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ABSTRAK 

Yoghurt merupakan minuman yang populer, selain segar dan enak juga memiliki 

peranan penting bagi kesehatan tubuh dan memiliki nilai gizi yang tinggi. Bentuk 

sediaan  emulsi  atau  yang  berbentuk  cairan  memilki  keterbatasan  dalam  hal 

penyimpanan.  Yoghurt  dalam   bentuk   cair  rawan  terhadap  mikroba  karena 

kandungan nutrisi dan airnya yang tinggi  sehingga mudah ditumbuhi mikroba. 

Jika rasa kurang menyenangkan, bentuk emulsi akan susah untuk menutupi. Usia 

simpan  juga  relatif  pendek.  Sehingga  dikembangkan  sediaan  yoghurt  dalam 

bentuk tablet hisap. Dalam pengembangan kewirausahaan dengan memproduksi 

tablet  hisap yoghurt dibagi menjadi beberapa tahapan kerja yaitu : produksi 
skala kecil, uji pasar, evaluasi I, produksi skala besar, pemasaran, evaluasi II. 
Pengeringan yoghurt dilkukan dengan 2 metode yaitu : menggunakan alat freeze 

dry  dan   menggunakan  alat  reka  rio.  Pengeringan  dengan  alat  freeze  dry 

memberikan  hasil  yang   baik  namun  memerlukan  biaya  yang  cukup  tinggi. 

Sedangkan  pengeringan  dengan  alat  reka  rio  memberikan  hasil  yang  kurang 

optimal namun dapat menekan baiaya produksi. Setelah diperoleh  yoghurt kering 

dilakukan pencetakan menjadi tablet hisap sesuai dengan  formula yang telah 

ditentukan.  Tablet  dengan  bahan  yang  dikeringkan  dengan  alat  freeze   dry 

memberikan hasil yang cukup baik namun tablet  dengan bahan yang dikeringkan 

dengan  alat  reka  rio  masih  kurang  optimal.  Produk  tablet  hisap  yoghurt  ini 

diberikan  merek   “Milcro”.  Produk  ini  pernah  dikenalkan  ke  pasar  dalam 

pameran   “Cooperative   Fair   2005”   di   Lapangan   Gasibu   Bandung,   dan 

memperoleh  tanggapan  yang  baik  dari  masyarakat.  Antusiasme  pengunjung 

merupakan indikasi bahwa produk ini akan diterima  pasar. Secara positioning 

“milcro”  akan  menguntungkan  karena  belum  ada  produk  yang   serupa  di 

pasaran. Fakta bahwa market leader yoghurt masih belum jelas di pasaran, juga 

semakin mempermudah dalam penempatan posisi “milcro” dipasaran, apalagi 

diperkuat dengan diferensiasi dalam bentuk content, yaitu yoghurt dalam bentuk 

tablet hisap. Namun fakta masih belum jelasnya market leader, disisi lain akan 

mempersulit promosi di lapangan,  karena promosi untuk “milcro” yang tepat 

adalah educational promotion, karena selain content yang ditawarkan , kekuatan 

conteks  akan  memperkuat  posisi  “milcro”  dipasaran.  Dari  segi  produk  yang 

masih  perlu  dilakukan  orientasi  formula,  promosi  yang  bersifat  educational 

promotion , tempat produksi, hingga masalah penetapan  harga, masih 

memerlukan perbaikan. 

 
Kata kunci : tablet hisap, yoghurt 

 
PENDAHULUAN 

Berangkat dari permasalahan yang terjadi dengan bentuk yoghurt beserta 

segala hal yang berkaitan dengan bentuk sediaan, pasar, serta dilanjutkan dengan 
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prediksi pasar berkaitan dengan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap 

pemeliharaan kesehatan, serta kepraktisan pemakaian dan rutinitas pemakaian, 

maka  secara ringkas, latar belakang masalah dari pemilihan tema beserta prediksi 

adalah bentuk sediaan dan analisa pasar. 
Bentuk sediaan awal yoghurt, yang berupa emulsi memiliki keterbatasan 

yaitu Bersifat  voluminous. Bentuk sediaan emulsi atau yang berbentuk cairan 

memilki keterbatasan dalam hal penyimpanan. Yoghurt dalam bentuk cair rawan 

terhadap  mikroba  karena  kandungan  nutrisi  dan  airnya  yang  tinggi  sehingga 

mudah ditumbuhi mikroba. Jika rasa kurang menyenangkan, bentuk emulsi akan 

susah untuk menutupi. Usia simpan juga relatif pendek. 

