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ABSTRAK 
Universitas Muhammadiyah Malang adalah salah satu perguruan tinggi swasta 
yang ada di  Jawa Timur, dengan jumlah mahasiswa yang masih aktif kurang 
lebih 20.000 mahasiswa.  Berdasarkan pada data Biro Administrasi Akademik 
hanya 35% lulusan mendapat pekerjaan  sesuai dengan profesinya. Sebenarnya 
UMM diuntungkan dengan letak geografi yang  berdekatan dengan kota Batu 
yang memiliki sumber daya alam yang melimpah serta lapangan pekerjaan yang 
menjanjikan di bidang pengolahan pangan hasil pertanian. Salah satu tanaman 
yang  dapat  tumbuh  subur  di  kota  Batu  adalah  buah  strawberi.  Selama  ini 
strawberi  diolah  sebagai bahan dasar pembuatan minuman sari buah, jenang, 
dan sirup. Karena  memiliki kandungan gula yang cukup tinggi, maka limbah 
strawberi dapat dijadikan bahan  dasar pembuatan cuka strawberi. Tujuan dari 
penelitian ini ialah menghasilkan produk minuman sehat berupa cuka strawberi, 
menambah diversifikasi jenis minuman sehat alami, serta memberikan 
pengalaman  praktis  mengelola  usaha  produk  minuman  sehat.  Metode  yang 
digunakan dalam penelitian ini ialah metode eksperimen  dengan menggunakan 
pendekatan  kuantitatif.  Berdasarkan  pada  hasil  uji  pendahuluan  didapatkan 
komposisi cuka strawberi terbaik dengan bahan baku 200 ml sari buah strawberi, 
1.5 gram ragi roti, penambahan starter Acetobacter aceti 20 ml. Komposisi ini 
dapat menghasilkan asam asetat sebesar 4%. Dengan menggunakan bahan baku 
4 kg limbah strawberi dapat menghasilkan cuka strawberi dalam kemasan botol 
100 ml sebanyak 100 buah (harga jual @ Rp. 7.500,-) dan dalam kemasan botol 
300 ml sebanyak 20 buah (harga jual @ Rp. 14.000). Dari penjualan tersebut 
didapatkan keuntungan Rp. 383.800,- (return of investment sebesar 59 %). Modal 
yang ditanam dalam produksi cuka strawberi adalah sebesar Rp. 646.200,-.  

Kata Kunci: cuka strawberi, limbah strawberi  

PENDAHULUAN 
Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) adalah salah satu perguruan 

tinggi  swasta  yang ada di Jawa Timur, dengan jumlah mahasiswa yang masih 
aktif kurang lebih 20.000 mahasiswa yang tersebar dalam 10 (sepuluh) fakultas, 
yaitu  fakultas  Ekonomi,  Pertanian,  Hukum,  Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan, 
Sosial  Politik,  Teknik,  Peternakan,  Kedokteran,  Psikologi,  dan  Agama  Islam. 
Setiap tahun UMM meluluskan sebanyak 3000 

  

4000 mahasiswadari sepuluh 
fakultas tersebut (28 program studi). 

Berdasarkan data Biro Administrasi Akademik (BAA), para lulusan tersebut 
tidak  semua  segera  terserap  dalam  lapangan  pekerjaan.  Hanya  sekitar  35  % 
lulusan mendapat pekerjaan sesuai dengan profesinya dan kurang dari satu tahun. 
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Sebagian besar  harus  menunggu  selama  1-2  tahun  atau  lebih  baru  mendapat 
pekerjaan sesuai dengan profesinya. 

Kesulitan mencari kerja sesuai dengan profesi itu, tentu akan semakin berat 
dihadapi   oleh   para  lulusan  dari  fakultas-fakultas  tertentu,  seperti  Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang mencetak tenaga-tenaga 
kependidikan. Fakultas ini di UMM  setiap tahun meluluskan ± 345 mahasiswa 
ternyata hanya 28,5% yang terserap sebagai tenaga guru di lembaga pendidikan. 
Penyebabnya selain menyempitnya lapangan pekerjaan sebagai guru juga adanya 
lulusan non kependidikan yang menyeberang menjadi guru padahal mereka tidak 
punya akta mengajar. 

