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ABSTRAK 

Lidah buaya merupakan jenis tumbuhan yang mudah sekali kita temukan dan 

banyak manfaatnya. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa zat yang 

terkandung dalam lidah buaya yaitu Antakuinon dan Kuinon yang memiliki efek 

menghilangkan  rasa  sakit  (analgetik),  Selulose  berfungsi  menahan  hilangnya 

cairan  tubuh  dari  permukaan  kulit   sehingga  kulit  terjaga  kelembabannya, 

Acetylated Mannose merupakan imonositimulan yang kuat, berfungsi 

meningkatkan   sistem   imun   yang   merangsang   antibody,   Gel   lidah   buaya 

mempunyai  kemampuan  untuk  menyembuhkan   luka   bakar  dan  memberikan 

lapisan pelindung serta memepercepat tingkat penyembuhan, Aloin menyebabkan 

usus besar berkontraksi sehingga bersifat sebagai pencahar yang kuat (Laxative). 

Meskipun  banyak  manfaat  yang  dapat  diperoleh  dari  lidah  buaya,  namun 

sayangnya  tingkat  konsumsi  masyarakat  terhadap  lidah  buaya  sangat  minim 

apalagi  konsumsi  dalam  bentuk  makanan  dan  minuman.  Hal  ini  disebabkan 

karena masyarakat  enggan dalam mengolahnya, serta belum terbiasa dengan 

rasanya. Makanan dan minuman olahan dari lidah buaya yang banyak beredar di 

pasaran  berupa  nata  de  aloeveera,  dodol  dan  jus.  Minimnya  jumlah  ragam 

olahan minuman dari lidah buaya tersebut merupakan peluang  untuk menjual 

produk dalam bentuk minuman serbuk instant lidah buaya. Proses pembuatan 

serbuk  instant  lidah  buaya  terdiri  dari  beberapa  tahapan  yaitu  sortasi, 

perendaman,  pencucian,  penggilingan,  dan  pemasakan  (kristalisasi).  Strategi 

pemasaran  berorientasi kepada produk dan pasar artinya konsumen membeli 

manfaat, bukan sekedar  fisik  produk, sehingga pengusaha harus bersikap aktif 

dan  kreatif  dalam  menemukan  kegunaan  tambahan  diluar  fisik  yang  dapat 

ditawarkan pada konsumen. Berdasarkan perhitungan ekonomis harga jual untuk 

1 sachet lidah buaya serbuk dengan berat 15 gr adalah Rp.850 untuk tingkat 

produsen  dan  Rp.1000  untuk  tingkat  konsumen.  Kemasan  dibuat  dari  kertas 

alumunium  foil  karena   menarik  dan  kedap  cahaya  sehingga  produk  dapat 

bertahan lama. 
 

Kata kunci: lidah buaya, serbuk, produksi, pemasaran 

 
PENDAHULUAN 

Lidah buaya merupakan jenis tumbuhan yang mudah sekali kita temukan 

dan banyak  manfaatnya. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa zat 

yang terkandung dalam lidah buaya yaitu Antakuinon dan Kuinon yang memiliki 

efek  menghilangkan  rasa  sakit  (analgetik),  Lignin/Selulose berfungsi  menahan 

hilangnya cairan tubuh dari permukaan kulit sehingga kulit terjaga 

kelembabannya,  Acetylated  Mannose   merupakan  imonositimulan  yang  kuat, 

berfungsi meningkatkan sistem imun yang merangsang antibody, Gel lidah buaya 

mempunyai  kemampuan  untuk  menyembuhkan  luka  bakar  dan   memberikan 

lapisan pelindung serta memepercepat tingkat penyembuhan, Aloin menyebabkan 
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usus besar berkontraksi sehingga bersifat sebagai pencahar yang kuat (Laxative) 
(1).  Dengan  kandungan  zat  tersebut,  lidah  buaya  dapat  dimanfaatkan  untuk 

menyembuhkan  beberapa  jenis  penyakit  yaitu:  mengatasi  jerawat,  mengatasi 

ambeien, mengatasi rematik, obat diabetes, radangan sendi, asma, bermanfaat bagi 

pencernaan, obat pencahar, dan membantu penyembuhan  pasca operasi. Selain 

memiliki  keuntungan  pengobatan  ,  lidah  buaya  juga  dikenal  sebagai  sumber 

