Produk Susu dan Kesehatan
Pertanyaan & Jawaban

2 | Susu dan kesehatan

Tentang publikasi ini
Susu merupakan bagian pola makan sehat dan
beragam di seluruh dunia. Susu merupakan
sumber alami nutrisi penting seperti protein,
kalsium, kalium, fosfor, yodium, vitamin B2
(riboflavin), dan vitamin B12. Berbagai produk
susu seperti yoghurt dan keju dibuat dari susu.
Diskusi mengenai manfaat susu banyak dilakukan,
terutama mengenai pengaruh susu terhadap
kesehatan. Informasi dalam publikasi ini akan
membantu anda mengetahui lebih banyak tentang
produk susu, nutrisi dan kesehatan.
Publikasi ini telah dikembangkan oleh
FrieslandCampina Institute untuk para ahli gizi
dan kesehatan profesional dan didasarkan pada
kesepakatan ilmiah dan panduan diet resmi.
www.frieslandcampinainstitute.com
institute@frieslandcampina.com
Indonesia
www.frieslandcampinainstitute.co.id
institute.id@frieslandcampina.com
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Apa peran produk susu
dalam panduan diet di
seluruh dunia?
Beberapa contoh
Amerika Serikat
2-3 porsi susu, yoghurt atau keju

Meksiko
2 porsi susu, yoghurt atau keju

Susu secara global ditemukan
dalam banyak panduan diet
dan dianggap sebagai makanan
penting di semua tahap
kehidupan, mulai dari yang
sangat muda hingga orang tua.
Ini akan menjadi jelas ketika
melihat panduan diet berbasis
makanan secara lebih dekat.
Susu secara alami mengandung
nutrisi penting, seperti protein,
kalsium, kalium, fosfor, yodium,
vitamin B2 (riboflavin)
dan vitamin B12.
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Belanda
2-3 porsi susu, yoghurt atau quark
40 gram keju

Belgia
2-3 porsi susu atau yoghurt
20 gram keju

Inggris
2-3 porsi susu, yoghurt atau keju

Singapura
3 porsi susu
40 gram keju

Thailand
1-2 porsi susu atau yoghurt

Yunani
2 porsi susu, yoghurt atau keju

Jerman
200-250 gram susu atau yoghurt
50-60 gram keju

Malaysia
1-3 porsi susu, yoghurt atau keju

Indonesia
2-3 porsi susu atau yoghurt

Cina
2 porsi susu atau yoghurt

Saudi Arabia
2-3 porsi susu, produk susu fermentasi
atau keju

Nigeria
2-3 porsi susu, yoghurt atau keju

Produk susu, seperti susu, yoghurt dan keju, merupakan
bagian diet sehat di seluruh dunia. Produk susu yang berbeda
direkomendasikan sesuai dengan budaya dan kebiasaan
makan tertentu. Di banyak negara orang dewasa disarankan
untuk mengkonsumsi dua sampai tiga porsi susu setiap hari.
Namun, ukuran porsi berbeda antar negara. Misalnya, di
Belanda satu porsi susu atau yoghurt biasanya setara dengan
150 ml. Di Amerika Serikat, pemberian susu atau yoghurt
adalah 'cangkir', yang setara dengan 240 ml.
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Apa perbedaan antara
produk susu full cream
dan susu skim
Perbedaan utama antara susu
full cream dan susu skim adalah
kandungan lemak dan kandungan
kalori. Tingkat nutrisi dalam susu
tidak tergantung dari kandungan
lemaknya, dan setara antara susu
full cream dan skim.

Susu skim atau semi-skim adalah susu yang sebagian lemaknya
telah dipisahkan. Hasilnya adalah kandungan lemak yang lebih
rendah dan persentase karbohidrat dan protein yang relatif
sedikit lebih tinggi pada susu semi skim dan skim. Kandungan
lemak susu mungkin berbeda antar negara dan tunduk pada
undang-undang setempat. Secara keseluruhan, susu skim
mengandung sekitar 0,5% lemak, susu semi skim 1,5% lemak
dan susu full cream mengandung sekitar 3,5% lemak. Sebagian
besar nutrisi terkadung dalam bagian susu yang bukanlah lemak,
sehingga tidak akan terpengaruh oleh proses skimming susu.
Susu full cream, semi skim, dan susu skim mengandung jumlah
protein, vitamin B2 dan B12 yang sebanding serta mineral
seperti kalsium, fosfor, kalium dan yodium. Namun, ada satu
pengecualian. Lemak susu mengandung vitamin A. Dengan
melakukan skimming susu kandungan vitamin A akan menurun.
Karena persentase lemaknya relatif lebih tinggi, keju merupakan
sumber vitamin A yang baik.
Keju
Keju khas jenis Belanda terbuat dari susu full cream. Kandungan
lemak dalam keju dinyatakan sebagai persentase bahan kering
yang merupakan semua bahan keju, tanpa air. Dalam hal keju
full-fat sekitar 48% bahan kering keju ini adalah lemak. Namun,
karena keju juga mengandung air, persentase lemak pada keju
secara keseluruhan akan lebih rendah. Persentase lemak pada
keju rendah lemak juga lebih rendah, karena keju ini terbuat dari
susu semi-skim.
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Apakah produk susu juga
berguna untuk orang
dewasa?
Secara alami, susu sapi dimaksudkan

evolusioner, adaptasi genetik untuk mencerna laktosa telah

untuk anak sapi. Namun, sama seperti

tumbuh selama berabad-abad sampai sepertiga dari populasi
dunia. Hal ini terutama terjadi di Eropa Tengah dan Utara, di

orang-orang menemukan bahwa biji-bijian

mana peternakan sapi perah mengalami pertumbuhan yang

dan telur bernilai gizi dan memiliki rasa

substansial dan lebih dari 90% populasi dapat mencerna laktosa.

yang lezat, mereka juga menemukan

Nutrisi

khasiat susu berabad-abad yang lalu.

