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Susu SapiSusu Sapi

Perbedaan yang penting antara susu sapi Perbedaan yang penting antara susu sapi 

dan ASI: dan ASI: 

-- Protein & mineral lebih tinggiProtein & mineral lebih tinggi

-- Laktosa lebih rendahLaktosa lebih rendah-- Laktosa lebih rendahLaktosa lebih rendah

-- Rasio protein whey dan casein lebih Rasio protein whey dan casein lebih 
rendah ( 20/80 vs 60/40 )rendah ( 20/80 vs 60/40 )

-- Kadar asam lemak tidak jenuh lebih Kadar asam lemak tidak jenuh lebih 
rendahrendah



Formula BayiFormula Bayi

Formula bayi dibuat dari susu sapi yang Formula bayi dibuat dari susu sapi yang 

diubah komposisinya hingga dapat dipakai diubah komposisinya hingga dapat dipakai 

sebagai pengganti ASI.sebagai pengganti ASI.

Formula bayi terbagi dalam 2 jenis:Formula bayi terbagi dalam 2 jenis:

1.Formula awal 1.Formula awal (starting formula) (starting formula) : 0: 0--6 bln6 bln

2.Formula lanjutan 2.Formula lanjutan (follow(follow--up formula)up formula): 6: 6--12 bln12 bln



Penggolongan formula bayi:Penggolongan formula bayi:

1. Starting formula   a. Adapted Formula1. Starting formula   a. Adapted Formula

b. Complete Formulab. Complete Formula

2. Follow2. Follow--up Formulaup Formula

a. Adapted Formulaa. Adapted Formula
Adapted berarti disesuaikan dengan kebutuhan Adapted berarti disesuaikan dengan kebutuhan Adapted berarti disesuaikan dengan kebutuhan Adapted berarti disesuaikan dengan kebutuhan 
bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Susunan bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Susunan 
formula adaptasi sangat mendekati ASI. formula adaptasi sangat mendekati ASI. 

Pada umur 3Pada umur 3--4 bulan fungsi saluran pencernaan 4 bulan fungsi saluran pencernaan 
dan ginjal belum sempurna hingga pengganti ASI dan ginjal belum sempurna hingga pengganti ASI 
harus mengandung zatharus mengandung zat--zat gizi yang mudah zat gizi yang mudah 
dicerna dan tidak mengandung mineral yang dicerna dan tidak mengandung mineral yang 
berlebhan  atau kekurangan.berlebhan  atau kekurangan.



b.Complete Formulab.Complete Formula

-- Kadar protein lebih tinggi dan rasioKadar protein lebih tinggi dan rasio

antara fraksiantara fraksi--fraksi proteinnya tidakfraksi proteinnya tidak

disesuaikan dengan rasio yang terdapatdisesuaikan dengan rasio yang terdapat

dalam ASI.dalam ASI.

-- Kadar mineral lebih tinggiKadar mineral lebih tinggi

-- Keuntungannya harga lebih murahKeuntungannya harga lebih murah

oleh karena pembuatannya tidak rumitoleh karena pembuatannya tidak rumit



c. Followc. Follow--up Formulaup Formula

Diperuntukkan bagi bayi berumur 6 bulan  ke atas.Diperuntukkan bagi bayi berumur 6 bulan  ke atas.

Syarat bagi pembuatan formula lanjutan ialah jikaSyarat bagi pembuatan formula lanjutan ialah jika

diencerkan menurut petunjuk pembuatannya dandiencerkan menurut petunjuk pembuatannya dan

diberikan dalam jumlah yang cukup dapat menunjang diberikan dalam jumlah yang cukup dapat menunjang diberikan dalam jumlah yang cukup dapat menunjang diberikan dalam jumlah yang cukup dapat menunjang 

pertumbuhan walau bayi menolak makanan padat.pertumbuhan walau bayi menolak makanan padat.

Perbedaan formula adaptasi dan formula lanjutanPerbedaan formula adaptasi dan formula lanjutan

terletak pada  kadar beberap zat gizinya.terletak pada  kadar beberap zat gizinya.