vitamin  B12  dan  banyak  mengandung  banyak  material  penting  bagi  proses 

pertumbuhan  dan  fungsi  sistem  tubuh.  Sejumlah  penelitian  diseluruh  dunia 

menunjukkan  lidah buaya merupakan tonic bagi sistem kekebalan , membantu 

mencegah  berbagai  jenis  penyakit  termasuk  infeksi  dan  bahkan  kanker  dan 

HIV(2). Meskipun banyak manfaat yang dapat diperoleh dari lidah buaya, namun 

sayangnya  tingkat  konsumsi  masyarakat  terhadap  lidah  buaya  sangat  minim 

apalagi  konsumsi  dalam  bentuk  makanan  dan  minuman.  Hal  ini  disebabkan 

karena  masyarakat  enggan  dalam  mengolahnya,  serta  belum  terbiasa  dengan 

rasanya. Makanan dan minuman olahan dari lidah buaya yang banyak beredar di 

pasaran berupa  nata de aloeveera, dodol dan jus. Kondisi tersebut merupakan 

peluang  untuk  menambah  keanekaragaman  produk  minuman  yang  dijual  di 

pasaran dengan menggembangkan usaha produksi minuman serbuk instant lidah 

buaya. 

Rumusan   masalah   dalam   program   kreativitas   kemahasiswaan   bidang 

kewirausahaan ini adalah: 

1. Bagaimana membuat serbuk lidah buaya siap seduh untuk minuman 

2. Bagaimana  memasarkan  produk  berupa  serbuk  lidah  buaya  siap  seduh  di 

sebagai minuman alternatif pengobatan alami 

Tujuan dari program kretivitas kemahasiswaan bidang kewirausahaan yang 

berjudul  usaha  minuman  sehat  sari  lidah  buaya  serbuk  siap  seduh  sebagai 

alternatif pengobatan alami ini adalah: 

1. Memproduksi dan memasarkan serbuk lidah buaya pada masyarakat sebagai 

alternatif minuman sehat 

2. Sebagai media pembelajaran dalam hal wirausaha 

Sedangkan  manfaat  yang  dapat  diperoleh  untuk  jangka  panjang  dari 

program ini adalah: 

1. Membantu   menciptakan   masyarakat   yang   sehat   dengan   mengkonsumsi 

minuman herbal yang berkhasiat 

2. Membantu menciptakan lapangan kerja, mengingat usaha ini menggunakan 

prinsip padat karya. 

 
METODE PENELITIAN 

 

Metode pendekatan program dibagi menjadi beberapa tahap yaitu: 

A. Tahap Pembuatan Produk 

Tempat produksi minuman serbuk lidah buaya ini adalah di Jl. Teknik 

Sipil Blok V no. 1B Surabaya. Untuk merealisasikan usaha minuman serbuk 

lidah buaya, maka telah dilaksanakan tahapan kerja sebagai berikut: 

1. Persiapan Perlengkapan Produksi 

Pada tahap ini dilakukan pembelian peralatan yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan  program.  Peralatan  tersebut  adalah  sebagai 

berikut: 

¾  Pisau 
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¾  Alat Penyaring 

¾  Gelas Ukur 
¾  Pengaduk 

¾  Ayakan 

¾  Kompor Gas 

¾  Mesin Penggiling 

¾  Blender/ Juicer 

¾  Pengepres Kemasan 

¾  Timbangan 

¾  Panci 

2. Pengolahan Lidah Buaya 

Bahan yang dibutuhkan dalam proses pengolahan adalah sebagai 

berupa  daging  lidah  buaya  sebagai  bahan  baku.  Sedangkan  bahan 

tambahan berupa gula, dan penambah rasa. Proses pembuatan serbuk 

lidah buaya adalah sebagai berikut: 

¾  Sortasi 

Sortasi merupakan  kegiatan  memilih  lidah  buaya  berdasarkan 

kualitasnya.   Kriteria   lidah   buaya   yang   dikehendaki   adalah 

sebagai berikut: 

 
Tabel 1.   Standar bahan baku untuk pembuatan instan lidah buaya 

 
No Parameter Karakteristik 
1. Jenis Lidah Buaya Aloe vera Barbadensis 
2. Umur Antara 8-12 bulan 
3. Panjang pelepah Minimal 15 cm 
4. Warna Pelepah Hijau tua 
5. Luka pada permukaan (gores/kering) Tidak terdapat 

 

Proses  sortasi  dilakukan  dengan  cara  manual  menggunakan 
tangan dan kejelian penglihatan. 