Tubuh membutuhkan energi, zat gizi mikro, dan vitamin serta
mineral setiap hari agar dapat berfungsi dengan baik. Makanan

Mulanya susu diberikan hanya kepada

yang beragam dengan sayuran, buah, biji-bijian, kacang-

anak-anak, namun ternyata juga

kacangan, kacang polong, daging atau ikan dan susu
memberikan tubuh sejumlah energi dan nutrisi penting. Susu

merupakan sumber gizi yang baik untuk

secara alami mengandung protein, kalsium, kalium, fosfor,

orang dewasa.

yodium dan vitamin B2 (riboflavin) dan B12.

Pada awalnya, manusia adalah pemburu dan pengumpul

Bacalah di halaman 12 mengapa orang dewasa membutuhkan

makanan. Namun hal ini berubah seiring dengan bangkitnya

kalsium juga.

pertanian sekitar 10.000 tahun yang lalu. Peralihan dari
masyarakat nomaden ke masyarakat pertanian menyebar dari
Timur Tengah melalui Yunani dan Balkan ke Eropa Tengah.
Seiring pergantian abad, nenek moyang kita menemukan bahwa
produk-produk seperti apel, telur, biji-bijian,
dan kubis dapat dimakan, bernilai gizi dan
rasanya juga lezat. Mereka juga menemukan
bahwa susu dari unta, kuda, kambing, domba,
dan sapi merupakan sumber nutrisi yang
berharga bagi manusia.
Orang Dewasa
Awalnya, susu diberikan kepada anak-anak,
namun ternyata susu juga merupakan sumber
nutrisi yang baik untuk orang dewasa.

6.500 tahun yang lalu
Ekonomi produk susu yang
berkembang dengan baik
di Eropa.

7.500 tahun yang lalu
Manusia mengembangkan kemampan
mencerna laktosa selama masa dewasa.
8,000 tahun yang lalu
Masyarakat pertanian dan peternakan
sapi perah mencapai Balkan.
8,400 tahun yang lalu
Masyarakat pertanian menyebar ke Yunani

Akibatnya semakin banyak orang dewasa
mengembangkan kemampuan mencerna
laktosa dalam susu. Ini menawarkan manfaat

11,000 - 10,000 tahun yang lalu
Masyarakat pertanian dan
peternakan sapi perah
berkembang di Timur Tengah.
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Bisakah orang dengan
intoleransi laktosa
mengonsumsi produk
susu?
Banyak orang Eropa dan beberapa
populasi di Afrika, Timur Tengah dan
Asia Tenggara dapat mencerna laktosa
berkat adanya enzim laktase di usus
halus. Hal ini disebut persistensi
laktase. Kebanyakan orang yang tidak
dapat mentoleransi laktosa dapat
mencerna sekitar 12 gram laktosa per
hari. Ini sama dengan segelas besar
(250 ml) susu. Yoghurt mengandung
sedikit laktosa dan keju semi-keras
hampir tidak mengandung laktosa.

Laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa di usus
halus. Sebagian populasi dunia tidak lagi memproduksi enzim
laktase atau memproduksi pada tingkat yang lebih rendah setelah
masa kanak-kanak. Hal ini menyebabkan laktosa yang tersisa di usus
besar sebagian belum tercerna. Bakteri di usus besar kemudian
memfermentasi laktosa yang menyebabkan perut kembung dan juga
dapat menyebabkan ketidaknyamanan gastrointestinal.
Pengobatan intoleransi laktosa terdiri dari menghilangkan laktosa
dari makanan. Biasanya tidak perlu menghentikan konsumsi laktosa
secara total. Sejumlah kecil laktosa biasanya tidak menyebabkan
ketidaknyamanan dan tidak berbahaya. Meskipun beberapa orang
memiliki keluhan dengan asupan kurang dari 6 g laktosa kebanyakan
orang dengan intoleransi laktosa yang terdiagnosis dapat mencerna
sekitar 12 g laktosa per hari (sekitar 250 ml susu) dengan sedikit
atau tanpa gejala sedikit pun. Hal ini terutama terjadi jika konsumsi
sepanjang hari, dengan asupan makanan dan menggunakan produk
dengan kadar laktosa rendah. Karena laktosa sebagian dikonversi
oleh bakteri asam laktat, produk susu fermentasi, misalnya yoghurt,
mengandung lebih sedikit laktosa. Keju semi-keras, seperti keju dan
cheddar tipe Belanda, hampir tidak mengandung laktosa setelah
enam minggu masa pemeraman.

GAMBAR 1 Sebaran populasi orang dewasa dengan
persistensi laktase.
Warna muda = di area ini prevalensi intoleransi laktosa lebih
tinggi. Umumnya, populasi ini memiliki produksi laktase lebih
rendah dan pencernaan laktosa menjadi lebih sulit.

