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Abstrak
Minum teh merupakan rutinitas yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia, khususnya
masyarakat Jawa. Banyak terdapat produk teh dengan berbagai merk yang beredar di pasaran,
namun teh dengan cita rasa tinggi dan memiliki khasiat bagi kesehatan tubuh dengan
menggunakan alternative bahan baku daun mint belum ditemui di pasaran. Peluang ini
memotivasi UKM Mandiri Jaya di desa Kebonsari, Kabupaten Madiun untuk memproduksi teh
dengan bahan baku daun mint yang berbeda dari teh pada umumnya . Produk yang dihasilkan
diberi nama PepperminTea. Daun mint (Mentha Cordifolia) merupakan salah satu tanaman yang
memiliki banyak khasiat dan manfaat. Daun mint (Mentha Cordifolia) mempunyai aroma wangi
dan cita rasa dingin menyegarkan, dan menyehatkan karena mempunyai kandungan minyak asiri
berupa minyak menthol, vitamin C, provitamin A, fosfor, besi, kalsium, potasium, serat, klorofil
dan fitonutrien. Daun mint sebagai bahan utama pepperminTea dipetik sendiri dari perkebunan
milik sendiri, diolah dan dikemas menjadi teh. Produk pepperminTea yang dihasilkan masih
mempunyai pangsa pasar yang belum beredar luas di masyarakat sehingga perlu adanya
peningkatan kualitas dan kontinuitas produksi pepperminTea melalui sinergi antara
akademisi(Program IbK), UKM dan pemerintah dengan mengadopsi tehnologi proses, tehnologi
peralatan, dan tehnologi pengemasan yang baik.
Kata kunci: Inovasi akar rumput, PepperminTea, IbK

PENDAHULUAN
Daun mint (Mentha Cordifolia) merupakan salah satu tanaman yang memiliki banyak
khasiat dan manfaat. Daun mint (Mentha Cordifolia) mempunyai aroma wangi dan cita rasa
dingin menyegarkan, aroma wangi daun mint disebabkan kandungan minyak asiri berupa
minyak menthol.
Kandungan gizi dari daun ini mengandung vitamin C, provitamin A, fosfor, besi, kalsium,
potasium, serat, klorofil dan fitonutrien juga banyak terkandung di dalam daun mint. Menurut
penelitian dari Bryan Raudenbush, daun mint memiliki banyak kasiat dan manfaatnya, namun
tidak banyak masyarakat yang mengetahuinya diantaranya yaitu mengurangi panas tubuh,
menyehatkan pencernaan, mencegah stress, menghidrasi tubuh, melegakan pernafasan bagi
para penyidap asma, mengurangi rasa mual, meningkatkan daya tahan tubuh dari kandungan
vitamin B komplek, C, D, E fosfor serta kalsium, mengurangi bau mulut juga meringankan
gejala maag, mencegah batuk, mencegah dan mengurangi resiko kanker, mengurangi rasa nyeri,
dan
mennyembuhkan
atau
mengurangi
demam
dan
flu
(Sumber:
http://resepmasakanyuni.blogspot.com/2013/01/manfaat-daun-mint-mentha-cordifolia.html).
Di sini Tim IbK memanfaatkan budidaya dari daun mint sendiri, sehingga mempermudah
produksi usaha PepperminTea Tim IbK. Lahan yang cocok untuk tanaman mint adalah lahan
yang memiliki curah hujan sedang, lebih cocok lagi cari lahan berada di dataran tinggi yang
beriklim sejuk. Selain itu, daun semakin lebar dan warna hijaunya semakin menarik. Untuk
media tanam yang baik untuk tanaman mint adalah tanah gembur atau tanah yang biasa untuk
menanam tanaman jenis biji-bijian. Jenis tanah sawah cukup bagus untuk tanaman mint. Lahan
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yang dipersiapkan sebaiknya ada di lokasi yang terbuka, sehingga tanaman ini bisa
mendapatkan sinar matahari yang cukup. Selain itu, tanaman mint membutuhkan pupuk
nitrogen yang bisa dilakukan sekali sepekan. Juga penting untuk diperhatikan adalah menjaga
pasokan air. Saat musim panas, intensitas penyiraman air bisa dilakukan dua sampai tiga kali
sehari. Saat musim hujan, tanaman disiram seperlunya saja. Media tanah tempat menanam mint
mesti dijaga dalam kondisi lembap biar daun mint berkembang cepat. Namun harus hati-hati
menyiram daun mint, air yang kebanyakan bisa membuat daun cepat layu dan busuk. Dari segi
daya tahan tanaman, tanaman mint termasuk kelompok tanaman yang tidak memiliki banyak
musuh, karena tanaman ini tahan hama.
Melihat potensi ini, Tim IbK ingin mengembangkan kewirausahaan PepperminTea.
dengan mengolah daun mint menjadi produk teh celup yang umumnya dikonsumsi kebanyakan
masyarakat setiap hari di berbagai kalangan. Teh ini berbeda dengan teh pada umumnya karena
kandungan vitamin serta aroma khas yang dimilikinya. Tim IbK ingin mengenalkan teh dari
daun mint kepada masyarakat awam yang selama ini menggunakan daun mint hanya sebagai
rempah-rempah juga hiasan pada makanan, minuman dan kue saja.
