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1. SIRSAK, POHON AJAIB YANG PERNAH KITA “CUEKIN”. 

 
Eh, Ternyata, obat kanker yang sangat “dirahasiakan” itu ada disekitar kita. 
Obat kanker yang menghebohkan dunia kedokteran itu, berasal dari 
tanaman sirsak dan tanaman ini bisa tumbuh dihalaman belakang rumah 
kita bersama rumput dan ilalang. Sama sekali tidak terawat, sama sekali 
tidak diperhatikan. Untungnya, dia tidak sampai “frustasi”, tidak manja dan 
tidak perlu perhatian khusus dari si empunya. Dia malah bisa tumbuh 
dimana saja. Di kebun, di halaman rumah bahkan di tepi sungai sekalipun. 
Daunnya bisa lebat dan buahnya juga banyak.   
 
Pohon Graviola atau sirsak ini, bisa berbuah sepanjang tahun. Buahnya 
berduri lunak, berdaging putih rasanya asam-manis-kecut dan bisa dimakan 
langsung atau di jus. Selama ini kita hanya tahu bahwa tanaman graviola ini 
hanya bermanfaat batang dan buahnya saja. keberadaanya sering kita 
cuekin karena seolah-olah menjadi beban bagi seluruh anggota keluarga. 
Sebab, kita jadi harus punya tugas rutin, menyapu daun-daunnya yang 
berserakan kemana-mana, setiap pagi secara giliran. lalu disulut dan 
terbakar habis di tong sampah!.  
 
Pohon sirsak itu, hanya sesekali saja diperhatikan. itupun kalau kelihatan  
ada buahnya. Cuma dilihat oleh sudut mata dan ga’ ada usaha buat nge 
bungkus pake kresek atau apapun. Pokoknya ‘ga ada perlakuan khusus deh 
buat dia. Ngapain repot-repot? toh buahnya juga murah, ga ada harganya.  
Kalau mau, beli aja di supermarket atau di pasar, paling sekilonya engga 
semahal apel atau anggur. Oleh karena itu, saking cueknya, baru ketahuan 
tadi pagi, buahnya sudah berantakan jatuh di tanah karena sudah 
kematengan di pohon. Kasian bener si Graviola ini… bener-bener kurang 
perhatian. 
 
 
 



 
 

2. DAUN SIRSAK = EMAS 
Pohon Sirsak bisa dimanfaatkan mulai dari batang, buah dan daunnya. 
Karena sekarang anda sudah tahu manfaatnya, maka hati-hatilah dengan 
pohon sirsak yang ada dipekarangan anda. Jagalah dan rawatlah pohon itu 
kalau perlu pasang pagar yang tinggi, karena pohon itu bisa membuat anda 
kaya raya. Bukan tidak mungkin beberapa bulan ke depan banyak orang 
mencari dan berani membeli daun sirsak anda dengan harga mahal. 
Mungkin juga jadi incaran pencuri. Jadi daun sirsak anda adalah ibarat 
“lembaran emas” yang harus anda simpan di kotak harta karun anda.  
Betapa berharganya daun sirsak anda sekarang. Batangnya juga bisa djual 
untuk kayu bakar. Buahnya yang beberapa tahun kebelakang harganya 
Cuma Rp. 500 perak/kg, sekarang sudah bisa anda dapatkan di supermarket 
dengan harga Rp. 12.000/kg. Karena buah sirsak, sudah diketahui secara 
umum dapat mencegah berbagai jenis penyakit. Sementara daunnya yang 
dulu anda sapu sampai bersih dari pekarangan dan habis dibakar di tong 
sampah, Justru sekarang jangan lagi. Bahkan sekarang anda tahu, daun-
nyalah yang paling berharga dibandingkan dengan buahnya. Daun sirsak 
inilah yang akan menjadi bahan baku pembuatan obat kanker. Jadi 
bersiaplah menjadi jutawan baru dari daun sirsak.  
 
 
Peluang Usaha :  

Anda bisa jadi pemasok daun sirsak basah untuk wilayah Indonesia atau 
export.   

 

Referensi : lihat di toko BAGUS.com : katagori makanan-minuman, judul 
iklan : JUAL TEH DAUN SIRSAK, TEH CELUP BERKHASIAT SUPER, dia 
menawarkan kepada kita sanggup mensuplay 1 ton daun sirsak kering per 
bulan.  



 

3. MEMILIH DAUN SIRSAK UNTUK OBAT 

Daun yang baik dan bermanfaat untuk obat adalah daun yang mulus, tidak 
berbintik, dan tidak “kriting” akibat terkena hama. Setelah itu anda sortir 
lagi hanya daun yang berkualitas saja yg diambil. 

Daun yang berkualitas adalah 
mulai setelah daun ke 5 dari 
ujung batang dan setelah daun ke 
3 dari pangkal batang.  

Selanjutnya cuci bersih dibawah 
kran atau air yang mengalir, untuk 
menghilangkan debu dan kotoran 
lainnya. 