10%

100%

Warna gelap = di area ini prevalensi persisten laktase lebih tinggi.
Umumnya, populasi ini dapat mencerna laktosa sepanjang hidup
karena adanya enzim laktase.
Source Itan, Y et al (2009)

Susu dan kesehatan | 9

Bisakah anak-anak
mengatasi alergi protein
susu sapi?
Sebanyak 2-7% balita dan 0.1-0.5%
orang dewasa alergi terhadap protein
dalam susu sapi. Durasi alergi
terhadap protein susu sapi bervariasi,
namun kebanyakan anak akan sembuh
dari alergi ini pada usia dua sampai
tiga tahun. Meskipun sering
dinyatakan bahwa jumlah anak-anak
dengan alergi protein susu sapi
meningkat, tidak ada bukti ilmiah
untuk mendukung hal ini.
Alergi Protein Susu Sapi (CMPA – Cow’s Milk Protein Allergy)

Diagnosis

didefinisikan sebagai reaksi yang tidak diinginkan terhadap

Diagnosis alergi protein susu sapi dimulai dengan pemeriksaan

protein susu yang disebabkan oleh reaksi abnormal pada sistem

gejala klinis yang terkait dengan alergi makanan, seperti

kekebalan tubuh. Alergi terhadap protein susu sapi adalah alergi

masalah dermatologis, keluhan gastrointestinal dan / atau

makanan yang paling sering didiagnosis pada bayi dan balita.

masalah pernafasan. Kelainan pada kurva pertumbuhan anak

Pemulihan sering terjadi secara alami dan kebanyakan anak

juga dapat menjadi indikasi alergi makanan. Setelah

sembuh dari alergi mereka. Durasi alergi terhadap protein susu

pemeriksaan fisik, pola makan anak bisa diperiksa, khususnya

sapi bervariasi, namun kebanyakan anak mengatasi alergi

asupan susu. Langkah selanjutnya adalah eliminasi diet

tersebut sebelum mencapai usia 2 atau 3 tahun. Meskipun hanya

(setidaknya empat minggu), yang mana semua produk

sedikit bukti yang menyatakan bahwa prevalensi CMPA menjadi

makanan yang mengandung susu sapi dihilangkan. Penurunan

lebih sering terjadi, persentase orang tua yang percaya bahwa

keluhan mungkin mengindikasikan alergi protein susu sapi.

anak mereka memiliki CMPA (atau alergi makanan lainnya)

Namun, jika keluhan tidak menurun, susu sapi bisa dimasukkan

berkisar antara 5% sampai 20%. Sebelum saran diet apapun

kembali ke dalam pola makan. Hal ini juga harus dilakukan bila

diberikan, diagnosis yang memadai harus dilakukan oleh ahli

ada indikasi alergi protein susu sapi, karena peningkatan

medis profesional.

keluhan setelah dimasukkannya kembali susu sapi ke dalam
diet menegaskan diagnosis alergi protein susu sapi. Metode ini
disebut tes provokasi. Setelah diagnosis, dokter umum atau
ahli diet dapat memberikan saran diet yang sesuai.
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Apa peran susu
dalam kesehatan
tulang?
Genetika merupakan penentu utama tulang kuat dan menyumbang
60 sampai 80% variasi massa tulang puncak, yaitu kepadatan
tulang maksimum. Nutrisi dan olahraga juga memainkan peran
penting dalam pengembangan tulang saat tumbuh (anak-anak)
dan fase pemeliharaan jaringan tulang untuk orang dewasa dan
orang lanjut usia. Otoritas kesehatan setuju bahwa kalsium, protein
dan fosfor antara lain dari susu akan mendukung pengembangan
dan pemeliharaan massa tulang.

Tulang terdiri dari matriks protein, yang diisi dengan kalsium

Genetika

fosfat dan mineral lainnya, seperti natrium, magnesium, kalium

Genetika menyumbang 60 sampai 80% variasi massa tulang

dan seng. Jaringan tulang terus menerus dipecah (resorpsi

puncak. Faktor-faktor seperti olahraga dan makanan yang sehat

tulang) dan dibentuk (formasi tulang) untuk pemulihan setelah

dan bervariasi dengan jumlah kalsium, vitamin D dan protein

'kerusakan' ringan dan untuk menyesuaikan kekuatan tulang

sangat penting untuk kesehatan tulang. Hormon (jenis kelamin

dengan beban yang diberikan. Formasi tulang yang melebihi

dan hormon pertumbuhan), etnisitas, jenis kelamin, penggunaan

resorpsi tulang terjadi sejak lahir hingga usia sekitar 30 tahun.

obat-obatan, IMT, merokok dan penggunaan alkohol juga dapat

Selama periode ini, kepadatan tulang meningkat, mengakibatkan

mempengaruhi massa tulang.

massa tulang puncak. Sekitar 95% kerangka tulang dewasa telah
dikembangkan pada akhir masa remaja. Masa remaja berjalan

Kalsium

dengan pertumbuhan tulang yang cepat dan sekitar 40-60%

Kalsium merupakan blok pembangun penting bagi tulang.

jaringan tulang dewasa dikembangkan pada periode kehidupan

Karena 99% kalsium di dalam tubuh tersimpan di tulang. Di

ini. Anak perempuan mengalami momen puncak ini pada usia

samping kalsium, protein, fosfor, seng, magnesium, dan vitamin

sekitar 12.5 tahun dan anak laki-laki saat berusia sekitar 14.0

K dan D berkontribusi pada pemeliharaan tulang normal. Nutrisi

tahun. Dari usia 50 tahun, resorpsi tulang mulai melebihi

ini adalah bagian dari matriks tulang, atau dalam hal vitamin D

pembentukan tulang, sehingga terjadi penurunan kepadatan

berkontribusi terhadap penyerapan kalsium dan fosfor.

mineral tulang. Pada wanita, proses ini berjalan lebih cepat
karena perubahan hormon. Pada usia 80, massa tulang puncak

Sekitar satu dekade yang lalu sejumlah publikasi ilmiah

pada wanita akan mengalami penurunan rata-rata 40-45%,

menyatakan bahwa peningkatan asupan protein dapat memiliki

sedangkan untuk pria penurunannya sekitar 30%.