Sebenarnya lulusan fakultas keguruan secara profesional tidak harus menjadi 
guru di lembaga formal. Mereka dapat bekerja di bidang lain yang seirama dengan 
profesi guru yaitu sebagai tutor atau pengajar di lembaga non formal, misalnya; 
tutor di lembaga kursus, tutor private study, pemandu wisata dan lain-lain. Selain 
itu, mereka dapat berwirausaha pada berbagai bidang yang bertolak belakang dari 
profesi itu tetapi masih bersandar pada pengetahuan  teoritis  dan praktis yang 
diperoleh selama kuliah, misalnya membuat produk konsumtif. 
Salah satu produk konsumtif yang sedang trend dan punya prospek bisnis bagus di 
tenga krisis ekonomi adalah pembuatan minuman sehat yang terjangkau, misalnya 
cuka. Dilihat dari proses teknologinya, pembuatan jenis minuman ini masih dapat 
dikerjakan  di  dalam  laboratorium  kampus  dan  industri  rumah  tangga  (home 
industri).  Di  pasar  sudah  banyak  beredar  minuman  sehat  dalam  bentuk  cair, 
serbuk, padat, atau campuran dalam berbagai merek.  Namun , harganya relatif 
mahal dan kurang memperhatikan kesehatan. 

Dalam pembuatan cuka strawberi, secara kimiawi perubahan utama yang 
terjadi adalah mula-mula gula diubah menjadi alkohol (etanol) kemudian alkohol 
ini  diubah  menjadi  asam  asetat,  dan  hal  ini  berlangsung  secara  sinambung 
(kontinyu). 

Strawberi merupakan tanaman buah berupa herba yang rata-rata memiliki 
200 biji kecil per satu buahnya. Ada 700-an macam jenis strawberi. Salah satu 
jenis  spesiesnya  bernama  Fragaria  chiloensis  L.  Jenis  ini  yang  menyebar  ke 
berbagai negara Amerika, Eropa dan Asia. Spesies yang lainnya yaitu F. vesca L. 
Yang satu ini lebih menyebar luas dibandingkan spesies lainnya. Jenis strawberi 
ini pula yang pertama kali masuk ke Indonesia. (Anonymous, 2004) 
Strawberi adalah  jenis  buah  yang  sangat  menarik  selera  karena  bentuk  dan 
warnanya yang mencolok. Strawberi mengandung ellagic acid dengan 
kandungannya sebagai antioksidan. Strawberi adalah jenis buah yang hampir tidak 
dapat dicerna namun banyak mengandung vitamin C. 

Xylitol adalah gula alkohol jenis pentitol dengan rumus umum C5H12O3. 
Xylitol secara  alami banyak ditemukan pada buah-buahan dan sayuran seperti 
strawberi, wortel, bayam, selada dan bunga kol. Sedangkan untuk produksi skala 
besar, dilakukan dengan proses kimiawi dan bioteknologi. Xylitol dapat digunaka 
sebagai salah satu pemanis alternatif pengganti sukrosa. 

Kota  Batu  sebagai  kota  wisata  yang  terletak  ±  10  km  dari  kampus 
Universitas Muhammadiyah Malang memiliki asset sumber daya alam dan objek 
pariwisata yang sarat pengunjung. Karena kondisi lingkungan yang mendukung, 
maka kota ini dikenal sebagai kota  apel. Selain itu, tanaman lain yang dapat 
tumbuh subur adalah buah anggur dan buah strawberi. 
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Dengan luas lahan pertanian strawberi ± 300 ha m2  di kota Batu, hasil panen 

