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Pengantar 

• Sebagai satu-satunya sumber gizi bagi bayi dalam 6 bulan 

pertama kehidupannya, air susu ibu (ASI) berperan penting 

dalam perkembangannya.  

• Bayi dari ibu berstatus gizi adekuat memiliki cadangan sebagian 

zat gizi saat lahir, tetapi bayi bergantung sepenuhnya pada ASI 

untuk zat-zat gizi lainnya.  



“In all mammalian species, the reproductive cycle comprises both pregnancy and 

breastfeeding: in the absence of latter, none of these species, man included, 

could have survived”  

—Bo Vahlquist, paediatrician, 1981  



 

• Bahkan, pada ibu bergizi baik, faktor fisiologis atau lingkungan 

lain dapat mengganggu status dan kapasitas untuk mentrasfer 

zat-zat gizi melalui ASI.  



“Breastfeeding would be relevant to present-day interest in the 

consequences of infant nutrition on subsequent adult health”  

—Jelliffe DB & Jelliffe EFP in Human Milk in the Modern World, 1978 



Ulasan berikut merangkum pengetahuan terkini tentang bagaimana:  

• konsentrasi zat gizi berubah melalui inisiasi & progresi laktasi, dan  

• faktor-faktor yg dapat dimodifikasi & tidak, termasuk intervensi, 

memengaruhi konsentrasi zat gizi ASI.   



Konsentrasi Zat-zat Gizi ASI 

Zat-zat  

Gizi 

Ketergan- 

tungan Bayi  

pada ASI 

Tren  

Konsen- 

trasi 

Dipengaruhi  Faktor Ibu yang 

Memengaruhi 

Konsentrasi ASI Ibu Diet  

Ibu 

Suple- 

mentasi 

Ibu 

Tiamin  

+ 

⬆️ dlm bbrp  

bln pertama 

 

- 

 

+ 

+/- (+ saat  

dietary insuf-

ficiency ibu) 

 

Data tidak cukup 

Riboflavin + ⬇️ vs. stabil +/- (bukti  

mixed) 

+ + Data tidak cukup 

 

 

Vitamin B6 

 

 

+/- 

⬆️ dlm minggu- 

minggu pertama 

post-partum, di- 

ikuti dng ⬇️ 

bertahap  

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

Data tidak cukup 



Konsentrasi Zat-zat Gizi ASI 

Zat-zat  

Gizi 

Ketergan- 

tungan Bayi  

pada ASI 

Tren  

Konsen- 

trasi 

Dipengaruhi  Faktor Ibu yang 

Memengaruhi 

Konsentrasi ASI Ibu Diet  

Ibu 

Suple- 

mentasi 

Ibu 

Vitamin 

B12 

 

+ 

⬇️ dlm 3-4 bln 

pertama laktasi 

 

+ 

 

+ 

 

+/- 

Veganisme/vegatarianisme/ 

konsumsi pangan hewani 

⬇️ (-), anemia pernisiosa 

Folat + Memuncak pada 

2-3 bln laktasi 

- - - Data tidak cukup 

 

 

Kolin 

 

 

+ 

⬆️ dng cepat 

da- ri 7 s.d. 22 

hari post-partum 

dan tetap stabil 

pada ASI matur 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

SNPs dalam MTHFR (-), 

kelahiran prematur (-), 

inflamasi (+), hormon (+/-) 



Konsentrasi Zat-zat Gizi ASI 

Zat-zat  

Gizi 

Ketergan- 

tungan Bayi  

pada ASI 

Tren  

Konsen- 

trasi 

Dipengaruhi  Faktor Ibu yang 

Memengaruhi 

Konsentrasi ASI Ibu Diet  

Ibu 

Suple- 

mentasi 

Ibu 

 

Vitamin C 

 

+ 

Tertinggi di 

kolostrum, ⬇️ 

seiring dng 

progresi laktasi 

 

- 

 

+/- 

 

+/- 

Kelahiran prematur (+), 

merokok (-), diabetes (-) 

 

Vitamin A 

 

+ 

Tertinggi di 

kolostrum, ⬇️ 

stabil dlm ASI 

matur 

-  

(kecuali 

cadangan 

ibu habis) 

+/-  

(+ jika cadang- 

an ibu tidak 

cukup) 

 

+ 

Kelahiran prematur (-), 

remaja (-), paritas (+) 



Konsentrasi Zat-zat Gizi ASI 

Zat-zat  

Gizi 

Ketergan- 

tungan Bayi  

pada ASI 

Tren  

Konsen- 

trasi 

Dipengaruhi  Faktor Ibu yang 

Memengaruhi 

Konsentrasi ASI Ibu Diet  

Ibu 

Suple- 

mentasi 

Ibu 

 

Vitamin D 

 

+/- [vitamin D3, 

tetapi tidak 

25(OH)D aktif] 

Sedikit 

25(OH)D dlm 

ASI 

+/- (data 

berten-

tangan) 

+/- [diet dapat 

memengaruhi vit. 

