Daur 

Ulang  dari  Limbah  Alang-alang  serta  pameran  produk 
yang sudah jadi. 

10 30 Oktober 2005 Penyusunan Laporan Akhir   

2.  Instrumen pelaksanaan  

Peralatan : Kain saring 3 buah, panici 2 buah, blender 1 buah, ember 
besar 2  buah,  ember kecil 4 buah, timbangan 1 buah, kasa 
nyamuk 15 m, triplek 1 lembar, paku kecil 1 kg, kayu besar 
tebal 1cm 10 m, kayu kecil  tebal 1 cm 10 m, gunting  2 buah, 
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pisau 3  buah, telenan  2  buah,  pengaduk  kayu  2  buah, 
kompor 1 buah, botol 8 buah, setrika 1 buah, cangkul 2 
buah. 

Bahan habis : asam asetat 5 buah,gula 6 kg, essens melon 5 botol, CMC 4 
botol,  natrium benzoat 4 botol,  lem putih  4 buah, kunyit  2 
kg da minyak tanah 15 liter.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
Berdasarkan  kegiatan yang telah dilaksanakan dari bulan Juni 2005 sampai 

bulan Oktober 2005 minggu pertama yaitu : 
1. Mengadakan  observasi  dan  penentuan  lokasi  pelaksanaan  yaitu  di  desa 

Bandar Khalifah. 
2. Perizinan dengan instansi terkait  yaitu kepala kelurahan. 
3. Persiapan dan penyususan materi kegiatan dimulai dari pembuatan sirup dan 

limbahnya untuk pembuatan kertas daur ulang. 
4. Persiapan alat dan bahan yang diperlukan selama kegiatan. 
5. Pembuatan produk sirup alang-alang dan kertas daur ulang 
6. Penyusunan laporan kemajuan 
7. Pelatihan ke masyarakat desa Bandar Khalifah 
8. Pembuatan laporan akhir  

Pembuatan Sirup  

Untuk  pembuatan  sirup  diperoleh  hasil  yang  baik  sesuai  dengan  uji 
organoleptiknya yaitu : 
Tes organoleptik :  

No

 

Tes

 

Hasil

 

1

 

Endapan

 

sedikit

 

2

 

Warna

 

Hijau ( penambahan

 

essens

 

melon)

   

Coklat  (

 

warna aslinya )

 

3

 

Rasa

 

Melon

 

(

 

penambahan

 

essens)

   

Manis

 

jambu sepereti tebu

 

mud

   

(rasa

 

aslinya )

 

4

 

Aroma

 

Enak

  

Sirup yang dihasilkan rasanya enak dengan penambahan gula sehingga rasa 
manis terasa  ke lidah. Untuk tes organoleptik telah dilakukan berdasarkan rasa 
dari TIM PKM dan Dosen Pembimbing. Saat pelatihan sekaligus pameran hasil, 
tes  orgasnoleptik  yang  dicoba  oleh  masyarakat  Desa  Bandar  Khalifah  sama 
dengan  tes  organoleptik  dari  kelompok  PKM  baik   dosen  pembimbing  dan 
manusia. 

Pelatihan berlangsung  ramai  dihadiri  oleh  bapak-bapak,  ibu-ibu,  remaja 
putra dan putri juga anak- anak. Namun yang menjadi masalah cara mengundang 
mereka untuk pelatihan sebab jadwal pelatihan tepat dengan bulan Ramadhan. Hal 
ini menjadi  masalah pada awalnya untuk melakukan pelatihan ke masyarakat, 
namun telah terselesaikan denagn cara mengundang buka puasa bersama. 

Masyarakat Desa Bandar Khalifah sangat antusias menghadiri, mendengar 
dan mengetahui juga mencoba cara pembuatan sirup alang-alang dan kertas daur 
ulang dari limbahnya. Setelah pelatihan selesai masyarakat Desa Bandar Khalifah 
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merasa bersyukur mendapat pengetahuan   tentang pengolahan alang-alang yang 
selama ini  dianggap tidak memiliki potensi bagi pendapatan walaupun mereka 
sudah mengetahui bahwa  alang-alang ini dapat dijadikan obat. Tetapi mereka 
takut menggunakannya  karena takut memiliki efek samping. Masalah ini dapat di 
antisipasi dengan cara menjelaskan kandungannya dan setelah mereka meminum 
air sirup alang-alang yang dingin, terasa segar ditenggorokkan dan dingin diperut. 

Beberapa dari kaum ibu ada yang bertanya tentang cara pengolahan yang 
diganti. Secara umum pertanyaan mereka adalah : 
1.  Bagaimana cara pengolahannya bila tidak direndam asam asetat ? 
2.  Bagaimana kalau rasa diganti dengan rasa lain dan bila diberikan warna alami 

bagaimana ? 
3.  Bagaimana jika pengkonsumsinya penderita diabetes ? 

Pertanyaan-pertanyaan  tersebut  dibahas  dalam  pembahasan  dan  masalah 
yang dihadapi berikut penyelesaiannya.  