buah strawberi dikalangan petani dijual secara langsung kepada konsumen tanpa 
diolah  menjadi  sebuah  produk  yang  mempunyai  nilai  ekonomi  yang  lebih. 
Disamping itu limbah strawberi (sortiran strawberi) ± 3.67 kwintal/ hari. 
Di kalangan petani buah strawberi dijual dipasaran secara langsung dengan harga 
jual berkisar  antara Rp. 10.000 hingga Rp. 30.000 per Kg, atau di jual dalam 
bentuk minuman sari buah.  Namun, untuk sortiran buah strawberi sendiri tidak 
dimanfaatkan dengan baik, terkadang sortiran tersebut jika tidak layak dijual maka 
sortiran tersebut dibuang percuma. Dengan adanya pemanfaatan limbah strawberi 
(sortiran  strawberi)  diharapkan  dapat  memberikan  nilai  jual  terhadap  limbah 
strawberi, mengolahnya menjadi suatu produk yang memiliki nilai ekonomi, dan 
meningkatkan penghasilan petani strawberi. 

Sehingga dengan melihat melimpahnya produksi strawberi di kota Batu serta 
kandungan   gizi  yang  terdapat  pada  buah  strawberi,  maka  buah  strawberi 
berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan cuka strawberi. 

Dengan  adanya  sarana  dan  prasarana  yang  tersedia  di Universitas 
Muhammadiyah  Malang  serta  sebagai  wahana  pengaplikasian  keilmuan  yang 
telah di dapat  di perkuliahan pengolahan pangan, ilmu gizi, kimia organik dan 
kewirausahaan maka limbah  strawberi (sortiran strawberi) dapat diolah menjadi 
sebuah   bahan   makanan   berupa   cuka   strawberi.   Laboraorium   biologi   dan 
laboratorium kimia UMM menjadi tempat produksi pembuatan cuka strawberi.  

Rumusan Masalah 

 

Apakah limbah strawberi (sortiran strawberi) dapat dimanfaatkan sebagai 
bahan dasar pembuatan cuka strawberi? 

 

Bagaimanakah kualitas limbah strawberi (sortiran strawberi) yang 
dimanfaatkan sebagai bahan pangan yang bernilai ekonomis? 

 

Apakah  hasil  olahan  limbah  strawberi  (sortiran  strawberi)  berupa  cuka 
strawberi dapat dijadikan alternative sebagai kegiatan wirausaha komoditas 
agoindustri yang mempunyai prospek yang cerah?  

Tujuan Kegiatan 

 

Terciptanya wahana wirausaha dan ketrampilan bagi mahasisawa FKIP pada 
umumnya  dan  khususnya  mahasiswa  program  studi  Pendidikan  Biologi 
untuk menghasilkan produk yang berbasis bidang produksi minuman sehat 
yaitu berupa cuka Strawberi. 

 

Menghapus anggapan bahwa peluang profesi lulusan FKIP hanya dalam 
profesi guru  di  sekolah ataupun perguruan tinggi. Tetapi lebih luas lagi 
mereka  dapat  menghasilkan  produk  komersial  yang  berkualitas  berupa 
minuman menyehatkan yang sangat diperlukan untuk kesehatan masyarakat 
dan sekaligus sebagai menambah diversifikasi  jenis minuman sehat alami. 

 

Memberikan pengalaman praktis mengelola usaha dibidang produk 
minuman sehat sehingga mereka memiliki pengalaman manajemen mulai 
dari proses awal sampai pemasaran produk.  

Manfaat Kegiatan 

 

Aspek  ekonomi:  pemanfaatan  sortiran  Strawberi  sebagai  bahan  buatan 
PKMK  dapat   menambah  diversifikasi  jenis  minuman  sehat  dipasaran 
sehingga masyarakat memilki alternatif dengan menyesuaikan kemampuan. 
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Aspek  akademik:  1)  Memberikan  kesempatan  kepada  mahasiswa  FKIP 
UMM  mengaplikasikan kegiatan kuliah untuk di angkat kedalam kegiatan 
kewirausahaan, 2) Menerapkan mata kuliah dari Jurusan Pendidikan Biologi 
bidang studi kewirausahaan, pengolahan pangan, dan ilmu gizi. 