¾  Perendaman 

Perendaman  daging  lidah  buaya  ini  menggunakan  air  kapur, 

penggunaan ini dimaksudkan agar daging lidah buaya menjadi 

kesat atau  tidak berlendir. Pada   perendaman ini membutuhkan 

waktu + 15 menit. 

¾  Pencucian 

Pencucian  lidah   buaya   dimaksudkan   untuk   menghilangkan 

kotoran sehingga didapatkan lidah buaya yang bersih. 

¾  Blancing atau penggilingan 

Penggilingan   ini   dimaksudkan   untuk   mempermudah   dalam 

proses ekstraksi (pengambilan sari lidah buaya). Proses 

penggilingan menggunakan blender sampai menghasilkan cairan 

lidah buaya  yang benar-benar halus agar didapatkan sari lidah 

buaya yang banyak. 

 
¾  Pemasakan/ Kristalisasi 

Pemasakan  merupakan  proses  terakhir  dari  pembuatan  serbuk 

instan lidah buaya. Pemasakan atau kristalisasi disini merupakan 
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proses  pemberian  panas  pada  bahan  (sari  lidah  buaya,  sari 
penambah  rasa  dan gula) sampai terbentuk kristal. Api yang 

digunakan adalah api kecil ( suhu dibawah 100 
o
C) dan dengan 

pengadukan  terus-menerus.  Pengadukan  ini  dimaksudkan  agar 
lidah buaya bercampur merata dengan gula dan untuk 

menghindari  terjadinya  karamelisasi.  Pemakaian  panas  yang 
tinggi  akan  berpengaruh  pada  kualitas  produk,  menyebabkan 

karamelisasi dan hilangnya beberapa kandungan zat dalam lidah 

buaya.  Waktu  pemasakan  maksimal  dalam  pembuatan  instan 

lidah buaya selama 4 jam untuk 10  Kg  bahan. Bentuk kristal 

yang  telah  didapat  kemudian  dihancurkan   untuk  kemudian 

disaring, sehingga mendapatkan serbuk instant lidah buaya yang 

halus dan seragam. Dalam proses pembuatan ini untuk setiap 1 

liter  cairan lidah buaya ditambahkan dengan dengan gula pasir 

500 gram gula. Untuk 100 kg lidah buaya akan menghasilkan 

serbuk lidah buaya sekitar 1 kg. 

B. Tahap Pemasaran Produk 

Strategi pemasaran yang kami gunakan adalah: 

¾  Strategi Produk 

Strategi produk dilakukan dengan upaya diversifikasi terhadap produk 

yang  dihasilkan.  Diversifikasi  merupakan  hasil  inovasi  yang  patut 

ditelaah  lebih  jauh.  Dalam hal  ini dimungkinkan  adanya  tambahan 

bahan-bahan alami yang  khasiatnya  sinergi dengan khasiat sari lidah 

buaya jika dipadukan. 

¾  Strategi Distribusi 

Dalam  upaya  perluasan  daerah  pemasaran  maka  akan  digunakan 

beberapa  distributor  dan  agen  untuk  memasarkan  produk.  Daerah 

pemasaran   masih   dalam   lingkup   pulau   Jawa   meliputi   wilayah 

pemasaran Malang, Surabaya,  Semarang , Bogor dan Jakarta. Selain 

itu  sistem  pembayaran  dalam  pemasaran  produk  juga  perlu  diatur. 

Dengan adanya pengaturan sistem pembayaran ini dimaksudkan untuk 

memberikan kelonggaran kepada konsumen sehingga konsumen lebih 

tertarik untuk membeli produk. Sistem pembayaran yang direncanakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Pembayaran dimuka yaitu pembayaran kontan untuk pemesanan 

produk yang tidak diambil langsung 

2. Pembayaran muka belakang yakni pembayaran yang dilakukan 

secara bertahap sebelum dan setelah pengambilan produk. 

