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BAB 1
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Tanaman lidah buaya merupakan tanaman yang memiliki beragam manfaat bagi manusia. Tanaman lidah buaya ini yang biasanya dimanfaatkan sebagai penyubur rambut dan menghentikan pendarahan luka sebagai pertolongan pertama, ternyata juga banya mengandung fosfor yang baik untuk pencernaan karena dapat melancarkan pembuangan sisa -  sisa metabolisme, tetapi belum banyak yang memanfaatkan tanaman ini secara maksimal. Hal ini disebabkan kita menganggap tanaman ini hanya bisa dimanfaatkan untuk itu saja. Jadi mereka belum memanfaatkan tanaman ini dengan inovasi yang lain. Selama ini yang di ketahui hanya memanfaatkan lendir dari pelepahnya saja. Padahal sebetulnya bisa di manfaatkan dengan mengolah daging lidah buaya menjadi produk minuman dan makanan yang bermanfaat untuk kesehatan contohnya nata de aloe vera.

Rumusan Masalah
Apa manfaat tanaman lidah buaya bagi kesehatan?
	Bagaimana cara membuat Nata De Aloe Vera?

Tujuan Penulisan
Mengetahui manfaat lidah buaya bagi kesehatan.
Mengetahui cara membuat Nata De Aloe Vera.

Manfaat Penulisan
Dapat mengetahui manfaat lidah buaya bagi kesehatan.
	Dapat mengetahui proses pembuatan Nata De Aloe Vera.






BAB II
LANDASAN TEORI

Lidah buaya atau yang dikenal dengan nama ilmiahnya aloe vera merupakan salah satu tanaman yang cukup banyak ditemui di wilayah Indonesia. Tanaman satu ini dipercaya memiliki beragam khasiat bagi tubuh. Manfaat lidah buaya tersebut banyak digunakan untuk pengobatan serta perawatan kulit manusia. Hal ini tidak terlepas karena kandungan dari nutrisi yang ada pada tanaman lidah buaya tersebut.
Tanaman dengan tekstur tepi bergerigi tersebut memiliki tiga lapisan yang mana lapisan pertama fungsinya sebagai pelindung dan juga tempat sintesis dari karbohidrat dan protein. Lapisan kedua yang juga disebut lateks merupakan lapisan getah kuning yang pahit. Pada lapisan kedua ini, banyak mengandung antrakuinon dan glikosida yang sifatnya antioksidan bagi tubuh. Lapisan ketiga diisi oleh gel jernih yang mengandung 99% air. Adapun selain air, lapisan ketiga tersebut juga mengandung asam amino, glukomanan, lipid, vitamin dan juga sterol.

Kandungan Nutrisi Lidah Buaya
Lidah buaya memiliki berbagai kandungan nutrisi yang membuat manfaat lidah buaya ini begitu banyak bagi kesehatan dan perawatan kulit. Apa saja kandungan nutrisi lidah buaya tersebut? Simak informasinya di bawah ini.
1.     Enzim
Pada lidah buaya mengandung 8 enzim penting yang bermanfaat bagi kesehatan, antara lain yakni selulase, katalase, alkaline phosphatase, bradykinase, amylase, carboxy peptidase, aliase, peroksidase dan lipase. Enzim bradykinase ini diyakini dapat mengurangi peradangan ketika diterapkan pada kulit topikal. Adapun enzim lain dapat membantu tubuh dalam pemecahan lemak dan gula.
2.     Vitamin
Aloe vera juga mengandung beberapa vitamin yang baik bagi tubuh, antara lain vitamin C, vitamin E dan vitamin A yang berbentuk beta-karoten. Ketiga jenis vitamin tersebut merupakan vitamin antioksidan bagi tubuh. Vitamin C sendiri penting dalam proses pembentukan zat besi, pendukung sistem kekebalan, dan menjaga kesehatan gigi dan tulang. Lebih lanjut, vitamin lain yang terkandung dalam lidah buaya yakni asam folat (B9), B12, dan kolin.
3.     Mineral
Selain mengandung vitamin, tanaman aloe vera juga mengandung beragam mineral di antaranya, selenium, kalsium, magnesium, kalium, natrium, mangan, seng, tembaga dan kromium. Mineral tersebut berperan penting untuk mengelola sistem enzim pada aliran metabolisme tubuh untuk menjadi antioksidan.
4.     Antrakuinon
Lidah buaya memiliki kandungan antrakuinon, di mana antrakuinon ini merupakan senyawa fenolik yang sering dikenal juga sebagai obat pencahar. Tak heran jika aloe vera memiliki manfaat untuk mengatasi sembelit atau susah buang air besar.
5.     Asam amino
Lidah buaya juga mengandung 7 asam amino esensial dan 20 jenis asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh. Tanaman ini juga memiliki kandungan asam salisilat yang bersifat anti inflamasi dan juga antibakteri.
