efek buruk pada kesehatan tulang sebagai akibatnya, dari
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peningkatan jumlah kalsium dalam urin (hypercalciuria) dan
penurunan kalsium di tulang. Namun, hal ini tidak
dikonfirmasikan oleh penelitian ilmiah terbaru. Hanya dalam hal
asupan protein yang sangat tinggi, yang dikombinasikan dengan
asupan kalsium rendah, dimungkinkan ada efek buruk pada
kesehatan tulang. Dalam prakteknya hal ini hampir tidak pernah
terjadi ketika susu merupakan bagian dari makanan. Diketahui
bahwa konsumsi berlebihan kafein, minuman berkarbonasi,
alkohol dan garam dapat memiliki efek buruk pada
GAMBAR 2 Rangkaian massa tulang selama hidup pada wanita

Produk Susu
Susu secara alami mengandung protein, kalsium dan fosfor.
Nutrisi ini berkontribusi pada pemeliharaan massa tulang. Hal ini

Massa tulang

keseimbangan kalsium tubuh.
Pembentukan
tulang

Pencapaian Massa Permulaan
Tulang Puncak
Menopause

Kehilangan
tulang

formasi
> resorpsi

resorpsi
> formasi

juga terlihat dalam tinjauan literatur terkini tentang intervensi
dan observasi. Para peneliti menyimpulkan bahwa produk susu
dikaitkan dengan peningkatan perkembangan massa tulang pada
anak-anak dan remaja (2-19 tahun). Menurut peneliti, asosiasi ini
ditemukan karena jumlah kalsium dan fosfor secara alami
terkandung dalam susu.
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Sumber: Dawson-Hughes et al, 2013
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Mengapa orang dewasa
membutuhkan kalsium?
Kalsium adalah mineral yang paling
umum di tubuh kita. Ada bukti ilmiah
bahwa kita memerlukan cukup banyak
kalsium di dalam nutrisi. Kalsium
relevan untuk setiap fase kehidupan,
baik tua maupun muda. Kalsium
mendukung pembentukan massa
tulang pada anak-anak dan pada orang
dewasa mineral berkontribusi pada
pemeliharaan tulang, pembekuan
darah normal dan berfungsinya otot
dan saraf.

menyesuaikan kekuatan tulang dengan beban yang diberikan
padanya. Diet yang bervariasi dengan cukup kalsium, fosfor, protein
dan vitamin K dan vitamin D berperan dalam pemeliharaan tulang
yang kuat. Kalsium berkontribusi pada perkembangan tulang saat
tumbuh (anak-anak) dan fase pemeliharaan jaringan tulang untuk
orang dewasa dan orang lanjut usia.
Tulang, otot dan saraf
Selain kontribusi yang diberikan oleh kalsium terhadap
pemeliharaan massa tulang, kalsium juga mendukung fungsi
tubuh lainnya, seperti pembekuan darah yang tepat dan fungsi
normal otot dan saraf. Bila tubuh membutuhkan lebih banyak
kalsium daripada yang dikonsumsi melalui nutrisi, kalsium
yang tersimpan dalam tulang dapat digunakan untuk
mempertahankan tingkat kalsium yang sesuai di dalam darah.
Nutrisi
Produk susu, seperti susu, yoghurt dan keju, secara alami
mengandung kalsium. Kacang polong, sayuran dan kacang-

Kalsium adalah blok pembangun penting untuk tulang, karena

kacangan mengandung kalsium juga, namun dalam jumlah yang

99% kalsium di dalam tubuh tersimpan di tulang. Jaringan tulang

lebih kecil. Dalam pola makan yang bervariasi, susu sebagian

terus menerus dipecah (resorpsi tulang) dan dibentuk (formasi

besar berkontribusi pada asupan kalsium. Segelas susu (200 ml)

tulang) untuk pemulihan setelah 'kerusakan' ringan dan untuk

secara alami mengandung sekitar 240 mg kalsium. Ini lebih
dari 30% rekomendasi asupan kalsium harian. Diet yang
mengandung cukup kalsium dapat disusun tanpa susu, tapi ini
tidak akan mudah. Seporsi besar (200 gram) brokoli rebus
mengandung sekitar 70 mg kalsium. Pakcoy (200 gram)
menyediakan sekitar 190 mg kalsium.
Rekomendasi kalsium*
Umur

Jenis kelamin

1-3 tahun

♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀

4-8 tahun
9-18 tahun
19-50 tahun
51-70 tahun
> 70 tahun

Rekomendasi kandungan
kalsium makanan (mg)
700
700
1000
1000
1300
1300
1000
1000
1000
1200
1200
1200

* Rekomendasi Kandungan Kalsium makanan
Sumbe: Institute of Medicine (2011). Otoritas kesehatan lokal terkadang
menerbitkan panduan khusus untuk setiap negara. Oleh karena itu, asupan
kalsium yang disarankan bisa berbeda antar negara.