3. Pembayaran dibelakang yaitu pembayaran dengan sistem hutang. 

4. Pembayaran  kontan  yakni  pembayaran  lunas  terhadap  produk 

yang diambil pada saat itu. 

¾  Strategi Harga 

Strategi harga dilakukan berdasarkan harga pasar, harga produk yang 

ditetapkan  adalah dibawah harga pasar, atau dengan kata lain harga 

produk diusahakan lebih rendah bila dibandingkan dengan pesaing. 

¾  Strategi Promosi 

Publikasi produk untuk promosi adalah dengan mengikuti berbagai 

pameran,  menjadi sponsor dalam suatu kegiatan yang berhubungan 
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No 
 

Keterangan 
 

Jumlah 
 

Harga Satuan (Rp) 
 

Total (Rp) 
 

1 
 

Panci Anti lengket 
 

3 
 

200,000.00 
 

600,000.00 

 

 
 
 

dengan kesehatan,  melakukan  berbagai  pelatihan  pembuatan  instan 

maupun  sebagai  pembicara  dalam  suatu  acara  tertentu  yang  dapat 

mengenalkan produk kepada calon konsumen. Promosi penjualan yang 

telah dilakukan adalah penyebaran brosur produk, promosi dari mulut 
ke mulut dan penekanan pada pendekatan perorangan, serta mengikuti 

pameran. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Produk Serbuk Instan Lidah Buaya 
Analisa terhadap produk serbuk lidah buaya dapat ditinjau dari 

beberapa segi yaitu dari segi warna, rasa, kandungan zat serta kemasan. 

¾  Warna Produk 

Dari  segi  warna,  produk  serbuk  yang  dihasilkan  berwarna  putih 

kekuningan  sehingga cukup menarik. Namun kekurangannya adalah 

ketika  ditambahkan  air  maka  warna  minuman  akan  terlihat  keruh, 

sehingga  berdampak  menurunkan  selera.  Warna  yang  dikehendaki 

adalah warna yang tidak jauh berbeda dengan sari serbuk lidah buaya 

asli. 

¾  Rasa Produk 

Rasa dari  produk  yang  kami  produksi  terdiri  dari  rasa  jahe,  rasa 

pandan,  pare  dan tanpa rasa (lidah buaya murni). Rasa dari produk 

masih  belum   memuaskan  dan  masih  belum  bisa  menyaingi  rasa 

minuman lain yang beredar di pasaran. Hal ini disebabkan karena lidah 

buaya  mempunyai  ciri  tidak  mempunyai  kekuatan  rasa  atau  tidak 

berasa. 

Penyimpangan yang mungkin terjadi pada produk akhir adalah pada 

rasa  dan  warna.  Ini  disebabkan  kurangnya  kontrol  terhadap  besar 

kecilnya  api.  Api  yang  terlalu  besar  menyebabkan  warna  produk 

menjadi coklat tua dan rasanya pahit. 

¾  Kandungan Zat 

Untuk kandungan zat dari produk produk  kami belum melakukan uji 

kimiawi  untuk menganalisa kadar air, kadar abu, ataupun penentuan 

tanggal kadaluwarsa  yang tepat. Hal ini disebabkan mahalnya harga 

jasa analis dan tidak tersedianya dana untuk analisis tersebut.  Produk 

yang tidak layak dikonsumsi dapat diketahui  dengan melihat kondisi 

produk, yang sudah mulai menggumpal serta adanya perubahan warna. 

¾  Kemasan Produk 

Kemasan yang digunakan terbuat dari alumunium foil karena kedap 

cahaya sehingga produk dapat bertahan lama. Sedangkan untuk design 

kemasan masih kurang standar dan perlu banyak perbaikan. 

 
B. Analisis Harga 

Untuk menentukan harga jual maka dilakukan perhitungan ekonomi 

sebagai berikut: 
 

Analisa Biaya Tetap 
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No 
 

Keterangan 
 

Jumlah 
 

Harga Satuan (Rp) 
Jumlah 

(Rp) 
 

1 
 

Lidah buaya (kg) 
 

20 
 

2,000.00 
 

40,000.00 
 

2 
 

Tenaga kerja (orang) 
 

4 
 

8,000.00 
 

32,000.00 
 

3 
 

Gula (kg) 
 

8 
 

5,800.00 
 

46,400.00 
 

4 
 

Essence (botol) 
 