BAB III
PEMBAHASAN

Manfaat Lidah Buaya
manfaat lidah buaya

file_1.wmf


Lidah buaya memiliki berbagai kandungan nutrisi yang membuat manfaat lidah buaya ini begitu banyak bagi kesehatan dan perawatan kulit.
Manfaat lidah buaya ini antara lain:
1. Membantu Mengatasi Permasalahan Kulit. 
Di mana kandungan zat inflamasi serta antimikroba bermanfaat untuk meredakan permasalahan pada kulit seperti jerawat, eksim, iritasi karena sinar matahari dan mengobati luka bakar. 
2. Memelihara Kesehatan Kulit
Lewat kandungan antioksidan, mineral, vitamin dan enzimnya dapat memelihara kekenyalan dan kelembaban kulit secara alami. Mineral yang terkandung dapat merangsang sel-sel keratinosit untuk memperkuat jaringan pada kulit.
3. Membantu Menutrisi Rambut
Lidah buaya bermanfaat untuk memperbaiki rambut karena paparan sinar matahari dan juga mencegah kerontokan pada rambut. Aloe vera juga ampuh digunakan sebagai nutrisi yang dibutuhkan oleh rambut dengan cara menjadikannya masker dan perawatan secara rutin.
Demikian tadi beberapa manfaat lidah buaya dan kandungan dari lidah buaya bagi kesehatan tubuh dan juga kulit.
4. Sebagai Antioksidan dan Antibakteri
Aloe vera mengandung antioksidan dan antibakteri yang dapat kita gunakan dengan baik bagi kesehatan tubuh. Di dalam aloe vera mengandung antioksidan yang sangat kuat yakni polifenol. Zat ini dapat membantu menghambat dan menghentikan perkembangbiakkan bakteri yang terjadi pada tubuh manusia.
5. Mengobati Jerawat
Aloe vera ternyata juga dapat membantu mengatasi jerawat loh! Kandungan antioksidan antibakteri dalam aloe vera dapat meredakan peradangan yang terjadi pada jerawat serta mempercepat penyembuhan luka akibat jerawat. 

Cara Pembuatan Nata De Aloe Vera
 Bahan :
1 kg Aloe Vera 
1kg  gula pasir
2 liter air
 1 butir Jeruk nipis
Garam secukupnya
2 lembar Daun pandan
Selasih secukupnya rendam dengan air panas
Pewarna dari bunga telang 20 kuntum  direbus sebentar dengan air 500 ml saring

Alat :
Cup 
Waskom
Pisau
Sendok makan dan sendok the
Panci
Spatula
Sendok besar
Kompor


Cara membuat  :
	Kupas lidah buaya sampai bersih kemudian potong-potong setelah itu beri garam sedikit. Biarkan 5 menit, setelah itu cuci dengan air mengalir sampai lendirnya hilang. Taruh di baskom biarkan minimal 3 jam direndam air. Lalu dimasukkan ke dalam air mendidih, setelah mendidih angkat, tiriskan. Tuang ke dalam baskom yang sudah diisi air dingin.

Masak air 2 L ditambah daun pandan ditambah gula 1 kg, tambah garam, tunggu sampai mendidih lalu tambah perasan jeruk nipis.
Air gula dibagi 2 , salah satu diberi pewarna bunga telang satunya biarkan original.
Siapkan aloe vera, selasih dan air gula. Masukkan ke dalam cup 1 sendok makan aloe vera, 1 sdt selasih tambahkan air gula secukupnya.
	Nata de aloe vera siap disajikan.























BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan 
Dari hasil penelitian diatas dapat di simpulkan :
Tanaman Lidah Buaya atau Aloe Vera memiliki kandungan yaitu suatu senyawa organik Aloe emodin, 72 zat yang di butuhkan tubuh, 18 macam asam amino diantaranya karbohidrat, lemak, dan air serta zat golongan yang mengandung semua jenis vitamin kecuali vitamin D, dan mineral diperlukan untuk fungsi enzim.
Tanaman Lidah Buaya atau Aloe Vera memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan juga dapat di gunakan sebagai bahan pangan yang mudah didapat.

Saran

Dari hasil penelitian diatas kita dapat mengetahui kandungan serta manfaat yang di miliki oleh tanaman Lidah Buaya, salah satunya sebagai makanan. Dengan mengetahui manfaat tanaman lidah buaya (Aloe Vera) kita dapat memanfaatkannya dengan baik. Akan tetapi dalam pemanfaatannya jangan terlalu berlebihan dikarenakan sampai sekarang belum di temukan efek sampingnya.		
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