FollowFollow--up formula…………………lanjutanup formula…………………lanjutan

Formula lanjutan mengandung protein Formula lanjutan mengandung protein 
yang lebih tinggi sedangkan rasio fraksi yang lebih tinggi sedangkan rasio fraksi 
proteinnya tidak mengikuti rasio pada ASI proteinnya tidak mengikuti rasio pada ASI 
dan kadar mineralnya yang lebih tinggi.dan kadar mineralnya yang lebih tinggi.dan kadar mineralnya yang lebih tinggi.dan kadar mineralnya yang lebih tinggi.

Pertumbuhan yang cepat memerlukan Pertumbuhan yang cepat memerlukan 
protein ekstra sebagai zat pembangun dan protein ekstra sebagai zat pembangun dan 
juga berbagai mineral yang lebih tinggi.juga berbagai mineral yang lebih tinggi.



Formula KhususFormula Khusus

Formula khusus diberikan pada bayi atau Formula khusus diberikan pada bayi atau 
anak dengan kelainan metabolik tertentu, anak dengan kelainan metabolik tertentu, 
agar bayi/anak tersebut dapat tetap agar bayi/anak tersebut dapat tetap 
tumbuh normal baik fisik maupun tumbuh normal baik fisik maupun tumbuh normal baik fisik maupun tumbuh normal baik fisik maupun 
kejiwaannya.Formula ini tidak dianjurkan kejiwaannya.Formula ini tidak dianjurkan 
untuk diberikan pada bayi sehat, sebab untuk diberikan pada bayi sehat, sebab 
susunan zat gizinya justru menjauhi susunan zat gizinya justru menjauhi 
susunan yan terdapat dalam ASIsusunan yan terdapat dalam ASI



Formula khusus………………..lanjutanFormula khusus………………..lanjutan

Formula prematurFormula prematur
-- Untuk pertumbuhan yang cepat diperlukan zatUntuk pertumbuhan yang cepat diperlukan zat--zat zat 
gizi yang lebih tinggi.gizi yang lebih tinggi.

-- ASI dari ibu yang mempunyai bayi prematur ASI dari ibu yang mempunyai bayi prematur 
mengandung kalori yang lebih tinggi karena kadar mengandung kalori yang lebih tinggi karena kadar 
lemak  dan protein yang lebih tinggi dibandingkan ASI lemak  dan protein yang lebih tinggi dibandingkan ASI lemak  dan protein yang lebih tinggi dibandingkan ASI lemak  dan protein yang lebih tinggi dibandingkan ASI 
dari ibu dengan bayi cukup bulan.dari ibu dengan bayi cukup bulan.

Seperti pada binatang kanguru yang mampu Seperti pada binatang kanguru yang mampu 
mensintesis bermacammensintesis bermacam--macam tipe susu dalam waktu macam tipe susu dalam waktu 
yang sama untuk diberikan pada bayinya yang yang sama untuk diberikan pada bayinya yang 
berbeda masa gestasinya, maka manusia dikatakan berbeda masa gestasinya, maka manusia dikatakan 
mempunyai kemampuan yang sama  mempunyai kemampuan yang sama  



Formula prematur………………..lanjutanFormula prematur………………..lanjutan

Pada suatu penelitian yang membandingkan kecepatan Pada suatu penelitian yang membandingkan kecepatan 

pertumbunan bayi prematur (28pertumbunan bayi prematur (28--32 minggu) yang32 minggu) yang

mendapat susu formula dengan bayi yang mendapat ASI,mendapat susu formula dengan bayi yang mendapat ASI,mendapat susu formula dengan bayi yang mendapat ASI,mendapat susu formula dengan bayi yang mendapat ASI,

didapatkan hasil:didapatkan hasil:

Pada bayi yang mendapat ASI peningkatan BB,PB dan LKPada bayi yang mendapat ASI peningkatan BB,PB dan LK

lebih lambat pada 2 bulan pertamalebih lambat pada 2 bulan pertama



Formula prematur…………………..lanjutanFormula prematur…………………..lanjutan

Penelitian lain yang membandingkan bayi yangPenelitian lain yang membandingkan bayi yang

mendapat susu formula dengan protein tinggi denganmendapat susu formula dengan protein tinggi dengan

yang mendapat ASI didapatkan hasil:yang mendapat ASI didapatkan hasil:

Tidak terdapat perbedaan dalam hal kecepatanTidak terdapat perbedaan dalam hal kecepatanTidak terdapat perbedaan dalam hal kecepatanTidak terdapat perbedaan dalam hal kecepatan

pertumbuhan dan terdapat kelainan metabolik padapertumbuhan dan terdapat kelainan metabolik pada

bayi yang mendapat susu formula seperti asidosisbayi yang mendapat susu formula seperti asidosis

metabolik dan peningkatan kadar asam amino dalammetabolik dan peningkatan kadar asam amino dalam

serum.serum.



Formula prematur………………..lanjutanFormula prematur………………..lanjutan

Susu prematur mengandung lebih banyak protein,kadar Susu prematur mengandung lebih banyak protein,kadar 

beberapa mineral ( kalsium,natrium ) dan densiti energibeberapa mineral ( kalsium,natrium ) dan densiti energi

lebih tinggi.lebih tinggi.

Formula khusus bagi bayi prematur yang beredarFormula khusus bagi bayi prematur yang beredar

di Indonesia:di Indonesia:

Enfalac (Mead Johnson), Nenatal ( Nutricia), Enfalac (Mead Johnson), Nenatal ( Nutricia), 

Prenan ( Nestle )Prenan ( Nestle )



Formula Rendah dan Tanpa LaktosaFormula Rendah dan Tanpa Laktosa

Kadar tertinggi laktosa terdapat pada ASI (7%),susu Kadar tertinggi laktosa terdapat pada ASI (7%),susu 
sapi hanya 4,9%.Laktosa(disacharida) hanya dapat sapi hanya 4,9%.Laktosa(disacharida) hanya dapat 
diserap oleh usus setelah dirubah menjadi glukosa diserap oleh usus setelah dirubah menjadi glukosa 
dan galaktosa.dan galaktosa.

Dalam keadaan tertentu aktifitas laktase mengurang Dalam keadaan tertentu aktifitas laktase mengurang 
atau tiadk ada sama sekali, hingga pencernaan atau tiadk ada sama sekali, hingga pencernaan 
laktosa terganggu.Dalam usus besar laktosa akan laktosa terganggu.Dalam usus besar laktosa akan laktosa terganggu.Dalam usus besar laktosa akan laktosa terganggu.Dalam usus besar laktosa akan 
diubah oleh bakteri menjadi gas,zat asam diubah oleh bakteri menjadi gas,zat asam 
laktat,dsb.Keadaan ini menyebabkan gejala sakit laktat,dsb.Keadaan ini menyebabkan gejala sakit 
perut,kembung dan diare yang dapat berlangsung perut,kembung dan diare yang dapat berlangsung 
seumur hidup tiap kali minum susu jika tubuh seumur hidup tiap kali minum susu jika tubuh 
dilahirkan dengan kelainan metabolik,yakni tidak dilahirkan dengan kelainan metabolik,yakni tidak 
dapat membuat laktase, walau kasus seperti ini dapat membuat laktase, walau kasus seperti ini 
sangat jarang terjadi.Yang lebih sering ditemukan sangat jarang terjadi.Yang lebih sering ditemukan 
adalah keadaan dimana aktifitas laktase yang adalah keadaan dimana aktifitas laktase yang 
menurun untuk sementara.menurun untuk sementara.



Aktifitas laktase rendah terdapat pada:Aktifitas laktase rendah terdapat pada:
-- Bayi prematur oleh karena belum dapat Bayi prematur oleh karena belum dapat 
memproduksi laktase dalam jumlah yang cukupmemproduksi laktase dalam jumlah yang cukup

-- Infeksi usus.Infeksi usus.
Infeksi dapat merusak epitel usus yang berakibat Infeksi dapat merusak epitel usus yang berakibat 
menurunnya aktifitas laktase.menurunnya aktifitas laktase.
Kerusakan epitel ini tidak berlangsung lama, Kerusakan epitel ini tidak berlangsung lama, 
umumnya setelah 1umumnya setelah 1--3 minggu menjadi normal 3 minggu menjadi normal 
kembali dan produksi laktase kembali seperti biasa.  kembali dan produksi laktase kembali seperti biasa.  kembali dan produksi laktase kembali seperti biasa.  kembali dan produksi laktase kembali seperti biasa.  

