
 

 

FTP 30 (FORMULA TINGGI PROTEIN 30) 

Pengembangan Formula Enteral Bermutu Tinggi Sebagai Solusi Layanan Diet 

 

 

 

RSUD Dr Soetomo Surabaya merupakan rumah sakit pemerintah rujukan terbesar di 

Jawa Timur. RSUD Dr Soetomo beralamat di Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo No.6-8, Airlangga, 

Kec. Gubeng, Kota Surabaya. Memiliki visi yakni menjadi rumah sakit tersier yang terpercaya, 

aman, bermutu tinggi dan mandiri. Guna mewujudkan visi yang dimiliki, ada beberapa misi 

yakni menyelenggarakan pelayanan dan jejaring pelayanan sebagai rumah sakit rujukan 

tersier yang aman, bermutu tinggi dan terjangkau. RSUD Dr Soetomo juga berkomitmen 

untuk menyelenggarakan tata kelola organisasi yang terintegrasi, efektif efisien dan 

akuntabel. Ada beberapa pelayanan yang disediakan oleh RSUD Dr Soetomo yakni instalasi 

graha amerta, rawat jalan, rawat inap, instalasi gawat darurat. Selain itu RSUD Dr Soetomo 

tidak hanya untuk melayani pengobatan, melainkan juga sebagai rumah sakit pendidikan, 

penelitian dan pusat rujukan tertinggi untuk wilayah Jawa Timur. 

  



 

 

 

Instalasi Gizi RSUD Dr. Soetomo melayani pelayanan diet  untuk makanan padat dan makanan 

enteral. Makanan enteral menggunakan dua jenis formula, yakni formula rumah sakit dan 

formula susu diet komersial. Biaya pengadaan susu diet komersial menyebabkan anggaran 

belanja pelayanan gizi menjadi tinggi, terlebih permintaan diet makanan enteral di RSUD Dr. 

Soetomo cukup tinggi. Jenis diet makanan enteral yang paling tinggi permintaannya adalah 

Sonde Tinggi Energi Tinggi Protein (TETP). 

Selain itu Pelayanan makanan yang diselenggarakan Instalasi Gizi RSUD Dr. Soetomo 

meliputi berbagai macam diet sesuai kebutuhan pasien, salah satunya adalah diet Sonde TETP. 

Dalam pelaksanaannya sonde TETP disajikan dalam 2 bentuk, yaitu cair dan susu bubuk siap 

seduh. Saat ini sonde cair terbuat dari bahan segar sehingga tidak tahan lama dan mudah rusak 

sedangkan susu bubuk siap seduh menggunakan susu diet komersial. Permintaan makanan 

sonde rata-rata 50 pasien/hari (6x pemberian dalam sehari) yang setara dengan kurang lebih 

4000 sachet/bulan. Kebutuhan tersebut bila menggunakan susu komersial memerlukan biaya 

yang cukup banyak. 

Analisis yang dilakukan bahwasannya Pelayanan Gizi Rumah Sakit (PGRS) memiliki 

peranan penting dalam menunjang kesembuhan pasien rawat inap di rumah sakit. Jenis 

layanan diet yang dilayani oleh Instalasi Gizi terdiri dari dua jenis, yakni makanan padat dan 

makanan enteral. Untuk makanan enteral ada yang diproduksi sendiri dan ada yang 

menggunakan produk susu diet komersial. Dari segi biaya, penggunaan susu diet komersial 

jelas akan menyumbang pada tingginya anggaran belanja untuk pelayanan gizi. Di RSUD Dr. 

Soetomo, permintaan diet untuk makanan enteral cukup tinggi mengingat tingginya jumlah 

pasien rawat inap yang harus dilayani. Jenis diet makanan enteral yang paling tinggi 

permintaannya adalah Sonde TKTP (Tinggi Kalori Tinggi Protein). Dalam satu hari, rata-rata 

pasien dengan permintaan diet Sonde TKTP mencapai 50 pasien. Masing-masing pasien 

diberikan 6x pemberian sonde, dengan 3x pemberian sonde dengan formula rumah sakit dan 

3x pemberian susu diet komersial. Sonde dengan formula rumah sakit memiliki keunggulan 

dari segi harga karena lebih ekonomis, namun kelemahan dari formula ini adalah mudah basi 

dan tidak tahan lama. 

 

Dari Permsalahan tersebut Instalasi Gizi RSUD Dr. Soetomo berinovasi untuk 

melakukan efsiensi dalam penggunaan makanan sonde yang dinamakan dengan Inovasi "FTP 

30 (Formula Tinggi Protein 30) RSUD Dr. Soetomo". FTP 30 merupakan formula tinggi protein 

dengan bahan dasar putih telur. Alasan menggunkan putih telur karena mudah didapatkan, 

harga terjangkau dan kadar albumin tinggi. 