Susu dan kesehatan | 13

Apakah suplemen kalsium
merupakan alternatif yang baik
dibandingkan dengan minum
susu?
Susu menyediakan berbagai nutrisi penting seperti protein, vitamin B2 dan B12
dan mineral termasuk kalsium, fosfor, kalium dan yodium. Karena itu, susu secara
alami mengandung lebih banyak kalsium. Suplemen kalsium bisa dilihat sebagai
tambahan jumlah kalsium yang didapat dari makanan, namun bukan sebagai
pengganti pola makan sehat dan beragam.
Diet yang bervariasi dan sehat dengan banyak

GAMBAR 3 Vitamin dan mineral dalam segelas susu (200 ml)

makanan pokok secara umum mengandung
seluruh nutrisi yang dibutuhkan tubuh.
Suplemen dapat dianggap sebagai tambahan
makanan dan asupan nutrisi, namun tidak bisa

Kalsium
240 mg (30%*)

menggantikan pola makanan sehat. Susu

Vitamin B12
0.8 mcg (32%*)

secara alami menyediakan nutrisi seperti
protein, vitamin B2 dan B12 dan mineral
termasuk kalsium, fosfor, kalium dan yodium.
Oleh karena itu suplemen kalsium bukanlah
pengganti susu dan produk susu olahan yang

Vitamin B2
(riboflavin)
0.38 mg (28%*)

Fosfor

Kalium

30 mcg (20%*)

190 mg (28%*)

memadai.
Tingkat pemenuhan rendah
Penelitian pada suplemen kalsium
menunjukkan rendahnya pemenuhan asupan
kalsium dengan penggunaan suplemen. Hal ini
dapat dikaitkan dengan ukuran tablet kalsium
dan efek samping gastrointestinal yang
berhubungan dengan penggunaan suplemen.
Orang yang tidak mengonsumsi makanan
sehat dan beragam bisa saja mempercayai

320 mg (16%*)

Yodium

bahwa tablet atau suplemen kalsium dapat
berfungsi sebagai pengganti diet seimbang
dan gaya hidup sehat.

* DRI: (Daily Reference Intake): Referensi Asupan Harian
Nilai gizi telah ditentukan berdasarkan database komposisi makanan EFSA dan database
komposisi makanan Belanda (NEVO-online 2016). Nilai gizi rata-rata bisa berbeda antar
negara. Silakan lihat database komposisi makanan khusus untuk setiap negara.
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Apa pengaruh kalsium
pada asupan zat besi?
Penelitian jangka panjang telah
menunjukkan bahwa kalsium tidak
memiliki atau hanya berpengaruh
sedikit terhadap penyerapan zat besi
dalam tubuh. Diet dengan berbagai
macam produk makanan mungkin
mengandung makanan dengan
faktor yang mendorong atau juga
menghambat penyerapan zat besi.

Penelitian makanan ganda dengan berbagai macam produk
makanan dan berbagai konsentrasi inhibitor dan enhancer
lainnya menunjukkan bahwa kalsium tidak memiliki atau hanya
berpengaruh terbatas pada penyerapan zat besi.
Susu
Prediksi pengaruh susu terhadap penyerapan zat besi telah
dibuat berdasarkan kandungan kalsium pada susu. Efek susu
terhadap serapan zat besi hanya diteliti pada beberapa
penelitian saja, namun hasilnya menunjukkan bahwa minum susu
tidak memiliki atau hanya memiliki pengaruh terbatas pada
asupan zat besi. Meskipun penelitian ini tidak melibatkan wanita
hamil, namun saran bagi wanita hamil untuk tidak mengonsumsi
susu ketika makan sejauh ini belum terbukti secara ilmiah.

Orang dengan status zat besi rendah atau ibu hamil kadang
disarankan untuk minum susu di sela waktu makan, bukan saat
makan, karena diperkirakan kalsium di dalam susu menghambat
penyerapan zat besi. Ilmu pengetahuan menunjukkan pandangan
yang berbeda dan asosiasi bergantung pada metode penelitian.
Penelitian jangka panjang tidak menunjukkan efek buruk kalsium

Zat besi yang dienkapsulasi

pada penyerapan zat besi. Hal yang sama berlaku untuk susu.

Beberapa produk makanan telah diperkaya dengan zat besi
untuk meningkatkan asupan zat besi. Untuk merangsang

Metode penelitian

penyerapan zat besi di dalam tubuh, kadang-kadang zat

Penyerapan zat besi oleh tubuh dapat diteliti melalui penelitian

besi dienkapsulasi, misal zat besi dengan lapisan pelindung

makanan tunggal atau penelitian jangka panjang. Dalam

ekstra yang digunakan. Sebagai akibatnya, serapan zat besi

penelitian makanan tunggal penyerapan nutrisi ditentukan

kurang bergantung pada faktor makanan lainnya. Inilah

langsung setelah konsumsi satu kali makan, yang menunjukkan

salah satu kemungkinan teknis untuk meningkatkan

serapan satu nutrisi yang dikombinasikan dengan nutrisi lainnya.

penyerapan zat besi.

Namun, bisa dipertanyakan seberapa relevan wawasan ini
mengingat diet lengkap melibatkan makanan yang berbeda. Oleh
karena itu, penelitian jangka panjang lebih disukai untuk
mendapatkan lebih banyak wawasan tentang dampaknya dalam
jangka panjang.
Penyerapan zat besi bergantung pada beberapa faktor makanan.
Penelitian makan tunggal menunjukkan bahwa asam askorbat
(vitamin C) memiliki efek yang menguntungkan pada asupan zat
besi, sedangkan fitat, polifenol dan kalsium memiliki efek yang
menghambat. Namun, penelitian yang melibatkan suplementasi
kalsium jangka panjang menunjukkan bahwa kalsium tidak
berpengaruh pada penyerapan zat besi.

Susu dan kesehatan | 15

Apakah minum susu
berpengaruh terhadap
keseimbangan asam
pada tubuh?
Dalam sejumlah penelitian ilmiah
yang dilakukan lima belas tahun
yang lalu, dinyatakan bahwa
asupan protein yang
meningkat akan berpengaruh
negatif pada kesehatan
tulang sebagai akibat
kandungan kalsium yang
meningkat dalam urin dan
berkurangnya pasokan kalsium
di tulang. Temuan ilmiah terbaru
tidak mendukung pengaruh ini.