Formula Rendah Laktosa: LLM (Sari Husada)Formula Rendah Laktosa: LLM (Sari Husada)

Formula Bebas Laktosa  : NAN Lactose Free (Nestle), Formula Bebas Laktosa  : NAN Lactose Free (Nestle), 
Bebelac FL (Nutricia), NLBebelac FL (Nutricia), NL--33 (Morinaga), O33 (Morinaga), O--Lac (Mead Lac (Mead 
Johnson).  Johnson).  



Formula Dengan Asam Lemak MCT TinggiFormula Dengan Asam Lemak MCT Tinggi

Lemak yang terdapat dalam makanan sehariLemak yang terdapat dalam makanan sehari--harti harti 
sebagian besar terdiri dari triglserida.Tiap molekul sebagian besar terdiri dari triglserida.Tiap molekul 
trigliserida terdiri dari 1 molekul gliserol dan 3 molekul trigliserida terdiri dari 1 molekul gliserol dan 3 molekul 
asam lemak. Tiga asam lemak yang diikat oleh gliserol asam lemak. Tiga asam lemak yang diikat oleh gliserol 
dapat berbeda bentuknya; rantainya ada yang dapat berbeda bentuknya; rantainya ada yang 
panjang dan ada yang pendek,ikatannya ada yang panjang dan ada yang pendek,ikatannya ada yang panjang dan ada yang pendek,ikatannya ada yang panjang dan ada yang pendek,ikatannya ada yang 
jenuh dan tidak jenuh.Kemampuan tubuh untuk jenuh dan tidak jenuh.Kemampuan tubuh untuk 
menyerap lemak tergantung dari bentuk menyerap lemak tergantung dari bentuk 
trigliseridanya.trigliseridanya.

Asam lemak rantai medium (MCT=C8Asam lemak rantai medium (MCT=C8--C12) lebih mudah C12) lebih mudah 
diserap oleh usus, dan adanya ikatan rangkap diserap oleh usus, dan adanya ikatan rangkap 
memudahkan penyerapannya. memudahkan penyerapannya. 



Pada anak yang menderita gangguan dalam Pada anak yang menderita gangguan dalam 
penyerapan lemak penyerapan lemak (fat malabsorbtion),(fat malabsorbtion), lemak lemak 
yang diberikan harus lemak yang mengandung yang diberikan harus lemak yang mengandung 
banyak MCT.Gejala banyak MCT.Gejala fat malabsorbtionfat malabsorbtion adalah adalah 
diare dan feses yang mengandung banyak lemak.diare dan feses yang mengandung banyak lemak.

Untuk mengatasi keadaan ini diberikan formula Untuk mengatasi keadaan ini diberikan formula 
khusus seperti khusus seperti Portagen (Mead Johnson).Portagen (Mead Johnson).Formula Formula 
ini dibuat dari sodium caseinate,trigliserida rantai ini dibuat dari sodium caseinate,trigliserida rantai 
medium (dari minyak kelapa), minyak jagung medium (dari minyak kelapa), minyak jagung 
(untuk asam lemak esensial),sukrosa,sirup (untuk asam lemak esensial),sukrosa,sirup 
jagung, ditambah vitamin dan mineral.jagung, ditambah vitamin dan mineral.



Formula Protein HidrolisatFormula Protein Hidrolisat

Molekul protein merupakan rantai yang terdiri dari Molekul protein merupakan rantai yang terdiri dari 
berbagai macam asam amino.Protein dari makanan berbagai macam asam amino.Protein dari makanan 
tidak dapat diserap oleh usus sebagai protein, tidak dapat diserap oleh usus sebagai protein, 
melainkan harus dicerna dulu menjadi asam amino.melainkan harus dicerna dulu menjadi asam amino.