Pembuatan Kertas Daur Ulang 
Untuk pembuatan kertas yang dihasilkan yaitu : 

a. Bentuk kertas daur ulang pipih dengan ketebalan  1 cm dan berukuran 30 x 
30 cm sesuai dengan ukuran screen. 

b. Warna yang dihasilkan ada dua jenis yaitu warna putih dengan serabut akar 
alang-alang yang masih ada dan warna kertas yang agak kuning dengan akar 
alang- alang yang masih terlihat ( penambahan induk kunyit ) 
Kertas daur ulang merupakan kertas yang memanfaatkan kertas yang tidak 

berguna  untuk  dimanfaatkan  lagi.  dalam  pembuatan  kertas  daur  ulang  dapat 
menggunkan limbah kertasa, air dan bahan pewarna  ( Muljaningsih 1999). Dalm 
pembuatan kertas daur ulang dari alng-lang dapat digunkan pewarna dari induk 
kunyit sehingga  menghasilkan warna kuning seperti pada produk kertas yang 
dihasilkan dalam kegiatan ini. 

Hasil sirup dan kertas daur ulang baik hasilnya dan pengerjaannnya sudah 
semaksimal mungkin semoga hasilnya dapat memuaskan. 

Saat pelatihan, remaja putri dan anak-anak sangat gembira dengan melihat 
aneka kerajinan yang ada dihasilkan dari  kertas daur ulang alang-alang yang tak 
kalah  baiknya  dengan  kertas  daur  ulang  di  pasaran.  Mereka  ingin  mencoba 
membuatnya.  

Pembahasan 
Sirup yang didapat beruji :  

No

 

Tes

 

Hasil

 

1

 

Endapan

 

sedikit

 

2

 

Warna

 

Hijau ( penambahan

 

essens

 

melon)

   

Coklat  (

 

warna aslinya )

 

3

 

Rasa

 

Melon

 

(

 

penambahan

 

essens)

   

Manis

 

jambu sepereti tebu

 

mud

   

(rasa

 

aslinya )

 

4

 

Aroma

 

Enak

  

Berdasarkan hasil yang didapat diatas maka sirup dapat dikatakan bermutu 
baik walaupun hasil ini baru didapat berdasarkan uji organoleptik dari tim PKM 
saja  dan masyarakat Desa Bandar khalifah. 
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Sirup alang-alang ini belum dapat diujikan ke POM atau ke Dinas Kesehatan 

karena  terbentur waktu perkulihan dan UNIMED tidak memiliki laboratorium 
yang dapat memeriksakan mikrobiologi dan toksikologi dari bahan pangan  yang 
dihasilkan sedangkan apabila dimasukkan ke instansi POM atau Dinas Kesehatan 
dapat mengganggu kerja mereka dan biaya yang mahal. Karena saat TIM PKM ke 
sana,  mereka  sedang  sibuk  kerja  sesuai  tugas  masing-masing  sebab  kemarin 
liburan Lebaran. Jadi bahan tidak dapat diperiksakan namun  sesuai teori sirup 
telah sesui dengan standar mutu suatu sirup dari Depkes dilihat secara umum yaitu 
keadaan bau dan rasa yang normal, derajat keasaman   15% normal, kadar gula 
55%, kadar sari 50%, bahan pengawet 250 mg/ kg bahan, asam salisilat tidak 
ditemukan dan zat warna yang digunakan telah diizinkan Depkes. 

Sirup yang dihasilkan memiliki endapan sedikit karena  adanya karbohidrat 
yang  terfermentasi   dan pengaruh kerja natrium benzoat.   Warna yang diambil 
warna melon sebab hampir mirip dengan warna alang-alang yang hijau walaupun 
warna  sebenarnya coklat muda. Namun untuk menarik minat konsumen diberi 
warna hijau melon dan rasa melon sebab rasanya seperti rasa tebu muda yang tak 
begitu terasa  di  lidah, sedangkan untuk aroma juga aroma melon karena aroma 
aslinya tidak terlalu terasa ke hidung yang sebenarnya aromanya seperti tebu 
muda. Penambahan essens  hanya untuk menarik konsumen untuk mencoba. 

Pada pelatihan ke masyarakat terdapat masalah yaitu bahwa masyrakat yang 
di undang untuk pelatihan selalu terbentur dengan ibadah ramadhan namun stelah 
mengadakan penyesuaian jadwal dengan masyarakat akhirnya pada tanggal   25 
Oktober 2005 diadakan pelatihan sesudah melaksanakan buka puasa bersama. 
Pelatihan ini dilakukan di salah satu rumah TIM PKM yang dihadiri sekitar 40 
orang masyarakat Desa Bandar Khalifah baik itu kaum bapak dan putra serta 
kaum ibu dan remaja putrid ditambah anak-anak. 

