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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Susu merupakan minuman bernutrisi yang dieksresikan oleh mamalia betina 

sebagai asupan makanan bagi bayi yang baru lahir. Susu memiliki bentuk fisik 

berupa cairan kekuningan dengan rasa sedikit manis dan bau yang khas (Spreer, 

1998). Susu mengandung nutrisi penting seperti protein, vitamin A, B2, B3, B12, 

D, dan fosfor yang dibutuhkan manusia di dalam masa pertumbuhan (Brown, 

2011; Miller, 2007). Nutrisi utama susu yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

bahan pangan lain adalah kalsium yaitu sebesar 300 mg/8 oz (Utama, 2011; 

Hardinsyah, 2010; Spungen, 2005).  

Berdasarkan Hayes (2009), kadar kalsium di dalam susu dan produk 

turunannya lebih tinggi daripada beberapa produk pangan lainnya seperti sarden, 

salmon, bayam, dan kembang kol. Tingginya kadar kalsium di dalam susu, 

menyebabkan susu direkomendasikan sebagai minuman untuk mencukupi 

kebutuhan kalsium tubuh (Shinya, 2001). Pernyataan ini didukung oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Black (2001), yang menunjukkan bahwa kurangnya minum 

susu dapat menyebabkan rendahnya kecukupan kalsium dan kepadatan tulang. 

Kalsium yang terkandung di dalam susu merupakan mineral makro yang 

dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga kepadatan tulang dan gigi serta 

menjalankan fungsi regulatori tubuh. Kebutuhan kalsium manusia setiap harinya 

adalah 1200 mg/hari yang dapat tercukupi melalui konsumsi pangan atau 

minuman. Kekurangan mineral kalsium dapat menyebabkan terjadinya 
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osteoporosis, pertumbuhan tulang yang tidak sempurna, dan hipertrofi kelenjar 

paratiroid (Hardinsyah, 2010; Bender, 2008; Muchtadi,1993). 

Kalsium yang dibutuhkan oleh tubuh merupakan kalsium yang tidak terikat, 

bersifat larut, dan berada dalam bentuk ion, sehingga dapat diserap oleh tubuh 

manusia (Allen, 1984). Penyerapan kalsium sangat bergantung pada keberadaan 

vitamin D dan hormon paratiroid (PTH). Beberapa hal lain yang dapat 

mempengaruhi penyerapan kalsium adalah perbandingan kalsium dan fosfor pada 

makanan, pH, protein, lemak dan keberadaan senyawa oksalat atau fitat 

(Almatsier, 2004; Muchtadi, 1993). 

Beberapa penelitian in vivo terdahulu menunjukkan adanya hubungan antara 

kalsium dengan berbagai jenis lemak (Christensen et al., 2009; Bendsen et al., 

2008;      Jacobsen et al., 2005; Tadayyon, 1997; Lapre, 1993). Bendsen et al. 

(2008) mengenai penelitiannya terhadap hubungan kalsium susu terhadap 

penyerapan lemak, Tadayyon (1997) dengan lemak tripalmitin sebagai sumber 

lemak, dan Lapre (1993) dengan lemak mentega dan margarin, menunjukkan 

bahwa keberadaan kalsium dapat menurunkan penyerapan lemak karena adanya 

pengikatan dan pembentukan sabun kalsium pada usus, sehingga feses 

mengandung banyak lemak. Menurut Kelly (2003) mengenai penelitiannya 

tentang conjungated linoleic acid, Muchtadi (1993) mengenai teori hubungan 

penyerapan kalsium dengan lemak, dan Lutz (1991) dengan jenis lemak yaitu 

short-chain fat menyatakan bahwa keberadaan lemak juga akan mempengaruhi 

penyerapan kalsium karena lemak meningkatkan waktu transit makanan pada 

lambung sehingga penyerapan kalsium menjadi lebih efektif. Di sisi lain, 

penelitian yang dilakukan Jacobsen et al. (2005) mengenai fecal fat excretion 
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menggunakan dua level konsumsi kalsium dan Gacs (1977) mengenai reaksi 

antara kalsium dengan asam lemak stearat dan heksanoat juga menunjukkan 

bahwa adanya lemak dapat menurunkan penyerapan kalsium karena terjadinya 

pengikatan kalsium pada lemak sehingga tidak dapat diserap oleh tubuh.  