1 
 

5,000.00 
 

5,000.00 
 

5 
 

Minyak tanah (liter) 
 

12 
 

4,000.00 
 

48,000.00 
 

 
 
 

 

2 
 

Kompor Minyak tanah 
 

3 
 

150,000.00 
 

450,000.00 
 

3 
 

Pengaduk Kayu 
 

6 
 

3,000.00 
 

18,000.00 
 

4 
 

Ayakan Stainlessteel 
 

3 
 

20,000.00 
 

60,000.00 
 

5 
 

Blender juice 
 

3 
 

250,000.00 
 

750,000.00 
 

6 
 

Siller 
 

3 
 

130,000.00 
 

390,000.00 
 

7 
 

Ember Plastik 
 

9 
 

10,000.00 
 

90,000.00 
 

8 
 

Tampah Bambu 
 

6 
 

9,000.00 
 

54,000.00 
 

9 
 

Toples plastik besar 
 

6 
 

15,000.00 
 

90,000.00 
 

10 
Toples plastik ukuran 

sedang 
 

6 
 

10,000.00 
 

60,000.00 
 

11 
 

Talenan 
 

3 
 

3,000.00 
 

9,000.00 
 

12 
 

Pisau 
 

12 
 

4,000.00 
 

48,000.00 
 

13 
 

Corong plastik 
 

3 
 

3,000.00 
 

9,000.00 
 

14 
 

Nampan Palstik 
 

6 
 

10,000.00 
 

60,000.00 
 

15 
Timbangan kapasitas 2 

kg 
 

2 
 

60,000.00 
 
120,000.00 

 

16 
 

Botol Plastik jumbo 
 

12 
 

15,000.00 
 

180,000.00 
 

17 
 

saringan santan 
 

6 
 

5,000.00 
 

30,000.00 
 

18 
Keranjang rotan bahan 

baku 
 

6 
 

50,000.00 
 
300,000.00 

 

19 
 

Box Kemasan 
 

6 
 

65,000.00 
 

390,000.00 
 

20 
 

Gunting besar 
 

3 
 

7,500.00 
 

22,500.00 
 

21 
Bangunan rumah 36 

m2 
  18,000,000 

.00 
 

22 
 
Biaya Perijinan 

  2,000,000. 

00 
 

Total 
21,730,500 

.00 
 

Perhari  72,435.00 
 

 

Biaya Berubah (per hari) 
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6 
 

Plastik (pak) 
 

2 
 

15,000.00 
 

30,000.00 
 

7 
 

Sablon (bungkus) 
 

400 
 

30.00 
 

12,000.00 
 

8 
 

Garam (bungkus 25 gram) 
 

1 
 

500.00 
 

500.00 
 

9 
 

Listrik + air 
 

1 
 

2,000.00 
 

2,000.00 
 

10 
 

Kapur tohor 
 

0.125 
 

8,000.00 
 

1,000.00 
 

Total 
 
216,900.00 

 
 

 
Total VC per 300 hari = Rp 65,070,000.00 

  

Kapasitas Produksi  = 120000  bungkus (@ 15 gram) = 1800 kg/tahun 
 

 
Total Cost = Rp  86,800,500.00  per tahun 

=  Rp  289,335.00 per hari 

 

 

 

Harga Pokok penjualan (HPP) = Rp  723.33  pertahun 
Harga 

Jual = HPP x (1 + Mark Up) 
 

= Rp 723.33 x (1 + 35 %) 
 

= Rp 976.5 

Rp. 1000,- (harga tingkat 

= 

Harga 

konsumen) 

Jual = HPP x (1+ Mark Up) 
 

= Rp 723.33 x (1 +15%) 
 

= Rp 831. 8 
 

= Rp. 850,- (harga tingkat produsen) 

Analisa Perhitungan Keuntungan 

Jumlah produksi 400 unit yang terbagi atas: 
 

200 unit dijual ke pengecer dengan harga @ Rp. 850,- 
 

200 unit dijual ke konsumen dengan harga @ Rp. 1,000,- 
 

Total Revenue (TR) 

 
Penerimaan total dari pengecer 

 
P x Q = Rp. 850,- x 200 = Rp 

170,000.00 
 
 
 
 