Pasaran makanan dan minuman suplemen sangat kompetitif, mengingat dari 

segi pasar, masyarakat sudah semakin sadar akan fungsi kesehatan dan aktivitas 

dinamis masyarakat  perkotaan tak pelak lagi membutuhkan suplemen dan tonik 

yang diharapkan dapat menjaga  stamina tubuh. Beberapa produk Top of Mind 

yang beredar di pasaran untuk kategori Vitamin semisal Vitacimin untuk Vitamin 

C, Krating Daeng dan Extra Joss untuk tonik, serta Seven Seas untuk produk anti 

karsinogen, menjanjikan stamina dan ketahanan tubuh yang lebih optimal untuk 

aktivitas sehari - hari. 

Pembuatan tablet hisap yoghurt dari susu yoghurt pada dasarnya terdiri atas 

empat tahap  utama, yaitu pembuatan susu yoghurt, pengeringan susu yoghurt, 

penambahan bahan-bahan  pembantu dan pencetakan tablet yoghurt. Sedangkan 

bahan yang diperlukan antara lain susu  sapi segar, starter yoghurt dan bahan 

tambahan untuk pecetakan tablet. Bahan-bahan ini mudah diperoleh dengan harga 

yang cukup murah. 

Tahap pembuatan susu yoghurt dilakukan dengan menginokulasikan bakteri 

Lactobacillus bulgaricus dan  Streptococus thermopillus ke dalam susu yang telah 

dipasteurisasi  kemudian   diinkubasi.  Proses  pengeringan  susu  yoghurt  agar 

diperoleh massa susu yoghurt dalam  bentuk tepung. Penambahan bahan-bahan 

pembantu bertujuan agar massa susu yoghurt kering dapat dicetak menjadi tablet 

hisap.  Bahan  pembantu  yang  digunakan  adalah  bahan-bahan yang  lazim 

digunakan sebagai bahan pengisi tablet hisap. Pencetakan tablet yoghurt yaitu 

membuat massa tepung yoghurt menjadi padat. 

Pada dasarnya tujuan dari program ini adalah untuk menumbuhkembangkan 

jiwa  kewirausahaan  mahasiswa  serta  dapat  meningkatkan  kompetensi  profesi 

yang dapat  bermanfaat bagi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. 

Program ini juga  diharapkan dapat menjadi percontohan inovasi pengembangan 

produk yang sudah ada menjadi  produk lain yang dapat memberikan laba yang 

cukup besar, bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat umumnya. 

Program ini dapat membuka wawasan mahasiswa dalam berwirausaha dan 

merupakan   wahana  pembelajaran  bagi  mahasiswa  dalam  berwirausaha  serta 

melatih kepekaan melihat  peluang bisnis sekaligus mendatangkan laba. Manfaat 

lain yang dapat diperoleh adalah sebagai sarana mengaplikasikan ilmu 

kefarmasian yang telah diperoleh saat perkuliahan. Pengetahuan dan pengalaman 

berwirausaha tidak akan diperoleh  jika tidak terlibat langsung dalam suatu bentuk 

wirausaha yang nyata. 

Selama ini produk susu yoghurt hanya dipasarkan dalam bentuk cairan. Hal 

ini  menjadikan  masyarakat tidak bebas menikmati segarnya yoghurt. Dengan 

pengemasan yoghurt yang praktis ini diharapkan masyarakat dapat menikmati 
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yoghurt kapan saja dan dimana saja dengan kandungan gizi yang tidak berbeda 

dengan susu  yoghurt cair. Bagi masyarakat yang sering mengkonsumsi tablet 

hisap vitamin, produk ini bisa menjadi alternatif karena juga memiliki nutrisi yang 

cukup lengkap. 