 

4. TEKNIK PEREBUSAN 
Ini adalah teknik yang paling sederhana, praktis tetapi juga cukup efektif 
sebagai pengolahan obat herbal di rumah. Tetapi, walaupun demikian, 
teknik merebus obat herbalpun ada aturannya. Wadah yang digunakan 
untuk merebus obat herbal harus terbuat dari bahan gerabah, keramik atau 
stainless steel. Ini teknik yang biasa saya lakukan di rumah. Saya sengaja 
membeli gerabah khusus untuk merebus obat herbal untuk pemakaian di 
rumah. Harganya murah, kurang lebih Rp. 15.000,-/buah andapun bisa beli 

di pasar tradisional.  
Alat yang digunakan untuk merebus 
obat herbal, tidak boleh terbuat dari 
bahan alumunium atau besi. Jika 
anda menggunakan wadah tersebut, 
maka pada saat merebus daun 
sirsak akan menimbulkan 



kontaminan berupa zat besi dan alumunium dan itu cukup membahayakan 
bagi kesehatan anda. Ini sangat penting anda perhatikan, mengingat Daun 
Sirsak adalah tumbuhan yang bahan aktifnya akan keluar saat direbus. 
Salah dalam mengolah tanaman herbal menyebabkan khasiat herbal tidak 
berfungsi sebagaimana mestinya.  
Kami sekeluarga, cukup menyukai rebusan daun sirsak ini sebagai tindakan 
pencegahan, karena manfaatnya yang begitu besar bagi tubuh, kami jadi 
jarang sakit. Alhamdullilah walaupun anggota keluarga saya tidak terdeteksi 
adanya gejala kanker (semoga sehat selamanya, amin) biasa kami minum 
sehari 1 gelas 200 cc. rasanya mirip dengan daun teh yang biasa kita minum 
sehari-hari. Air rebusan daun sirsak yang sudah berada di udara terbuka 
cukup lama rasanya akan terasa sedikit asam. Sebaiknya anda buang dan 
jangan di minum. 
 
 
Rebusan untuk pecegahan :   
5 lembar daun sirsak direbus dengan 3 gelas air, hingga tinggal 1 gelas. 
Diminum langsung setelah hangat atau dingin. Cukup minum 1 gelas sehari 
atau per 2 hari sekali. Disamping itu, Buah sirsak juga sangat baik untuk 
pencegahan kanker dengan dimakan langsung setelah dikupas kulitnya dan 
dibuat minuman jus. 
 
 
Rebusan untuk pengobatan : 
12 lembar daun sirsak direbus dengan 3 gelas air, hingga tinggal 1 gelas. 
Langsung diminum habis setelah hangat atau dingin. Karena ini untuk 
pengobatan, minum sehari 3 kali. Pagi – siang – malam. Sesudah atau 
sebelum makan. Memang reaksinya tidak akan cepat terasa seperti obat 
kimia. proses penyembuhannya berangsur-angsur mulai terasa setelah  1-3 
bulan.  Tetapi bagimanapun juga, jika dibandingkan dengan terapi kemo 
pengobatan ini jauh lebih baik, aman 100% dengan biaya yang jauh lebih 
murah. Tetapi kekuatan daya sembuhnya 10.000 x lipat dibanding kemo. 
 



 
5. TEKNIK PENGERINGAN DAUN 

 
a. Cara Sederhana. 

Ini cara paling praktis dan tentu saja sangat cocok dilakukan di rumah 
karena anda tidak mengeluarkan biaya apapun untuk proses 
pengeringan alami ini. Proses pengeringan ini dilakukan bila anda 
berniat untuk membuat obat yang akan di kemas dalam bentuk kapsul 
atau Tea Bag dan tujuannya untuk anda jual.  
Daun sirsak yang anda ambil dari pohon tadi setelah dicuci bersih anda 
jemur langsung di bawah terik matahari. Yang perlu diperhatikan tentu 
saja masalah kebersihan lingkungan/lokasi di mana anda menjemur 
daun sirsak itu. Perhatikan masalah angin dan debu. Ini penting karena 
daun sirsak akan langsung diproses ke tahap selanjutnya yaitu 
penghalusan atau penepungan. Jadi kebersihan sangat perlu anda 
perhatikan. Lama pengeringan alami yang terbaik rata-rata memakan 
waktu 2-3 hari untuk matahari terik. 
 

b. Cara Modern. 
Cara ini tentu saja harus anda siapkan dengan modal uang yang cukup, 
jika anda akan serius menekuni bisnis ini secara professional. Cara 
modern ini menggunakan mesin semi otomatis yang cocok digunakan 
untuk produksi skala rumahan atau home industry.  
Alat yang harus anda gunakan adalah bernama Vaccum Frying berfungsi 
sebagai alat pengering yang cocok untuk bahan yang berasal dari biji-
bijian dan daun-daunan. Alat ini bisa juga digunakan untuk membuat 
kripik buah, seperti nangka, jambu air, wortel. Dll. 
Dengan alat ini  proses pengeringan hanya memakan waktu tidak lebih 
dari 20 menit sekali proses, dengan kapasitas 6 kg daun basah sekali 
jalan. Dibawah ini bentuk Facum Frying itu. 