 
Aspek ketenagakerjaan: memberikan alternatif lapangan pekerjaan kepada 
para mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi.  

METODE PENELITIAN 
Metode yang dipakai dalam pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa 

Kewirausahaan (PKMK) menggunakan metodologi eksperimen dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode eksperimen ini dengan melakukan 
percobaan-percobaan bahan baku utama limbah strawberi (sortiran strawberi)dan 
bahan   penunjang  lainnya  sesuai  dengan  prosedur  atau  metode  yang  telah 
ditentukan. 

Program ini diorientasikan pada studi kelayakan akan usaha pemanfaatan 
limbah strawberi (sortiran strawberi) menjadi produk cuka strawberi, apakah akan 
menghasilkan produk yang bernilai ekonomis tanpa mengabaikan faktor 
keamanan  pangan  dan  sekaligus  beberapa  potensi  pengembangan  bisnis  ini 
dijadikan  kewirausahaan  bagi  masyarakat  luas.  Teknis  pelaksanaan  program 
adalah lebih menekankan  akan diversifikasi atau modifikasi bahan baku dengan 
bahan  penunjang  terkait  proporsi   bahan   untuk  menghasilkan  produk  yang 
berkualitas. 

Pembuatan  cuka  strawberi  dilakukan  selama  lima  bulan  terhitung  mulai 
bulan juli 2005 sampai dengan bulan November 2005 di laboratorium Biologi dan 
laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah Malang. 
Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan cuka strawberi antara 
lain:  

Alat: 
Alat yang digunakan dalam pelaksanaan pembuatan cuka strawberi ini adalah: 
1.  Gelas ukur 
2.  Erlenmeyer 
3.  Botol fermentor 
4.  Api Bunsen 
5.  Corong 
6.  Saringan 
7.  Kompor gas 
8.  Panci 
9.  Saringan 
10. Autoclave 
11. Tabung pendingin pembalik 
12. Seperangkat alat aerasi 

Bahan: 
Bahan yang digunakan dalam pelaksanaan pembuatan cuka strawberi ini adalah: 
1.  Sortiran buah strawberi 
2.  Bakteri Acetobacter aceti biakan murni 
3.  Bakteri Saccharomyces cerevisiae 
4.  Ragi roti instan mengandung Saccharomyces cerevisiae. 
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Metode pengolahan 

Pelaksanaan program kreativitas mahasiswa kewirausahaan, dalam 
pembuatan cuka strawberi telah dilakukan uji pendahuluan sebanyak dua kali 
untuk mendapatkan kandungan cuka strawberi yang baik serta memenuhi standar 
asam asetat yang  terkandung dalam minuman cuka strawberi. Rahman (1992), 
menyatakan bahwa vinegar atau  cuka cairan yang diproduksi oleh bahan baku 
mengandung  pati  dan  gula  melalui  2  tahap  proses  fermentasi,  alkoholik  dan 
acetous, dan yang mengandung paling sedikit 4% (w/v) asam asetat. Maka dalam 
uji pendahuluan kedua didapatkan formula yang tepat untuk menghasilkan kadar 
cuka strawberi yang baik yaitu sebesar 4% (w/v). adapun pengolahan limbah 
strawberi (sortiran strawberi) adalah sebagai berikut: 
a.  Memotong kecil-kecil buah strawberi +  aquades 400 ml 
b.   Memblender buah strawberi hingga halus 
c.  Mengeramkannya selama 1x24 jam 
d.  Mengambil sari buah yang sudah dieramkan kemudian mempasteurisasinya 
e.  Setelah dingin kemudian memasukkannya ke dalam botol fermentor sebanyak 

20  ml  sari  buah  dan  menambahkan  ragi  roti  25  gr  yang  mengandung 
Saccharomyces sereviciae. 