Menurut teori dasar keseimbangan asam, protein serta fosfat di

Nutrisi sehat

dalam makanan meningkatkan keasaman darah. Sebagai akibat

Diet dengan protein yang cukup dapat membantu menjaga

dari keasaman yang sedikit lebih rendah (dalam darah yang lebih

tulang. Berdasarkan keseluruhan penelitian ilmiah, panel ilmiah

asam) kalsium diambil dari tulang saat tubuh mencoba

European Food Safety Authority (EFSA) menyimpulkan bahwa

menetralisir darah.

ada hubungan sebab dan akibat antara asupan protein, fosfor
dan kalsium, dan pemeliharaan massa tulang. Hanya asupan

Tidak ada efek pada keseimbangan kalsium

protein yang sangat tinggi yang dikombinasikan dengan asupan

Meskipun asupan protein yang lebih tinggi menyebabkan tingkat

kalsium rendah yang dapat memiliki pengaruh buruk pada

asam yang lebih tinggi dalam urin dan ekskresi kalsium lebih

kesehatan tulang. Namun, ini sangat jarang terjadi saat susu

banyak melalui urin, namun hal ini tidak berpengaruh pada

dimasukkan dalam pola makan. Selain itu, diketahui bahwa

keseluruhan keseimbangan kalsium dalam tubuh, yaitu

konsumsi tinggi kafein, minuman berkarbonasi, alkohol dan

perbedaan antara asupan kalsium makanan dan ekskresi kalsium

garam dapat berdampak negatif terhadap keseimbangan

melalui urin dan feses. Dengan asupan protein yang lebih tinggi,

kalsium.

tubuh menyerap lebih banyak kalsium dari makanan. Demikian
pula, kandungan fosfat yang meningkat tidak memiliki efek pada
keseimbangan kalsium.
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Apakah susu berpengaruh
terhadap kesehatan
jantung dan pembuluh
darah?
Otoritas kesehatan menyarankan
untuk mengkonsumsi susu skim atau
semi- skim dan produk susu, karena
kandungan energi dan lemak jenuh.
Penelitian ilmiah terbaru menunjukkan
bahwa hubungan antara susu dan
jantung dan pembuluh darah
tampaknya lebih kompleks daripada
yang diperkirakan sebelumnya.
Di seluruh dunia, susu dan produk susu adalah bagian dari
rekomendasi pola diet. Lemak susu terdiri dari dua per tiga
lemak jenuh. Mengganti lemak jenuh dalam makanan dengan
lemak tak jenuh direkomendasikan untuk tingkat kolesterol yang
sehat dan menjaga kesehatan pembuluh darah dan jantung.
Namun, susu mengandung lebih dari sekedar lemak jenuh.
Penelitian ilmiah terbaru menunjukkan bahwa asupan susu dan
produk susu secara teratur memiliki efek netral terhadap
kesehatan jantung dan pembuluh darah. Hubungan antara susu,
dan produk susu, dan kesehatan kardiovaskular nampaknya lebih
kompleks dari yang diperkirakan sebelumnya.
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Apakah susu berpengaruh
pada berat badan?
Aktivitas fisik dan diet yang sehat dan
beragam penting dalam menjaga berat
badan yang sehat. Orang yang makan
dan minum lebih banyak daripada
energi yang mereka keluarkan akan
mendapatkan tambahan berat badan,
terlepas dari apa yang mereka makan
atau minum. Beberapa orang percaya
bahwa makanan seperti susu, yoghurt
dan keju bersifat menggemukan.
Namun sains tidak mendukung hal ini.

Penelitian menunjukkan bahwa produk susu, seperti susu,
yoghurt dan keju bahkan bisa berperan dalam menjaga berat
badan yang sehat. Penelitian yang melibatkan pembatasan
energi ('diet penurunan berat badan') pada orang dewasa yang
melibatkan susu dalam makanan membantu memperbaiki
komposisi tubuh dan rasio lemak terhadap massa bebas lemak
dalam jangka pendek. Penelitian jangka panjang, tanpa
pembatasan energi, menunjukkan bahwa konsumsi susu dan
produk susu memiliki pengaruh netral terhadap berat badan. Hal
ini bisa dijelaskan dengan nutrisi pada susu, seperti protein dan
kalsium. Protein berkontribusi terhadap pertumbuhan dan
pemeliharaan massa otot.
Konsumsi susu sebagai bagian dari diet yang bervariasi juga
berkontribusi pada tubuh sehat bagi anak-anak dan remaja.
Keseimbangan energi positif dalam jangka panjang adalah
penyebab utama kenaikan berat badan. Tidak peduli apa yang
Anda makan atau minum. Dengan diet yang sehat Anda tidak
akan menjadi gemuk dengan mengkonsumsi susu.

Apakah minum susu
merangsang produksi lendir
di dalam mulut?
Meningkatnya produksi lendir setelah minum susu
belum terbukti secara ilmiah. Kendati demikian,
beberapa orang merasakan sensasi yang tidak enak
di dalam mulutnya setelah minum susu, karena
susu secara cepat membentuk lapisan di bagian
dalam mulut dan tenggorokan. Lapisan susu ini
hanya bertahan dalam waktu sangat singkat dan
tidak sama dengan produksi lendir.

Lapisan tipis yang sementara dibentuk oleh
susu di dalam mulut sering kali keliru dipahami
sebagai peningkatan produksi lendir. Penelitian
ilmiah tidak menguatkan adanya hubungan
apapun antara produksi lendir dan susu.
Bahkan pada saat sukarelawan yang menderita
flu diminta minum susu, ini tidak berpengaruh
pada produksi lendir. Jika seseorang merasa
minum susu tidak enak, mereka bisa mencoba
yoghurt atau keju. Produk susu ini memiliki
rasa yang berbeda di dalam mulut.