Berbagai macam enzim dalam lambung dan usus Berbagai macam enzim dalam lambung dan usus 
mengubah protein menjadi asam amino.Dalam mengubah protein menjadi asam amino.Dalam 
bentuk asam amino usus dapat menyerapnya  dan bentuk asam amino usus dapat menyerapnya  dan 
diedarkan dalam darah.diedarkan dalam darah.diedarkan dalam darah.diedarkan dalam darah.

Jika terdapat kerusakan pada epitel usus,beberapa Jika terdapat kerusakan pada epitel usus,beberapa 
molekul protein dapat diserap sebagai molekul molekul protein dapat diserap sebagai molekul 
protein seluruhnya. Keadaan ini dapat mengganggu, protein seluruhnya. Keadaan ini dapat mengganggu, 
sebab tubuh menganggap protein dalam bentuk sebab tubuh menganggap protein dalam bentuk 
utuh memasuki peredaran darah sebagai benda utuh memasuki peredaran darah sebagai benda 
asing dan akan membentuk antibodi terhadapnya.asing dan akan membentuk antibodi terhadapnya.



Jika jumlah antibodi cukup terbentuk terhadap Jika jumlah antibodi cukup terbentuk terhadap 
protein tertentu seperti protein susu sapi yang protein tertentu seperti protein susu sapi yang 
terdapat pada formula bayi, maka masukan terdapat pada formula bayi, maka masukan 
protein tersebut akan menyebabkan reaksi alergi protein tersebut akan menyebabkan reaksi alergi 
seperti diare,gatal,batuk,dsb.seperti diare,gatal,batuk,dsb.

Anak yang tidak dapat mencerna protein dengan Anak yang tidak dapat mencerna protein dengan 
baik disebut menderita “protein maldigestion”.baik disebut menderita “protein maldigestion”.baik disebut menderita “protein maldigestion”.baik disebut menderita “protein maldigestion”.

Bagi anak yang menderita “cow’s milk protein Bagi anak yang menderita “cow’s milk protein 
allergy maupun “protein maldigestion” dapat allergy maupun “protein maldigestion” dapat 
diberikan formula khusus yang proteinnya telah diberikan formula khusus yang proteinnya telah 
dihidrolisa.dihidrolisa.

Formula protein hidrolisat: Nutramigen (Mead Formula protein hidrolisat: Nutramigen (Mead 
Johnson)Johnson)



Formula Kacang Kedele ( Soy Formula )Formula Kacang Kedele ( Soy Formula )

Adakalanya bayi yang tidak mendapat ASI dan Adakalanya bayi yang tidak mendapat ASI dan 
mendapat susu formula menderita  diare dan batuk mendapat susu formula menderita  diare dan batuk 
batuk atau bereaksi lain tiap kali mendapat formula batuk atau bereaksi lain tiap kali mendapat formula 
yang dibuat dari susu sapi.Ada kemungkinan  bahwa yang dibuat dari susu sapi.Ada kemungkinan  bahwa 
bayi tersebut tidak dapat menerima protein susu sapi bayi tersebut tidak dapat menerima protein susu sapi 
dan bereaksi alergik.Penggantian formula lain yang dan bereaksi alergik.Penggantian formula lain yang 
didasarkan atas susu sapi tidak memperbaiki didasarkan atas susu sapi tidak memperbaiki didasarkan atas susu sapi tidak memperbaiki didasarkan atas susu sapi tidak memperbaiki 
keadaan, kecuali jika mendapat formula yang tidak keadaan, kecuali jika mendapat formula yang tidak 
mengandung susu sapi.mengandung susu sapi.

Formula kedele ini dapat menggantikan formula biasa Formula kedele ini dapat menggantikan formula biasa 
bila terdapat alergi terhadap protein susu sapi.bila terdapat alergi terhadap protein susu sapi.