f. Mendiamkannya selama 1x24 jam 
g.  Menambahkan sari buah strawberi sebanyak 200 ml 
h.   Mendiamkannya selama 5 hari 
i. Setelah didiamkan 5 hari mempateurisasi sari buah yang telah ditambahkan 

denganragi roti 
j. Setelah dingin, memasukkan kedalam botol fermentor dan menambahkan 25 

ml starter Acetobacter aceti 
k.  Mengaerasikannya selama 5-7 hari 
l. Setelah diareasikan, mempasteurisasi kembali sari buah dan menunggunya 

hingga dingin 
m. Packing dan labelling  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Keadaan umum masyarakat terhadap cuka 

Pengobatan alternative  dewasa  ini  sedang  digemari  masyarakat.  Karena 
pengobatan   ini   tidak   membutuhkan   biaya   yang   sangat   mahal   dan   tidak 
menimbulkan efek samping jika dibandingkan dengan menkonsumsi obat-obatan 
kimia yang banyak beredar dimasyarakat. Seruan dunia medika back to nature , 
karena dinilai aman dikonsumsi. Sehingga pengobatan alternatif dan obat-obatan 
yang berasal dari bahan alam mudah kita jumpai. Salah satunya adalah minuman 
cuka, minuman ini dipercaya dapat mengobati beberapa penyakit ringan hingga 
kronis.  Dan jenis cuka yang beredar dipasaran saai ini adalah jenis cuka apel. 
Namun di lain pihak ternyata strawberi memiliki kemampuan untuk menghasilkan 
asam asetat seperti yang terkandung dalam cuka apel. 

Kebutuhan akan minuman cuka saat ini di sejumlah gerai (outlet) atau toko 
yang mendistribusikan cuka, sekitar 25.000 gerai atau toko di Jawa Timur (Jatim) 
dan sekitar 15.000 di Bali mendistribusikan cuka dengan kebutuhan 150.000 botol 
per  bulan.  Kapasitas  botol  yang  dibuat  berisi  340  mililiter  dan  250  mililiter. 
Dengan melihat kebutuhan konsumsi cuka, ternyata minuman cuka sebagai salah 
satu alternative pengobatan tradisional masih digemari masyarakat. 
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0.29%
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0.31%

 

D.

 

0.31%

     
Potensi Produksi Strawberi sebagai Bahan Dasar Cuka Strawberi 

Strawberi merupakan jenis buah yang sangat menarik selera karena bentuk 
dan   warnanya  yang  mencolok.  Strawberi  mengandung  ellagic  acid  dengan 
kandungannya sebagai antioksidan. Strawberi adalah jenis buah yang hampir tidak 
dapat dicerna namun banyak mengandung vitamin C. 

Xylitol adalah gula alkohol jenis pentitol dengan rumus umum C5H12O3. 
Xylitol secara  alami banyak ditemukan pada buah-buahan dan sayuran seperti 
strawberi, wortel, bayam, selada dan bunga kol. Sedangkan untuk produksi skala 
besar, dilakukan dengan proses kimiawi dan bioteknologi. Xylitol dapat digunaka 
sebagai salah satu pemanis alternatif pengganti sukrosa. 
Kota batu  sebagai  salah  satu  kota  pariwisata  yang  memiliki  panorama  yang 
menakjubkan  para  pengunjungnya  dan  di  dukung  dengan  iklim  yang  sejuk 
sehingga cocok sebagai penghasil tanaman daerah dingin, misalnya aple, durian, 
jeruk, dan strawberi. 

Di kalangan petani buah strawberi dijual dipasaran secara langsung dengan 
harga jual berkisar antara Rp. 10.000 hingga Rp. 30.000 per Kg, atau di jual dalam 
bentuk minuman sari  buah. Namun, untuk sortiran buah strawberi sendiri tidak 
dimanfaatkan dengan baik, terkadang sortiran tersebut jika tidak layak dijual maka 
sortiran  tersebut  dibuang  cuma-Cuma.  Dengan   adanya  pemanfaatan  limbah 
strawberi (sortiran strawberi) diharapkan dapat memberikan nilai  jual terhadap 
limbah  strawberi,  mengolahnya  menjadi  suatu  produk  yang  memiliki  nilai 
ekonomi, dan meningkatkan penghasilan petani strawberi. 