18 | Susu dan kesehatan

Apakah jerawat dapat
timbul karena minum susu?
Tidak ada bukti ilmiah yang meyakinkan
untuk hubungan antara susu dan bintikbintik pada kulit. Ini tidak hanya berlaku
untuk susu, tapi juga untuk semua
makanan. Bintik-bintik pada kulit lebih
mungkin disebabkan oleh genetika,
lingkungan, hormon dan tipe kulit.
Asosiasi ahli dermatologi profesional
tidak memberikan saran nutrisi khusus
untuk perawatan bintik-bintik pada kulit.

jerawat nampaknya adalah faktor seperti jenis kulit, genetika,
hormon dan polutan lingkungan.
Tidak ada bukti ilmiah yang ditemukan untuk pengaruh diet
tertentu atau nutrisi khusus terhadap pembentukan jerawat atau
menyebabkan kondisi jerawat menjadi lebih buruk. Penelitian
ilmiah yag ada, didasarkan pada metode penelitiannya, dapat
dipertanyakan kualitasnya. Oleh karena itu, sangat sulit untuk
menentukan korelasi yang jelas. Menurut American Academy of
Dermatology, ada indikasi bahwa makanan dengan indeks
glikemik tinggi dapat dikaitkan dengan prevalensi jerawat. Dalam
beberapa penelitian ini para peserta mengubah pola diet mereka
(menurunkan indeks glikemik) dan menurunkan berat badan,
yang bisa menyebabkan jerawat. Susu (terutama susu skim)
kadang disebut-sebut memiliki kaitan dengan timbulnya jerawat,

Jerawat adalah kondisi kulit yang ditandai dengan banyak bintik

namun hanya ada sedikit bukti ilmiah tentang hal tersebut.

merah yang meradang. Jerawat disebabkan oleh hormon
testosteron, yang memprovokasi kelenjar di kulit untuk

American Academy of Dermatology merekomendasikan untuk

menghasilkan sebum. Bila terdapat produksi sebum yang

mengobati jerawat dengan obat-obatan, karena adanya bukti

berlebihan di kulit, pori akan diisi dengan sebum, bakteri, dan sel

ilmiah yang tersedia. Perubahan diet bukan bagian dari

mati, yang mengakibatkan terbentuknya jerawat. Penyebab

pengobatan.

Susu dan kesehatan | 19

Apa peran produk susu
pada nutrisi yang
berkelanjutan dan sehat?
Sebagai akibat dari pertumbuhan
populasi dunia dan meningkatnya
kemakmuran, permintaan nutrisi yang
baik yang memberikan asupan gizi
optimal semakin meningkat. Hal ini akan
berdampak pada lingkungan.
Menyediakan makanan untuk populasi
dunia yang sedang tumbuh dengan cara
yang bertanggung jawab memerlukan
nutrisi yang berkelanjutan dan sehat,
atau dengan kata lain, merupakan diet
yang berkelanjutan. Sebagai produk
makanan pokok, susu sesuai untuk
makanan sehat dan berkelanjutan.