METODE PELAKSANAAN
Proses pembuatan peppermint tea melibatkan langkah dasar sebagai berikut:
1. Pretreatment
Pretreatment dilakukan dengan menyiapkan daun mint sebagai bahan baku
peppermint tea dengan menjaga kualitas daun mint, dengan melakukan perawatan secara
teratur. Tim IbK berusaha mengurangi penggunaan pupuk kimia dan menggantinya dengan
pupuk organik, selain itu rutin dilakukan penyemprotan dengan menggunakan air yang
dicampur dengan tembakau untuk menghindari serangan hama.
2. Produksi PepperminTea
a. Memetik daun mint sebagai bahan baku pembuatan teh.
b. Mencuci daun mint dengan air mengalir, pastikan daun mint bersih dari berbagai jenis
kotoran.
c. Daun mint yang telah dicuci di jemur di bawah sinar matahari kurang lebih 2 hari.
d. Daun mint yang sudah kering di blender dengan kecepatan sedang.
e. Setelah diblender bahan baku kemudian disangrai dengan menggunakan api kecil, hal ini
ditujukan untuk menghilangkan kadar air yang masih terkandung dalam bahan baku.
f. Daun mint siap dikemas dalam kantong teh dengan ukuran kemasan seberat 1,85 gram.
g. Beri benang food gread pada kantong teh yang sudah siap dikemas.
h. Rekatkan pembungkus teh dan benang food gread dengan sealer.
i. Kemasan teh yang sudah jadi dimasukkan ke dalam box dengan isi 25 teh celup.
j. Mengemas box dengan plastik agar kemasan tidak mudah rusak.
Secara garis besar metode pembuatan peppermint tea dapat dilihat pada gambar berikut :
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Gambar 1. metode pembuatan peppermintea

3. Pemasaran
Sasaran produk ini adalah semua kalangan masyarakat, pertama kali produk ini
diperkenalkan dalam kegiatan CFD (Car Free Day) Madiun. Banyak pengunjung yang
tertarik dengan produk pepperminTea dan setelah dijelaskan mengenai manfaat dari
produk ini banyak yang merespon positif dan membeli produk Tim IbK. Dengan melihat
pemasaran awal yang mendapat respon positif, maka Tim IbK berani memperkenalkan
produk ini melalui media yang lebih beragam diantaranya menggunakan selebaran yang
Tim IbK tempel dan Tim IbK bagikan , selain itu Tim IbK juga menggunakan sosial media
seperti BBM, Instagram, dan Facebook. Proses pemasaran dilakukan pula berdasarkan
pesanan melalui sosial media dengan keep no cancel artinya persetujuan pembelian diawal,
uang ditransfer lalu Tim IbK penuhi permintaan pelanggan lalu dikirim melalui via
pengiriman.
Promosi produk PepperminTea ini, mendapat respon yang baik hingga saat ini,
permintaan terus meningkat tidak hanya dikalangan Madiun saja tetapi juga di luar kota
seperti Kediri, Banyuwangi, dan Surabaya melalui via online. Sedangkan dari penjualan
Tim IbK sudah mendapat laba atau keuntungan rata-rata 40% dan modal kembali dengan
dua kali produksi saja.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemasaran PepperminTea dilakukan melalui penjualan langsung dan melalui online
shop. Produk PepperminTea ini, mendapat respon yang baik hingga saat ini, permintaan terus
meningkat tidak hanya dikalangan Madiun saja tetapi juga di luar kota seperti Kediri,
Banyuwangi, dan Surabaya melalui via online. Keuntungan rata-rata 40% dari modal yang
dikeluarkan.
Berdasarkan respon yang baik dari konsumen maka produk pepperminTea perlu
ditingkatkan baik dari segi kualitas dan kontinuitas produksi pepperminTea melalui sinergi
antara akademisi (Program IbK), UKM dan pemerintah dengan mengadopsi tehnologi
proses,tehnologi peralatan, dan tehnologi pengemasan yang baik.
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SIMPULAN
1. Pemasaran Papermint tea tidak hanya di wilayah Madiun tetapi telah meluas di luar kota
Madiun seperti Kediri, Banyuwangi, dan Surabaya melalui via online.
2. Keuntungan rata-rata 40% dari modal yang dikeluarkan.
3. Produk pepperminTea perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas dan kontinuitas produksi
pepperminTea melalui sinergi antara akademisi, UKM dan pemerintah dengan mengadopsi
tehnologi proses, tehnologi peralatan, dan tehnologi pengemasan yang baik.
DAFTAR PUSTAKA
http://resepmasakanyuni. blogspot.com/2013/01/manfaat-daun-mint-mentha-cordifolia.html).
www.wju.edu/about/adm_news_story.asp?iNewsID=1484. Peppermint and Cinnamon.
(Diakses tanggal 12 Juli 2016)
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