Sehingga dengan melihat melimpahnya produksi strawberi di kota Batu serta 
kandungan   gizi  yang  terdapat  pada  buah  strawberi,  maka  buah  strawberi 
berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan cuka strawberi.  

Syarat Mutu Cuka Strawberi 
Sebelum melakukan  produksi  cuka  strawberi,  terlebih  dahulu  dilakukan 

suatu uji pendahuluan untuk mendapatkan kualitas cuka strawberi yang baik dan 
memenuhi  standar  kandungan  asam  asetat  yang  terkandung  dalam  cuka.  Uji 
pendahuluan yang kami lakukan  sebanyak dua kali. Uji pendahuluan pertama 
kami lakukan dengan menggunakan beberapa perlakuan sebagai berikut: 
A.  200 ml sari buah+1.5 gr ragi roti 
B.  200 ml sari buah+ 2 gr ragi roti 
C.  200 ml sari buah+ 2.5 gr ragi roti 
D.  200 ml sari buah+ 1 gr ragi roti+ 10 ml starter 
E.  200 ml sari buah+ 1 gr ragi roti + 15 ml starter 
F.  200 ml sari buah+ 1 gr ragi roti + 20 ml starter 
G.  200 ml sari buah+ 20 ml starter 
H.  200 ml sari buah+ 30 ml starter 
I. 200 ml sari buah+ 40 ml starter 
(Starter yang digunakan adalah Sacharomyces, sp) 
Setelah dianalisis didapatkan kadar cuka dengan konsentrasi: 
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Karena  kandungan  asam  asetat  yang  terkandung  dalam  cuka  strawberi 
belum memenuhi syarat standar asam asetat yang ada di dalam cuka seperti yang 
dikemukakan  oleh   Rahman  (1992),  bahwa  vinegar  atau  cuka  cairan  yang 
diproduksi oleh bahan baku  mengandung pati dan gula melalui 2 tahap proses 
fermentasi, alkoholik dan acetous, dan yang mengandung paling sedikit 4 % (w/v) 
Asam  asetat.  Sedangkan  kandungan  asam  asetat  yang  dihasilkan  dalam  cuka 
sstrawberi masih kurang dari 4 %, maka perlu kiranya dilakukan uji pendahuluan 
kedua untuk mendapatkan kadar asam asetat yang lebih baik dari pada hasil uji 
pendahuluan pertama. Perlakuan yang kami berikan adalah sebagai berikut: 
A.  200 ml sari buah+2 gr ragi roti 
B.  200 ml sari buah+ 3 gr ragi roti 
C.  200 ml sari buah+ 4 gr ragi roti 
D.  200 ml sari buah+ 2 gr ragi roti+ 15 ml starter 
E.  200 ml sari buah+ 2 gr ragi roti + 20 ml starter 
F.  200 ml sari buah+ 2 gr ragi roti + 25 ml starter 
G.  200 ml sari buah+ 30 ml starter 
H.  200 ml sari buah+ 40 ml starter 
I. 200 ml sari buah+ 50 ml starter 
J. 200 ml sari buah+1.5 gr ragi roti 
K.  200 ml sari buah+ 1 gr ragi roti+ 10 ml starter 
L.  200 ml sari buah+ 20 ml starter 
(Starter yang digunakan adalah Sacharomyces, sp) 
Setelah dianalisis didapatkan kadar cuka dengan konsentrasi: 
A.   0.45% 
B. 0.29% 
C. 0.31% 
D.   0.31% 
E. 0.37% 
F. 0.34% 
G.   0.42% 
H.   0.36% 
I. 0.31% 
J. 4% 
K.  0.45% 
L.   0% 