Masyrakat desa Bandar Khalifah menanyakan tentang prosedur pembuatan 
sirup alang-alang yang ada di bagian hasil pada makalah ini. Untuk sirup harus 
direndam dengan asam agar akar yang diambil segar dan menghilangkan sifat 
yang dapat merugikan saat pengolahan. Kemudian saat penambahan essens dapat 
divariasikan dengan essens yang lain yang disukai dan bila mau memberikan rasa 
atau warna alami dari daun-daun seprti pandan dan suji dapat juga dilakukan 
namun   untuk   bahan   pewarna   alaminya   membutuhkan   banyak   jumlahnya. 
Sehingga kami menghemat  waktu hanya menggunakan essens dan jika ibu-ibu 
menginginkan penggunaan warna dan rasa alami sebenarnya tidak jadi masalah 
dalam pembuatn sirup. 

Sirup merupakan minuman yang dikonsumsi saat berkumpul misalnya saat 
lebaran  yang  diajukan  bagi  tamu  yang  datang.  Dimana  tamu  tesebut  tidak 
diketahui mengidap penyakit gula lalu kita beri sirup alang-alang yang kadar 
gulanya  rendah dan jika ingin memperendahnya dapat diberi gula hanya 1 kg saja 
atau dapat menggunkan bahan alami tanpa penambahan gula dan sirup yang kaya 
akan vitamin C. 

Sirup yang dihasilakn oleh Tim PKM dapat di terima di masyarakat walau 
saat  pencobaan masih ada yang ragu meminumnya karena takut memiliki efek 
samping.   Namun   setelah   TIM   PKM   menjelaskan   senyawa   obatnya   dan 
memberikan gambaran tentang penggunaan sebelum diolah jadi sirup, alang-alang 
juga digunakan oleh nenek moyang dan orang Tionghoa dalam ramuan obatnya 
untuk   mengobatan  obat  panas  dalam  sebab  rasanya  yang  segar  dan  dapat 
mendinginkan perut serta mulut konsumennya. Setelah masyarakat itu 
mencobanya, mereka tertarik dan akan mencoba membuatnya dikalangan rumah 
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untuk dikonsumsi di masing-masing rumah tangga serta jika memungkinkan akan 
membuat  home industri untuk mengolah alang-alang yang tumbuh liar di lahan 
kosong atau sekitar ladang mereka. 

Pembuatan kertas daur ulang cukup baik sesuai prosedur yang ada dengan 
warna yang didapat sebagai berikut: 
a. Warna  putih  dengan  serabut  akar  alang-alang  yang  masih  sebagi  warna 

aslinya. 
b. Warna  kertas  yang  agak  kuning  dengan  akar  alang-  alang  yang  masih 

terlihat  ( penambahan induk kunyit ) 
Mutu kertas daur ulang tidak kalah dengan produksi yang telah dihasilkan 

dapat kita lihat di pertokoan. Namun kertas yang dihasilkan masih 
memperlihatkan akar alang-alang yang menonjol hal ini karena melihat sifat akar 
yang keras dan  kaku sehingga sulit untuk diblender dan sedikit lembab karena 
pengaruh cuaca yang tidak stabil tatapi dapat digunakan untuk diolah jadi bahn 
kerajinan  seperti  menjadi  tempat  pencil,  tempat  foto,  agenda  dan kerajinan 
lainnya. 

Saat  pelatihan  masyarakat  Desa  Bandar  Khalifah  yang  paling  antusias 
adalah  kaum  ibu  dan  remaja  putrid  sebab  dapat  dijadikan  pendapatan  rumah 
tangga dan penghias anterior kamar anak dan ruang tamu. Meraka senang  sebab 
walaupun ekstrak   alang-alang   dapat   diolah   jadi   sirup   limbahnya   dapat 
dimanfaatkan untuk membuat kertas daur ulang sehingga tidak menimbulkan bau 
di sekitar rumah saat limbah dibuang dan tidak mencemari lingkungan. 

Hasil yang didapat baik itu pembuatan sirup dan kertas daur ulang dapat 
diterima di masyarakat Desa Bandar Khalifah dengan hasil yang dikatakan sukses. 
Penggunaan dana sebenarnya kurang Rp 348.200. Namun hal ini dpat diatasi 
dengan  mengurangi   upah   TIM   PKM.   Untuk   pengambilahn   bahAn   kami 
menggunakan cangkul dan mengupahkan orang untuk mengambil akar alng-alang 
dengan menggali secara dalam serta dibantuan TIM PKM pekerjaan 
terselesaikan. 

Tim PKM telah bekerja sebaik mungkin dan hasilnya diharapkan baik dan 
kekurangan disana-sini harap dimaklumi.  

KESIMPULAN  

a. Masyarakat desa Bandar Khalifah dapat mengetahui manfaat dan kandungan 
obat akar alang-alang melalui pelatihan. 

b. Masyarakat  desa  Bandar  Khalifah  telah  dapat  mengetahui  pemanfaatan 
alang-alang menjadi produk olahan sirup. 

c. Masyarakat  desa  Bandar  Khalifah telah mengetahui  pemanfaatan  limbah 
sirup akar alang-alang menjadi bahan campuran kertas daur ulang. 

d. Masyarakat   desa   Bandar   Khalifah   kini   telah   memiliki   keterampilan 
membuat sirup dari akar alang-alang yang dapat dijadikan sirup di rumah 
dan dapat dijadikan sumber pendapatan.  
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