 
Mesin Vaccum Frying  

Spesifikasi mesin :  
Kapasitas  : 6 kg 
Dimensi  : 182x130x135cm 
Bahan baker : LPG 
 
Untuk keterangan harga , cara pemesanan dan cara pengiriman silahkan 
anda hubungi langsung : http://anekamesin.com/ 

 
Peluang Usaha :  Anda bisa menjadi pemasok khusus daun sirsak kering 
untuk memenuhi kebutuhan bahan baku obat  ke seluruh Indonesia atau 
export. 
 

6. TEKNIK PENEPUNGAN 
a. Cara manual. 

Cara perajahan atau penepungan yaitu teknik menghaluskan dari bahan 
Daun sirsak yang sudah kering  dengan cara ditumbuk atau digerus 
diatas cobek yang bersih Atau anda juga bisa menggunakan mixer., 
kemudian disaring dengan saringan halus. Sisa saringan ditumbuk lagi 
dan disaring lagi sampai habis semua.  
saya sengaja memberikan beberapa teknik paling sederhana dengan 
peralatan yang sudah tersedia di rumah anda, agar bisa diterapkan oleh 
siapapun dan dengan modal yang dapat ditekan seminimal mungkin. 



Perhatian : Untuk pembuatan teh daun sirsak culup dirajah. Untuk 
bahan baku kapsul harus dibuat tepung. 
 

b. Cara modern 
Cara penepungan modern yaitu dengan mesin yang terbuat dari 
stainless stell yang khusus digunakan untuk mengolah bahan herbal. 
Mesin buatan Maksindo ini cocok untuk skala usaha rumahan. Mesin ini 
berfungsi sebagai penggiling (mixer) 
/penepung/penghalus. Khusus digunakan 
untuk bahan herbal seperti : ginseng,  jamur, 
wijen, kacang-kacangan, dan daun sirsak. 
Bahan yang akan ditepung harus dalam 
keadaan kering.  
 
Ada berbagai harga dan kapasitas bowl, diantaranya : 
Kapasitas 200 gram, harganya Rp. 1.100.000,-  
Kapasitas 300 gram, harganya Rp. 1.850.000,- 
Kapasitas 500 gram, harganya Rp. 2.200.000,- 

 
 
Showroom-nya ada di Surabaya, Jakarta dan Malang. Untuk lebih 
jelasnya anda bisa mengujungi langsung : 
Website : http://www.alatmesin.com 
Email : maksindo3(at)gmail.com 
 

Peluang Usaha :  
Anda bisa menjadi pemasok khusus tepung daun sirsak. 
 
 

7. APA YANG BISA DIJADIKAN BISNIS DARI DAUN SIRSAK? 

Ternyata, Setelah anda pelajari e-book ini, banyak sekali peluang usaha 
yang bisa dijalankan. Hanya berawal dari informasi “daun sirsak”. Banyak 
jenis peluang yang bisa anda kembangkan sebagai alternatif usaha untuk 



menambah penghasilan anda disamping dari penghasilan anda saat ini. 
Sekali lagi, ini adalah PELUANG yang bagus untuk anda. Tetapi walau 
begitu, anda tidak harus keluar dari pekerjaan anda sekarang kalau anda 
tidak mau. Peluang bisnis yang saya jelaskan di bawah ini bisa anda 
kerjakan Full Time atau dikerjakan di sela-sela kesibukan anda saat ini. 

Alternatif  usaha / bisnis yang bisa dijalankan dari “DAUN SIRSAK” : 

1.  Anda bisa menjadi pemasok/distributor daun sirsak basah.  
2.  Anda bisa menjadi pemasok/distributor daun sirsak kering. 
3.  Anda bisa menjadi produsen tepung daun sirsak. 
4.  Anda bisa menjual bibit pohon sirsak. 
5.  Anda bisa menyewakan mobil bak untuk mengangkut daun sirsak. 
6.  Anda bisa menjadi karyawan di pabrik obat herbal daun sirsak. 
7.  Anda bisa menjadi petani khusus pohon sirsak. 
8.  Anda bisa menjadi sales untuk memasarkan obat daun sirsak. 
9.  Anda bisa menjual kapsul obat kanker daun sirsak. 
10.  Anda bisa menjual the celup dari daun sirsak. 
11.  Anda bisa menjadi Master solusi-usaha.weebly.com  
12.  Atau anda bisa menjalankan bisnis dari mulai menanam pohon 

sirsak, mengolahnya sampai menjadi kemasan obat yang siap jual.   
 

Anda bebas memilih peluang usaha tersebut, pilih salah satu atau 
semuanya. Sesuaikan dengan kemampuan, waktu, tenaga, situasi dan 
lingkungan anda. 

 

Terimakasih, selamat berbisnis – semoga sukses. 
 

 

solusi-usaha.weebly.com  

Situs yang memberikan 3 keuntungan sekaligus 



 
 
   
 
 
 
 

 

 

 

 