Sehingga dalam pembuatan cuka strawberi formula yang digunakan dengan 
komposisi  bahan  dasar  200  ml  sari  buah  strawberi  dan  1,5  gram  ragi  roti 
Kemudian setelah  difermentasikan selama lima hari, ditambahkan 20 ml starter 
Acetobacter  aceti  dan   diaerasikan  selama  5  sampai  dengan  7  hari  dengan 
kandungan  asam  asetat  yang  dihasilkan  sebesar  4%.  Analisis  asam  asetat  ini 
dilakukan di laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah Malang. 
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Pengemasan Cuka Strawberi 

Pengemasan cuka strawberi dikemas dalam dua jenis kemasan, antara lain: 
kemasan 100 ml per botol dengan harga Rp. 7.500 dan kemasan 300 ml per botol 
dengan  harga  Rp.  14.000.  cuka  strawberi  dalam  kemasan  kecil  diharapkan 
masyarakat kelas menengah kebawah dapat mengkonsumsinya pula dengan harga 
yang terjangkau. 

Cuka strawberi tersebut diberi label khusus sebagai upaya profesionalisme. 
Di  dalam   label  berisi:  nama  cuka,  cara  pemakaian,  kandungan  gizi,  masa 
kadaluarsa, tempat produksi, dan komposisi.  

Peluang Usaha Cuka Strawberi 
Peluang pasar obat tradisional di masa depan akan terus berkembang, sejalan 

dengan   meningkatnya  kebutuhan  masyarakat  dunia  terhadap  sumber-sumber 
pengobatan alternatif. 
Saat ini juga belum melihat peluang bisnis ini dikembangkan secara massal cuka 
di daerah lain  kecuali daerah Kediri terutama di Batu sebagai daerah penghasil 
apel. Inilah yang membuat peluang bisnis cuka masih terbuka lebar. 

Dengan melimpahnya bahan baku dan konsumsi masyarakat yang tinggi, 
khususnya Jawa Timur dan Bali yang mencapai kebutuhan kurang lebih 150.000 
botol per bulan. Serta melihat morfologi buah strawberi yang menarik dan kaya 
akan kandungan gizi buah strawberi, masyarakat luas mulai dari anak-anak hingga 
orang dewasa, akan menjadikan suatu pilihan bagi masyarakat untuk 
mengkonsumsi minuman cuka strawberi selain cuka appel. 

Buah strawberi dipilih karena hasil cuka strawberi memiliki aroma yang 
menyegarkan  di samping paling tinggi khasiatnya sebagai minuman kesehatan. 
Menurut Budi (2004), ramuan tersebut (minuman cuka) berguna bagi orang yang 
terkena asam urat, tekanan darah rendah dan tinggi, kolesterol tinggi, pengapuran, 
jantung, paru-paru, atau pegal linu. 

Dengan harga yang cukup bersaing dengan cuka apel (Rp. 13.500 hingga 
Rp.  17.000/  300  ml).  Maka  cuka  strawberi  memberikan  plihan  harga  bagi 
masyarakat yang ingin membeli dengan harga yang murah Rp. 7500 per 100 ml 
dan Rp. 14.000 per 300 ml.  

Strategi Pengembangan 
Strategi pengembangan usaha cuka strawberi antara lain dapat ditempuh 

dengan cara: 

 

Ada  upaya  sosialisasi  pengembangan  dan  cara  pembuatan  cuka  strawberi 
kepada   masyarakat  petani  strawberi  umumnya  dan  petani  secara  umum 
khususnya. Hal ini dimungkinkan karena proses pembuatan cuka yang mudah 
dan tidak memerlukan biaya yang mahal. 

 

Mempromosikan produk dalam bentuk multimedia dan mediamasa agar dapat 
di akses oleh berbagai pihak. 

 

Untuk meningkatkan daya tawar petani, diperlukan kelembagaan kelompok 
petani dalam  bentuk formal. Pembentukan kelompok hendaknya dilakukan 
dengan  cara-cara  yang  lebih  demokratis,  dilandasi  atas  kepentingan  dan 
persepsi yang sama diantara petani. 