Produk yang ada di Indonesia: Nutrilon Soya Produk yang ada di Indonesia: Nutrilon Soya 
(Nutricia),Nursoy (Wyeth), Prosobee (Mead (Nutricia),Nursoy (Wyeth), Prosobee (Mead 
Johnson),Isomil (Abbott)Johnson),Isomil (Abbott)



Formula Semi ElementerFormula Semi Elementer

Pada ganggguan yang serius pada usus anak sebagai Pada ganggguan yang serius pada usus anak sebagai 
akibat infeksi usus, setelah pembedahan dengan akibat infeksi usus, setelah pembedahan dengan 
membuang sebagian usus, atau sebab kelainan bawaan membuang sebagian usus, atau sebab kelainan bawaan 
pada saluran pencernaan dapat menyebabkan pada saluran pencernaan dapat menyebabkan 
berkurangnya toleransi terhadap laktosa, tidak dapat berkurangnya toleransi terhadap laktosa, tidak dapat 
menyerap lemak yang terdapat pada formula biasa, menyerap lemak yang terdapat pada formula biasa, 
dan fungsi pencernaan protein ikut terganggu. dan fungsi pencernaan protein ikut terganggu. dan fungsi pencernaan protein ikut terganggu. dan fungsi pencernaan protein ikut terganggu. 
Pemberian formula biasa akan mengakibatkan diare Pemberian formula biasa akan mengakibatkan diare 
yang terusyang terus--menerus sehingga kebutuhan makanan menerus sehingga kebutuhan makanan 
tidak cukup untuk pertumbuhan.tidak cukup untuk pertumbuhan.

Makanan ynag diberikan harus yang mudah dicerna dan Makanan ynag diberikan harus yang mudah dicerna dan 
mudah diserap.mudah diserap.

Produk yang pernah beredar di Indonesia: PregestimilProduk yang pernah beredar di Indonesia: Pregestimil

( Mead Johnson), Pepti( Mead Johnson), Pepti--Junior (Nutricia)Junior (Nutricia)



�� SUSU YG TIDAK DIANJURKAN UNTUK SUSU YG TIDAK DIANJURKAN UNTUK 
BAYIBAYI

1.1. Susu tepung penuh (Full cream milk = Whole milk) Susu tepung penuh (Full cream milk = Whole milk) 
→→ komposisi susukomposisi susu sapi mis : sapi mis : Bendera, DancowBendera, Dancow →→

untuk > 1 tahununtuk > 1 tahun

2.2. Susu kental manis Susu kental manis →→ untuk dewasa mengandung untuk dewasa mengandung 2.2. Susu kental manis Susu kental manis →→ untuk dewasa mengandung untuk dewasa mengandung 
gula : 40 %gula : 40 %

3.3. Susu skim (rendah lemak) :lemak 0,5 % atau    Susu skim (rendah lemak) :lemak 0,5 % atau    
1,5 %1,5 %

4.4. Susu segar : Susu segar : -- Susu sapi segarSusu sapi segar

-- Susu PasteurisasiSusu Pasteurisasi



��SEBELUM PEMBERIAN PASI :SEBELUM PEMBERIAN PASI :

PERHATIKAN PERHATIKAN →→ Umur, keadaan umum, sosek, cara Umur, keadaan umum, sosek, cara 

pemberian, sterilitas, konsentrasi.pemberian, sterilitas, konsentrasi.

Takaran : Susu tepung penuh = 15 gr / 100 ccTakaran : Susu tepung penuh = 15 gr / 100 cc

Susu formula = 1 sdk takar / 30 ccSusu formula = 1 sdk takar / 30 cc

( Kec. S26 1sdk takar / 60 cc air)( Kec. S26 1sdk takar / 60 cc air)

DAMPAK NEGATIF PEMBERIAN PASIDAMPAK NEGATIF PEMBERIAN PASI��DAMPAK NEGATIF PEMBERIAN PASIDAMPAK NEGATIF PEMBERIAN PASI

1. Diare1. Diare

2. Gizi kurang2. Gizi kurang

3. Obesitas 3. Obesitas 

4. Hubungan kejiwaan ibu 4. Hubungan kejiwaan ibu –– anak anak ↓↓



SEKIANSEKIANSEKIANSEKIAN