Tujuan dari inovasi ini adalah untuk mengembangkan formula enteral bermutu tinggi 

yang padat gizi, dapat diterima pasien, mudah disajikan, dan harga yang terjangkau. Dengan 

adanya inovasi ini, Instalasi Gizi memiliki formula enteral yang memenuhi kebutuhan akan 

permintaan sonde tinggi albumin yang dapat diterima dengan baik oleh pasien serta mudah 

disajikan dan memiliki masa simpan yang cukup lama. 



 

 

FTP 30 adalah suatu produk inovasi dari pembuatan formula rumah sakit yang memiliki 

kenggulan memiliki kandungan albumin yang cukup tinggi. Dikemas dalam bentuk siap saji dan 

memiliki daya simpan yang cukup lama. Formula ini berupa sediaan dalam bentuk susu bubuk 

yang setiap 100 gram produknya mengandung nilai gizi sebagai berikut: energi 418,83 kkal, 

protein 28,33 gram, lemak, 8,19 gram, karbohidrat 56,7 gram, dan albumin 11,45 gram. 

Sampel FTP 30 juga telah diujikan di laboratorium dan terbukti bebas dari bakteri E. Coli dan 

Salmonella. Sehingga formula ini sudah memenuhi syarat untuk kemanan pangan. Pembuatan 

FTP 30 ini juga mampu memberikan efisiensi biaya produksi sebesar 18,3%, jauh lebih murah 

dibandingkan jika menggunakan formula susu komersial. 

FTP 30 memiliki keunggulan yaitu memiliki kandungan albumin yang cukup tinggi 

dengan energi 418,83 kkal, protein 28,33 gram, lemak 8,19 gram, karbohidrat 56,7 gram, dan 

albumin 11,45 gram per 100 gram bahan. Dikemas dalam bentuk siap saji sehingga memiliki 

daya simpan yang cukup lama karena telah diujikan di laboratorium dan terbukti bebas bakteri 

E. Coli dan Salmonella. Serta FTP 30 mampu memberikan efisiensi biaya produksi sebesar 

18,3%, sehingga jauh lebih murah dibanding formula susu komersial. 

 

 

Pada prosesnya FTP 30 dibuat dari bahan-bahan yakni sebagai berikut: 

1. Tepung 

2. putih telur  

3. Susu skim 

4. Gula halus 

5. Minyak beras 

6. Maltodextran 

FTP 30 telah melewati uji Organoleptik, uji Proksimat/Nilai Gizi, dan uji Mikrobiologis. 

FTP 30 unggul pada segi warna, rasa dan aroma yang dibandingkan pada uji organoleptik 

dengan formula rumah sakit.  FTP 30 memiliki nilai gizi per 100 gram nya yaitu 418,83 kalori, 

28,33 gram Protein, 8,19 gram Lemak, dan 56,7 gram Karbohidrat. Serta, FTP 30 dinyatakan 

bebas bakteri Ecoli dan Salmonella. Selain itu, biaya produksi untuk makanan enteral juga 

dapat ditekan sampai dengan 44%.   

Bahan pembuatan FTP 30 relatif mudah didapatkan dan harganya terjangkau. Bahan-

bahan tersebut antara lain putih telur ayam, susu skim, gula halus, minyak beras, dan 

maltodextran. Proses pembuatan FTP 30 juga menggunakan alat-alat lazim tersedia, 

diantaranya mixer, oven, dan blender. Pembuatan FTP 30 dimulai dari membuat tepung putih 

telur, kemudian tepung putih telur tersebut dicampur dengan bahan-bahan lain menggunakan 

mixer. Bentuk sediaan yang dalam bentuk susu bubuk juga mudah dikemas dan disimpan, 

sehingga proses produksi tidak perlu dilakukan setiap hari. 

Adapun sumber daya yang terlibat yakni sebagai berikut: 

 Material, meliputi bahan yaitu: tepung putih telur, susu skim, gula halus, minyak beras dan 

maltodekstran 

 Machine, yaitu alat produksi meliputi oven, standing mixer, dan blender 



 

 

 Man, yaitu melibatkan petugas pengolah makanan enteral di Instalasi Gizi 

 Method, yaitu diawali dengan pembuatan tepung putih telur, kemudian dicampurkan 

dengan susu skim, gula halus, minyak beras, dan maltodekstrin menggunakan standing 

mixer. setelah bahan-bahan tersebut tercampur, kemudian dikemas dalam bentuk sachet 

sebesar 50 gram. FTP 30 siap untuk disajikan. 