Penerimaan total dari 

konsumen P x Q 
 

Rp.1,000,- x 200 
 

Rp 200,000.00 
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Total Revenue (TR) = Rp. 170.000,- + Rp. 200.000,-  = Rp 370,000.00 
 

Laba Operasi = TR – TC per hari 
 

=  Rp   80,665.00 
 

=  Rp   24,199,500.00  tahun pertama 
 

BEP (Q)  = TC / P 
 

= Rp. 289,335 / Rp. 1000,- 
 

= 289.335 
 

~ 290 unit 

artinya perusahaan akan mengalami titik impas pada produksi ke 290 unit atau tidak 

menerima 
 

laba atau rugi ketika memproduksi 290 unit produk. 

BEP (P)   = TC/Q 

= Rp. 289,335/ 400 
 

= Rp 723.33 
 

= Rp. 750 per unit 
 

artinya perusahaan akan mengalami titik impas pada harga Rp. 750,- per unit atau 

jika perusahaan tidak ingin menderita kerugian harus menetapkan harga diatas 

harga tersebut 

 
C. Analisis Pasar 

Pemasaran  berorientasi  kepada  produk  dan  pasar.  Pemasaran  yang 

berorientasi   pada  pasar  berarti  memahami  bahwa  konsumen  membeli 

manfaat, bukan sekedar  fisik produk, sehingga pengusaha harus bersikap 

aktif dan kreatif dalam mencari dan menemukan kegunaan tambahan diluar 

fisik yang dapat ditawarkan pada konsumen.  Didalam memasarkan kami 

menggunakan beberapa strategi yaitu strategi produk, harga,  promosi dan 

distribusi . 
1. Strategi Produk 

Diversifikasi  yang  kami  lakukan  terhadap  produk  adalah  dengan 

menambahkan  parasa  berupa  jahe  dengan  tujuan  sebagai  minuman 

hangat,  pare  untuk  menambah  khasiat  sebagai  obat  diabetes,  serta 

pandan  untuk   mengharumkan  minuman  atau  menghilangkan  rasa 

langu.  Untuk  produk  serbuk  ini  kami  lebih  mengandalkan  khasiat 

daripada rasa. 

2. Strategi Harga 

Harga  produk   adalah   Rp.850/saset   untuk   pembelian   grosir   dan 

Rp.1000/saset untuk pembelian eceran. 

3. Strategi Distribusi 

Untuk strategi distribusi belum kami terapkan mengingat kemampuan 

untuk  produksi  yang  masih  terbatas  karena  kurangnya  modal  dan 

tenaga kerja. Belum  dilakukannya analisis kandungan zat dan belum 
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adanya ijin  produksi  juga  menjadi  pertimbangan  bagi  kami  untuk 

menunda pendistribusian produk secara luas. 
4. Strategi Promosi 

Untuk  usaha  promosi  yang  sudah  kami  lakukan  adalah  dengan 

mengikuti pameran usaha kecil menengah yang diselenggarakan oleh 

Kamar  Dagang   Industri   Jawa  Timur,  menyebarkan  brosur,  serta 

melakukan  kunjungan  industri   ke  pabrik  PT.  Indoherbal  Sumber 

Medika yang berlokasi di Gresik. 

 
KESIMPULAN 

Dari hasil analisis dan pembahasan terhadap pelaksanaan program dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Proses pembuatan lidah buaya serbuk terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap 

sortasi, perendaman, pencucian, blanching atau penggilingan dan pemasakan 

(menggunakan  prinsip  kristalisasi).  Untuk  proses  pemasakan,  api  yang 

digunakan adalah api kecil (dibawah 100
0
C) untuk mencegah rusaknya zat 

dan menghindari terjadinya karamel. Dalam proses pembuatan serbuk lidah 

buaya ini, untuk 100 kg daging lidah buaya dihasilkan 10 kg serbuk, dengan 

penambahan gula menggunakan perbandingan 2:1. 

2. Pemasaran produk dilakukan dengan menerapkan beberapa strategi yaitu 

strategi  produk,  strategi  harga,  strategi  promosi  dan  strategi  distribusi. 

Serbuk lidah buaya  dijual dengan merk dagang “Al Veera” dengan harga 

Rp. 850/ saset untuk pembelian grosir dan Rp.1000/ saset untuk pembelian 

eceran. 
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