 
METODE PENELITIAN 

Langkah pertama yang akan ditempuh adalah pendalaman materi melalui 

studi  pustaka serta  berkonsultasi  dengan  dosen  pembimbing.  Analisis  pasar 

dilakukan dengan mengamati  perilaku konsumen yoghurt, juga membandingkan 

dengan produk tablet hisap lain yang  beredar  di pasar. Pengajuan kerja sama 

dengan berbagai pihak terkait juga dilakukan pada tahap ini. Pihak terkait dalam 

hal ini antara lain  peternak sapi perah sebagai penyedia bahan baku utama, pihak 

pedagang  besar  farmasi  sebagai  penyedia  bahan-bahan  pembantu  dan  kantin- 

kantin sekolah retailer-retailer serta supermarket sebagai tempat pemasarannya 

nantinya. 

Selanjutnya dilakukan proses produksi yang merupakan inti dari 

pelaksanaan program ini. Untuk tahapan produksi ini diperlukan persiapan dalam 

penyediaan bahan dan alat seperti alat pencetak tablet. Setelah itu dapat dilakukan 

produksi dengan prosedur yang terdiri dari empat tahapan yakni   pembuatan susu 

yoghurt,  pengeringan  susu  yoghurt,  penambahan  bahan-bahan  pembantu  dan 

pencetakan tablet yoghurt. Tahap pengemasan dilakukan setelahnya. Produk kini 

dapat dipasarkan pada tempat-tempat yang telah menyepakati  kerja sama yang 

diajukan sebelumnya. Untuk tahap promosi dilakukan setelah produksi pertama, 

dengan membagikan secara cuma-cuma kepada konsumen. 

Evaluasi dilakukan  satu  bulan  setelah  pemasaran  produk  tahap  pertama. 

Evaluasi  yang  akan  dilakukan  meliputi  evaluasi  terhadap  produk  tablet  hisap 

yoghurt  itu  sendiri,   evaluasi  pasar  mengenai  keberadaan  produk  di  mata 

konsumen, serta evaluasi keuangan berupa perhitungan laba. 
Pelaksanaan 
Waktu : September 2004 – Oktober 2005 

Tempat  : Laboratorium Sekolah Farmasi ITB, Himpunan Mahasiswa Farmasi 

ITB dan sekitarnya 

Bahan : susu sapi, starter yoghurt, bahan-bahan tambahan untuk pencetakan 

tablet. 

Alat : seperangkat mesin cetak tablet, alat pengering. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses produksi telah dilakukan sebanyak dua kali. Kedua produksi ini, 

menggunakan  teknik  yang  berbeda  terutama  pada  pengeringan  yoghurt.  Pada 

produksi yang pertama, pengeringan yoghurt menggunakan metode mesin freeze 

dry. Pengeringan dengan metode ini menghasilkan serbuk yoghurt yang baik dari 

segi warna, rasa dan tekstur. Walaupun serbuknya  bersifat higroskopis, karena 

penngeringan  dengan  freeze  dry,  akan  menghasilkan  lebih  banyak  pori  pada 

yoghurt. Pengeringan menggunakan freeze dry juga, akan mengeringkan  tidak 

hanya di permukaan, namun juga hingga ke bagian pori dalam yang ditempati 

oleh air ( molekul yang akan dikeringkan ). Namun kelemahan dari freeze dry ini 

adalah biaya produksi  mahal, sehingga akan mempengaruhi penetapan harga di 

pasaran , karena biaya produksi, dibebankan pada price. 
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Pada produksi  kedua,  pengeringan yoghurt  menggunakan  alat  pengering 
reka rio. Prinsip alat reka rio adalah menghembuskan udara kering pada yoghurt 

cair, kemudian udara  kering tersebut akan membawa air yang terdapat pada 

yoghurt  meninggalakan  massa  padat.  Dalam  hal  warna  dan  tekstur,  metode 

pengeringan ini memberikan hasil tidak sebaik pada pengeringan dengan metode 

freeze  dry.  Namun  dari  segi  rasa,  metode  pengeringan  ini  relatif  mampu 

mempertahankan rasa yoghurt. Kelebihan utama metode ini adalah biaya produksi 

yang murah  sehingga memungkinkan untuk digunakan dalam produksi skala 

besar dan  mampu menekan harga.   Sedangkan permasalahan warna dan tekstur 

yang kurang baik dapat diatasi dengan pengembanagan formula. 