Menurut FAO, produksi pangan global harus meningkat 70%
antara tahun 2009 dan 2050 agar dapat memenuhi permintaan
pangan pada tahun 2050. Peternakan sapi perah dapat
berkontribusi pada ketahanan pangan jika perhatian diberikan
pada keberlanjutan keseluruhan proses produksi. Produk susu
secara global dianggap kaya akan nutrisi dan karena itulah
produk susu merupakan bagian dari makanan sehat dan
berkelanjutan. FAO menyatakan bahwa nutrisi yang
berkelanjutan dan sehat tidak hanya diwakili oleh makanan sehat
yang memiliki dampak lingkungan rendah dan menawarkan
nutrisi yang cukup, namun juga harus sesuai dengan budaya
makanan yang ada, melindungi keanekaragaman hayati dan
lingkungan dan, selain itu, dapat diakses, terjangkau dan aman.
Dampak lingkungan
Produksi makanan berdampak pada lingkungan (penggunaan
lahan, air, energi, bahan baku). Ini juga berlaku untuk peternakan
sapi perah. Mengurangi dampak ini adalah tantangan dan
membutuhkan pendekatan yang dipertimbangkan dengan baik
dan kompeten. Metode untuk menunjukkan dampak lingkungan
adalah tindakan pengukuran emisi gas rumah kaca. Tindakan ini
juga disebut sebagai jejak karbon (setara CO2). Sektor
peternakan sapi perah secara global bertanggung jawab atas
2,7% dari total jejak karbon.
Dampak lingkungan dari rantai produk susu secara umum dapat
dibagi menjadi dampak lingkungan karena produksi susu mentah
oleh sapi, pengangkutan susu ke pabrik dan pengolahan susu
menjadi produk susu. Dalam rantai susu Belanda, produksi susu
mentah memberikan kontribusi paling banyak (sekitar 70%)
terhadap emisi gas rumah kaca. Karena sektor peternakan sapi
perah Belanda adalah salah satu sektor peternakan sapi perah di
dunia yang paling produktif dan paling ketat dalam peraturan
lingkungannya, jejak karbon susu mentah Belanda relatif rendah
dengan rata-rata 1,27 kg setara CO2 per kg susu dibandingkan
dengan sekitar 2,4 kg setara CO2 per kg susu di seluruh dunia.
Pengaturan penggunaan pupuk kandang dan peningkatan
produktivitas telah mengurangi dampak lingkungan pada rantai
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produksi susu Belanda. Jejak karbon sektor peternakan sapi
perah menurun 19% antara tahun 1990 dan 2013.
Penggunaan lahan dan pakan sapi
Jejak karbon dari produk pangan merupakan salah satu cara
untuk mengungkapkan dampak lingkungan suatu produk. Dari
perspektif pola makanan yang sehat dan berkelanjutan beberapa
faktor disertakan, seperti perlindungan keanekaragaman hayati
dan lingkungan sekitar, kesehatan dan kesejahteraan hewan,
tetapi juga hal-hal seperti pemberian nutrisi yang cukup.
Sebenarnya, 14,8% lahan Belanda yang digunakan untuk
peternakan sapi perah tidak bisa digunakan untuk pertanian. Di
tanah ini, misalnya lahan gambut, hanya rumput yang tumbuh.
Sapi mengubah rumput yang tidak dapat dicerna oleh manusia
menjadi susu dengan banyak nutrisi dan protein berkualitas
tinggi yang sesuai untuk dikonsumsi oleh manusia.
Aspek lainnya adalah pakan sapi. Seekor sapi Belanda setiap hari
makan rata-rata 55 kg (75%) rumput dan jagung (25%) yang
ditanam di lahan di Belanda, dilengkapi dengan konsentrat 5 kg.
Konsentratnya terdiri dari produk jagung, kedelai, buah sitrus, biji
palem, biji kol, bit, gandum dan produk residu lainnya dari industri
makanan. Kurang dari 10% pakan sapi yang sesuai untuk
dikonsumsi manusia, sisanya hanya sesuai untuk hewan. Jumlah
protein yang dihasilkan oleh sapi adalah 4,38 kali jumlah protein
yang ditambahkan melalui pakan, dihitung berdasarkan produksi
susu pertama. Pakan kacang kedelai yang kaya protein juga
digunakan untuk pakan ternak yang mewakili kurang dari 5%
pakan sapi perah.
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Apa perbedaan nutrisi antara
susu dan minuman soya?
Kualitas protein makanan bergantung pada daya cerna protein
dan kadar asam amino esensial yang sebanding dengan
kebutuhan asam amino. Meskipun kualitas protein minuman
soya dapat dianggap cukup, protein susu mengandung lebih
banyak asam amino esensial dan oleh karena itu kualitasnya
lebih baik. Menurut laporan tahun 2013 dari FAO yang merinci
metode baru untuk menentukan kualitas protein (dikenal dengan
metode DIAAS), protein susu memiliki nilai 10% -30% lebih
tinggi daripada isolat protein kedelai kualitas tertinggi.
Dua pertiga lemak dalam susu adalah lemak jenuh, sedangkan
untuk kedelai proporsinya hanya 15%. Untuk mencapai tingkat
kolesterol yang sehat dan dengan demikian menjaga sistem

Susu dan minuman soya sering
dibandingkan satu sama lain, namun
sebenarnya produknya sangat berbeda
dari segi asal, rasa dan nilai gizi. Susu
adalah produk yang secara alami
mengandung nutrisi penting: protein
kaya akan asam amino esensial dan
vitamin B2, vitamin B12, kalsium, fosfor,
yodium dan kalium. Minuman soya
terbuat dari kedelai (biasanya berasal
dari Amerika Selatan), dan merupakan
sumber protein dan magnesium.
Banyak minuman soya yang diperkaya
dengan kalsium dan vitamin B2 dan
B12, membuat nilai nutrisinya lebih
mendekati nutrisi susu.

kardiovaskular yang sehat, dianjurkan agar lemak jenuh diganti
dengan lemak tak jenuh. Namun susu tidak hanya terdiri dari
sekedar lemak jenuh. Penelitian ilmiah terbaru menunjukkan
bahwa konsumsi susu dan produk susu secara normal memiliki
efek netral terhadap kesehatan kardiovaskular. Jadi, hubungan
antara susu dan kesehatan kardiovaskular tampaknya lebih
ringan dibandingkan dengan yang diperkirakan sebelumnya.
Meskipun beberapa komponen kedelai (lesitin dan isoflavon)
kadang-kadang dikaitkan dengan pengurangan kolesterol,
European Food Safety Authority (EFSA) menganggap bukti
tersebut tidak mencukupi. Ada juga perbedaan dalam hal
mikronutrien. Susu secara alami kaya akan kalsium dan vitamin
B12, dan merupakan sumber vitamin B2, fosfor, yodium dan
kalium. Kedelai memiliki profil mikronutrien yang berbeda, dan
merupakan sumber magnesium. Karena minuman soya sering
digunakan untuk menggantikan susu sapi, banyak produsen
menambahkan nutrisi ke dalam minuman soya. Pilihan spesifik
mereka berbeda antar negara. Di Belanda, minuman soya sering
diperkaya dengan kalsium dan vitamin B2 dan B12 di AS, dengan
kalsium dan vitamin A dan D.
Nutrisi tunggal pada produk susu dapat diganti dengan produk
lain, misalnya minuman soya yang diperkaya dengan kalsium dan
vitamin B12. Namun, tetap ada perbedaan, misalnya yang
berhubungan dengan pengaruh kesehatan. Oleh karena itu,
seluruh otoritas kesehatan dunia merekomendasikan untuk
mengkonsumsi 2-3 porsi susu per hari.
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Pola makan yang bervariasi dan
seimbang adalah prasyarat untuk
kesehatan yang baik. Sebagai
sumber nutrisi alami, susu
berkontribusi pada diet sehat
dalam semua tahap kehidupan.
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