Penelitian yang dilakukan Jacobsen et al. (2005), Kelly (2003),        

Muchtadi (1993), Lutz (1991), dan Gacs (1977) mencoba menjelaskan hubungan 

keberadaan lemak dengan penyerapan kalsium di dalam tubuh. Perbedaan 

kesimpulan pada penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh 

keberadaan lemak terhadap kalsium masih belum menemukan hubungan yang 

jelas (Lapre, 1993). Selain itu, penelitian yang menyatakan hubungan lemak 

terhadap penyerapan kalsium masih menggunakan jenis lemak seperti trigliserida 

atau asam lemak sebagai bahan utama seperti yang telah dilakukan oleh Kelly 

(2001) yang menggunakan conjungated linoleic acid, Lutz (1991) yang 

menggunakan short chain-fat dan Gacs (1977) yang menggunakan stearat dan 

heksanoat. Hubungan antara lemak dengan penyerapan kalsium yang masih belum 

jelas dan keterbatasan pada penggunaan jenis lemak, menyebabkan perlu adanya 

penelitian lebih lanjut mengenai hubungan lemak terhadap penyerapan kalsium 

dengan menggunakan produk yang mengandung lemak. 

Pada penelitian ini, produk susu digunakan untuk pengujian pengaruh lemak 

terhadap penyerapan kalsium pada usus tikus Sprague-Dawley. Penggunaan tikus  

dari strain Sprague-Dawley merupakan hasil rujukan dari penelitian yang 

dilakukan Jacobsen et al. (2005), Kelly (2003), Lutz (1991), dan Gacs (1977). 

Perbedaan konsentrasi lemak yang digunakan mengacu pada klasifikasi susu 

berdasarkan kandungan lemak yaitu low fat (1%), standar (4%), dan high fat 
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(14%) (Belitz, 2009; Miller, 2007). Penggunaan tiga tingkatan konsentrasi lemak 

ini berdasarkan pada penelitian Taddayon (1997), untuk melihat pengaruh 

perbedaan konsentrasi lemak terhadap penyerapan kalsium. Setelah pemberian 

pemberian susu kepada tikus Sprague-Dawley selama enam hari dilakukan 

pengujian kandungan kalsium pada analit urin dan feses menggunakan Atomic 

Absorbance Spectrophotometry (AAS). Penyerapan kalsium pada usus tikus akan 

dihitung berdasarkan jumlah konsumsi kalsium dan jumlah kalsium yang keluar 

melalui urin dan feses. Pelaksanaan pengujian ini diharapkan dapat memberikan 

konsentrasi lemak terbaik pada produk susu yang memberikan penyerapan 

kalsium tertinggi dan mengetahui hubungan lemak terhadap penyerapan kalsium. 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Susu merupakan minuman dengan kandungan nutrisi utama yaitu kalsium. 

Kurangnya minum susu dapat menyebabkan kekurangan konsumsi kalsium, 

sehingga meningkatkan potensi terjadinya penurunan kepadatan tulang dan 

mengganggu sistem regulatori tubuh. Kekurangan kalsium di dalam tubuh dapat 

dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya keberadaan lemak di dalam diet. Studi 

mengenai hubungan antara keberadaan lemak terhadap penyerapan kalsium masih 

jarang dilakukan dan belum menggunakan produk yang mengandung lemak 

sebagai bahan penelitian.  

Penelitian yang dilakukan oleh dilakukan Jacobsen et al. (2005), Kelly 

(2003), Muchtadi (1993), Lutz (1991), dan Gacs (1977) menjadi dasar bagi 

pelaksanaan penelitian ini. Kandungan lemak yang digunakan pada penelitian ini 

berdasarkan perbedaan konsentrasi lemak pada susu yaitu low fat (1%), standar 
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(4%) dan high fat (14%) (Belitz, 2009; Miller, 2007). Penelitian penyerapan 

kalsium dilakukan dengan uji kandungan kalsium pada analit urin, feses, pakan 

tikus, dan susu menggunakan AAS. Pada penelitian ini diharapkan dapat 

menentukan konsentrasi lemak pada produk susu yang memberikan penyerapan 

kalsium tertinggi dan mengetahui hubungan lemak terhadap penyerapan kalsium. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pengaruh lemak terhadap penyerapan kalsium dibagi 

menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.  

 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah melihat adanya pengaruh lemak 

dalam susu terhadap penyerapan kalsium pada tikus. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. mengetahui pengaruh lemak terhadap penyerapan kalsium pada tikus; 

2. menentukan jenis susu yang baik untuk penyerapan kalsium pada tikus; dan 

3. membandingkan pengaruh jenis susu low fat, high fat, dan standar terhadap 

penyerapan kalsium di tikus. 

 

 

 

 