Produksi pertama tablet menggunakan   serbuk yoghurt hasil hasil 

pengeringan dengan alat freeze dry. Tablet yang dihasilkan memiliki tampilan 

fisik  yang  tidak  terlalu  baik,  karena  ketidakhomogenan  pada  saat  pembuatan 

granul.  Dari  sisi  performance  tablet  yang  berkaitan  dengan  kekerasan,  waktu 

hancur dan penampilan tablet masih perlu dikembangkan formula yang lebih baik. 

Sedangkan pada pencetakan tablet kedua menggunakan bahan hasil pengeringan 

dengan alat reka rio. Dari sisi penampilan tablet yang dihasilkan tidak memiliki 

perbedaan yang cukup signifikan dengan tablet yang diproduksi pertama. Evaluasi 

terhadap karakter tablet memberikan hasil bahwa kekerasan dan waktu  hancur 

tablet perlu ditingkatkan agar memberikan kenyaman pada saat tablet dikonsumsi. 

Pengembangan  formula  tablet  hisap  yoghurt dikembangkan  agar  memenuhi 

kriteria kenyamanan saat dikonsumsi, sisi estetika tablet itu sendiri dan memenuhi 

perfomance  sebuah  tablet  hisap  yang  dapat  diterima  pasar  sebagai  suplemen. 

Brand name dari tablet hisap yoghurt ini adalah “milcro”. 

Pengemasan  akan  mempengaruhi  target  pasar  yang  akan  dibidik  dalam 

pemasaran  tablet hisap yoghurt. Dengan kecenderungan konsumen masa kini, 

yang   lebih   mementingkan   sisi   emosional   ketimbang   benefit,   pengemasan 

memegang peranan penting pada identitas produk. Apalagi “milcro”  diposisikan 

sebagai  makan  suplemen  dengan   target  yang  dibidik  adalah  kaum  urban. 

Pemilihan  kemasan  “milcro”  yang  sesuai  masih   dilakukan.  Kemasan  yang 

digunakan dipilih berdasarkan pertimbangan posisi dan target “milcro”  dipasar, 

biaya  produksi  dan  kapasitas  produksi.  Penggunaan  kemasan  seperti  produk 

suplemen  sejenis  yang  telah  ada  dipasaran  belum  dapat  dilakukan  mengingat 

kapasitas produksi yang belum terlalu besar dan permodalan yang belum cukup 

kuat.  Meskipun  rencana  awal  “milcro”  akan  dikemas  dalam  kemasan  sachet 

dengan tiap sachet berisi dua  tablet. Penggunaan kemasan seperti sachet masih 

terlalu mahal untuk “milcro”. 

Pemasaran  praktis  belum  dilakukan,  hal  ini  karena  “milcro”  sebagai 

branding yang  khas belum diperkuat oleh infrastruktur yang kuat semacam alat 

produksi,  sumber  daya  manusia  ,  maupun  tempat  produksi.  Walaupun  secara 

positioning “milcro” akan menguntungkan karena belum ada produk yang serupa 

di pasaran. Fakta bahwa market leader yoghurt masih belum jelas di pasaran, juga 

semakin  mempermudah  dalam  penempatan  posisi  “milcro”  dipasaran,  apalagi 

diperkuat dengan diferensiasi dalam bentuk content, yaitu yoghurt dalam bentuk 

tablet hisap. 

Namun  fakta  masih  belum  jelasnya  market  leader, disisi  lain  akan 

mempersulit  promosi  di  lapangan,  karena  promosi  untuk  “milcro”  yang  tepat 

adalah educational promotion, karena selain content yang ditawarkan , kekuatan 
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conteks akan memperkuat posisi “milcro” dipasaran. Dari segi produk yang masih 

perlu dilakukan orientasi formula, promosi yang bersifat educational promotion , 

tempat produksi, hingga masalah penetapan harga, masih memerlukan perbaikan. 