 

Berupaya mencari peluang ekspor karena selama  ini peluang ekspor cuka 
belum  dilakukan oleh siapapun. Peranan pemerintah daerah maupun pusat 
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dapat memfasilitasinya dengan memberikan kesempatan kepada pengusaha 
untuk mengikuti pameran-pameran nasional, regional maupun internasional.  

Tabel 1.  Analisis Usaha Cuka Strawberi  

A. Investasi 
No Bahan-bahan Jumlah Satuan Total 
1. Bahan-bahan: 

a.Buah strawberi 
b.starter Acetobacter aceti 
c. ragi roti 
Peralatan: 
a.perangkat aerasi 

2. b.kemasan 
c.labeling  

4 Kg 
5 botol  

2 sachet  

1 set 
120 botol 
120  

Rp. 25.000 
Rp. 10.000  

Rp. 4.500  

Rp. 20.000  

Rp. 750  

Rp. 100.000 
Rp. 50.000  

Rp. 9.000  

Rp. 20.000 
Rp. 45.000 
Rp. 90.000 

Total Biaya Rp. 314.000 
B. Biaya Produksi 
1. Transport 

2. Komunikasi   

3.  Sewa laboratorium 

Rp. 27.200 
Rp. 5.000 
Rp. 300.000 

Total biaya Rp. 332.200 
C. Penerimaan 
a.  cuka strawberi botol kecil 
b. cuka strawberi botol besar 

100 botol 
20 botol 

@ Rp. 7.500 
@ Rp.14.000 

Rp. 750.000 
Rp. 280.000 

Jumlah Rp. 1.030.000 
D. Keuntungan C 

 

(A+B) 
1.030.000 

 

(314.000+332.200) Rp. 383.800  

R O I (Return Of Investment) =     Laba Usaha    x 100% 
Modal Produksi  

=  Rp. 383.800   x 100 %  = 59 % 
Rp. 646.200 

Setelah  setelah  melakukan  pengolahan  limbah  strawberi  (sortiran  strawberi), 
diharapkan tingkat kehidupan masyarakat petani akan meningkat.  

KESIMPULAN 
Dengan melihat kandungan gizi yang terkandung didalam buah strawberi 

antara lain mengandung ellegic aacid yang dapat berfungsi sebagai anti oksidan 
serta  mengandung gula alcohol xylitol yang dapat digunakan sebagai slah sati 
alternative pemanis pengganti sukrosa. Sehingga limbah strawberi (sortiran buah 
strawberi)  memenuhi  syarat  sebagai  bahan  dasar  pembuatan  cuka  strawberi. 
Dimana syarat utama bahan dasar pembuatan  cuka adalah bahan dasar tersebut 
harus mangandung glukosa. 

Berdasarkan hasil uji pendahuluan kedua dalam pembuatan cuka strawberi 
didapatkan kadar asam asetat sebesar 4 %. Sehingga kadar asam asetat dalam cuka 
strawberi  memenuhi  syarat  yang  telah  ditetapkan.  Dan  produksi  cuka  dapat 
dilanjutkan dengan komposisi bahan baku 200 ml sari buah strawberi, 1.5 gram 
ragi roti serta penambahan starter Acetobacter aceti sebesar 20 ml. 
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Setelah diproduksi, limbah strawberi (sortiran strawberi) sebanyak 4 kg akan 

menghasilkan cuka strawberi dalam kemasan botol 100 ml sebanyak 100 buah dan 
300 ml sebanyak 20 buah dengan harga jual masing-masing botol Rp. 7.500,- per 
100 ml dan Rp. 14.000,- per 300 ml. Dengan harga penjualan tersebut nantinya 
akan didapatkan keuntungan sebesar Rp. 383.800,- (return of investment sebesar 
59 %). Modal yang ditanam dalam pembuatan cuka strawberi ini sebesar Rp. 
646.200,-. Sehingga  setelah  melakukan  pengolahan  limbah  strawberi  (sortiran 
strawberi), diharapkan tingkat kehidupan masyarakat petani akan meningkat.  
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