 Money, yaitu FTP 30 memiliki biaya produksi sebesar Rp. 9.727,00/sajian 

Adapun stakeholder yang terlibat dalam inovasi FTP 30 yakni: 

 Direktur Utama : Pemangku kebijakan  inovasi FTP 30  

 Direktur Penunjang Medik: peranan dan keterlibatan Dirjangmed dalam hal ini adalah 

dengan menyediakan sarana dan prasarana, serta mendukung pengadaan sumber daya 

manusia yang dilibatkan dalam proses pembuatan FTP 30 

 Kepala Instalasi Gizi: memiliki peranan dan keterlibatan dalam mendukung terciptanya 

inovasi FTP 30 untuk meningkatkan performa dan kualitas pelayanan Instalasi Gizi kepada 

pasien, serta membantu koordinasi dengan pemangku kebijakan lain untuk memperlancar 

implementasi dari inovasi tersebut 

 Koordinator Pelayanan dan Penyediaan Makanan: berperan dan terlibat langsung dalam 

memberikan izin dan memantau jalannya proses produksi FTP 30. Sehingga kontrol 

terhadap kualitas produk FTP 30 yang dihasilkan menjadi lebih terjamin 

 Laboratorium Gizi, Departemen Gizi Kesehatan, Fakultas Gizi Kesehatan Masyarakat, 

Universitas Airlangga: berperan dan terlibat dalam melakukan uji kandungan gizi (energi, 

protein, albumin, lemak, karbohidrat) serta uji mikrobiologis (uji bebas Ecoli dan 

Salmonella) produk FTP 30 

 

 

 



 

 

 

Inovasi FTP 30 ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap penyelesaian masalah 

yang dihadapi. Adapun capaian dari inovasi FTP 30 ini yaitu: 

1. Terciptanya FTP30 yang memiliki nilai gizi tinggi (kandungan protein 28,33 gram 

dan albumin 11,45 gram/sajian) dari formula susu komersial 

2. Mutu organoleptik yang lebih baik, masa simpan lebih lama 

3. Biaya produksi yang lebih rendah (Rp 9.727,-/sajian) 

4. Kandungan protein FTP30 yang mencapai 30% dari total energi dapat membantu 

meningkatkan kadar albumin pada pasien dengan hipoalbumin.  

5. Pembuatan FTP30 juga dapat menekan biaya produksi sebesar 18,3%, jauh lebih 

efisien dibandingkan dengan biaya produksi makanan enteral dengan 

menggunakan formula susu komersial. 

Selain capaian tersebut, inovasi FTP 30 yang digagas oleh Instalasi Gizi RSUD Dr 

Soetomo berhasil menjadi TOP 30 Kovablik tahun 2021. 

 

 

Untuk memastikan keberlanjutan maka dilakukan evaluasi FTP 30 yang dilakukan 

secara berkala atau setiap dilakukannya proses produksi FTP 30. Evaluasi yang dilakukan 

adalah dengan uji organoleptik meliputi evaluasi cita rasa, aroma, warna dan tekstur. 

FTP 30 pun telah melalui evaluasi eksternal berupa evaluasi nilai gizi yang dilakukan 

oleh lembaga Laboratorium Gizi Universitas Airlangga, yang berdasarkan hasil uji 

proksimat  per 100 gram FTP 30 mengandung energi sebesar 418,83 kkal, protein 28,33 gram, 

lemak 8,19 gram, karbohidrat 56,7 gram, dan albumin 11,45 gram. Serta telah dilakukan uji 

pada parameter keamanan pangan seperti pertumbuhan E. Coli dan Salmonella juga tidak 

terdeteksi dalam sampel FTP 30. 

Metode evaluasi nilai gizi FTP 30 terdiri dari indikator yang ada pada uji proximat 

produk, yaitu: indikator energi, protein, albumin, lemak, karbohidrat dan uji keamanan produk 

yaitu bebas E.Coli dan Salmonella. Nilai gizi FTP 30 harus sesuai dengan prinsip dan kebutuhan 

diet pasien dan hasil kultur bakteri pada sampel harus menunjukkan hasil tidak terdeteksi 

sehingga aman untuk dikonsumsi. Evaluasi nilai gizi dilakukan di awal formulasi produk, 

sedangkan uji kultur bakteri dilakukan secara berkala. 

  



 

 

 

 

  
 

 

 

 

Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan dan detail teknis inovasi ini sila hubungi : 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

Jl. Mayjend Prof Moestopo no. 6-8 Surabaya 

No. Telfon: (031) 5501633 

Pemasaran.rsds@gmail.com  

 

https://www.google.com/search?q=rsj+menur&oq=rsj+menur&aqs=chrome..69i57j69i59l2j69i60l3.4741j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:Pemasaran.rsds@gmail.com