Meskipun belum dipasarkan produk ini pernah dikenalkan ke pasar dalam 

pameran “cooperative fair 2005” di Lapangan Gasibu Bandung. Dan memperoleh 

tanggapan  yang  baik  dari  masyarakat.  Pameran  merupakan  sarana  yang  tepat 

untuk mempromosikan suatu produk, terutama memperkenalkan positioning dan 

branding  di  pasar  kelak.  Pameran,  juga  dapat  menjadi  studi  pasar  yang  baik 

sebagai bahan evaluasi produk sebelum di launching resmi di pasaran. 

Antusiasme   pengunjung   merupakan   indikasi   bahwa   produk   ini   akan 

diterima  pasar.  Meskipun  dalam  pameran  ini  belum  dirasa  optimal,  karena 

positioning “milcro” yang belum jelas di pasaran. Target pasar yang diharapkan 

pun belum memberikan respon yang baik. Sementara itu, segmen pasar menengah 

ke bawah lebih mengharapkan content ( - segmen ini bukan menjadi target pasar 

“milcro”). Konten ini yang menjadi kelemahan produk “milcro”,  karena produk 

yang  di  tawarkan  tidak  mencakup  komposisi  bahan  yang  terkandung  dalam 

“milcro”.  Pengujian  lainnya  pun  seperti  waktu  kadaluarsa  tidak  dilakukan 

sehingga  semakin memperlemah positioning milcro di pasaran. Poin lain yang 

cukup berpengaruh adalah biaya produksi yang ternyata jauh melampaui rencana 

yang telah ditetapkan, membuat marketing mix menjadi kacau terutama di bagian 

pricing, juga ditambah cost value yang rendah, karena content yang belum kuat. 

Dari  segi  diferensiasi,  otomatis  masih  belum  jelas,  karena  pengaruh 

positioning yang masih kentara di pasaran. 

Branding, harusnya menjadi prioritas utama “milcro”, karena segmen pasar 
adalah menengah ke atas dengan target kaum metropolis usia 20 – 50 tahun, juga 

menjadi kelemahan,  karena otomatis conteks yang ditawarkan, masih jauh dari 

baik , hal ini terlihat dari tablet  yang berbentuk kasar, ataupun kemasan yang 

mengesankan seadanya. 

Dalam pameran “milcro” belum dilaunching secara resmi tapi hasil dari 

pameran  dapat  menjadi evaluasi sebagai bahan pertimbangan saat pelemparan 

produk di pasaran nantinya. 

Pada produksi  kedua  adalah  bertujuan  mencari  alternatif  formula  tablet 

hisap untuk  menekan biaya produksi, yang imbasnya akan mengurangi variable 

cost,  sehingga  pada  akhirnya  dapat  menekan  biaya  pada  konsumen.  Dengan 

adanya  alternatif  metode  pengeringan  yang  sesuai  untuk  pengeringan  yoghurt 

memungkinkan penekanan biaya  produksi.  Disaat yang bersamaan, diharapkan 

kualitas tablet hisap yoghurt tidak berubah , sehingga menghasilkan kualitas yang 

tetap baik. Sehingga pada akhirnya, konsep Quality dan  Cost dapat dijalankan 

dengan baik   dan juga sistem delivery yang baik. Sehingga keseluruhan  konsep 

produksi dapat berjalan dengan baik untuk menghasilkan produk yang optimum 

dan bermakna melalui after sales service serta delivery yang baik. Dengan hal ini, 

diharapkan akan  mempengaruhi positioning produk “milcro”di pasaran sebagai, 

tablet hisap yang bernilai gizi, dan praktis. 

 
KESIMPULAN 

Telah dihasilkan tablet hisap yoghurt “milcro” produksi skala kecil dan uji 

pasar. Rangkaian tahap pengerjaan dan pengembangan produk masih perlu 

pengembangan lebih lanjut melalui tahapan produksi berikutnya, dari produksi 
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skala besar hingga pemasaran produk skala besar , sehingga outcome yang 

dihasilkan lebih bermakna dan signifikan. 
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