D3 ASI, tetapi 

tidak 25(OH)D] 

aktif 

 

+ 

 

Musim, paparan sinar 

matahari (+), obesitas 

 

Vitamin E 

 

+ 

⬇️ dari 

kolostrum men-

jadi ASI matur, 

lalu stabil 

 

-  

 

-  

 

+ 

 

Kelahiran prematur (-) 



Konsentrasi Zat-zat Gizi ASI 

Zat-zat  

Gizi 

Ketergan- 

tungan Bayi  

pada ASI 

Tren  

Konsen- 

trasi 

Dipengaruhi  Faktor Ibu yang 

Memengaruhi 

Konsentrasi ASI Ibu Diet  

Ibu 

Suple- 

mentasi 

Ibu 

Vitamin K -  Konsentrasi ⬇️ 

dlm ASI 

- - + Data tidak cukup 

 

Zat besi 

 

- 

Konsentrasi ⬇️ 

dlm ASI, ⬇️ 

dlm tahun 

pertama laktasi 

 

-  

 

-  

 

- 

 

Bukti tidak konsisten 

 

Tembaga 

 

- 

Konsentrasi ⬇️ 

dlm ASI, ⬇️ se-

iring berjalannya 

laktasi 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Konsentrasi selenium ASI 

(+) 



Konsentrasi Zat-zat Gizi ASI 

Zat-zat  

Gizi 

Ketergan- 

tungan Bayi  

pada ASI 

Tren  

Konsen- 

trasi 

Dipengaruhi  Faktor Ibu yang 

Memengaruhi 

Konsentrasi ASI Ibu Diet  

Ibu 

Suple- 

mentasi 

Ibu 

Seng (zink) +/- (+ di awal 

laktasi) 

⬇️ awal yg 

tajam diikuti dng 

⬇️ bertahap 

 

-  

 

-  

 

- 

Usia (-), paritas (-), 

defisiensi zat besi (-) 

 

Kalsium 

 

+ 

⬆️ pada 

minggu pertama, 

⬇️ bertahap 

ber-ikutnya dlm 

masa laktasi 

 

-  

+/- (di mana  

kebiasaan  

asupan  

Ca ⬇️)  

 

- 

 

Masa remaja (-), defisiensi 

zat besi (-) 



Konsentrasi Zat-zat Gizi ASI 

Zat-zat  

Gizi 

Ketergan- 

tungan Bayi  

pada ASI 

Tren  

Konsen- 

trasi 

Dipengaruhi  Faktor Ibu yang 

Memengaruhi 

Konsentrasi ASI Ibu Diet  

Ibu 

Suple- 

mentasi 

Ibu 

 

Fosfor 

 

+ 

⬆️ pada 

minggu pertama, 

⬇️ bertahap 

ber-ikutnya 

selama laktasi 

+/- (hanya 

pada 

kasus 

anomali 

genetik 

 

-   

 

Tidak ada 

data 

 

Hipofosfatemia familial (-), 

hiperparatiroidisme (-) 

Magnesium + Stabil selama 

laktasi 

- - - Masa remaja (-) 

Iodium + ⬇️ awal, stabil 

setelah sebulan 

- + + Merokok (-) 



Konsentrasi Zat-zat Gizi ASI 

Zat-zat  

Gizi 

Ketergan- 

tungan Bayi  

pada ASI 

Tren  

Konsen- 

trasi 

Dipengaruhi  Faktor Ibu yang 

Memengaruhi 

Konsentrasi ASI Ibu Diet  

Ibu 

Suple- 

mentasi Ibu 

 

Protein 

 

+ 

Singkat, ⬇️ 

tajam, lalu stabil 

dari 2 s.d. 6 bln 

sampai masa 

penyapihan 

-  +/- (kompo-

sisi asam ami-

no bervariasi 

menurut 

asupan ibu)   

 

Tidak ada data 

 

Volume susu (-)  

Lemak + ⬆️ tajam dalam 

minggu pertama, 

lalu stabil 

+ +/- (kompo-

sisi bervariasi 

menurut 

asupan ibu 

 

Tidak ada data 

% BB ideal (+), volume  

susu (-) 

Karbo-

hidrat 

+ Laktosa paling 

⬇️ di 

kolostrum, 

menjadi stabil 

saat susu matur 

- - Tidak ada data BMI (-), volume susu (+), 

persalinan prematur (-) 



Kebutuhan Asam Lemak Esensial Selama Pemberian ASI 

• Asam-asam lemak tak jenuh ganda rantai panjang, termasuk asam lemak omega-3 DHA & omega-6 

ARA, tergabung ke dalam fosfolipid membran, dan keberadaannya dapat memengaruhi struktur dan 

fungsi sel [Abedi & Sahari, 2014].  

• DHA sangat penting untuk otak & retina; di ke-2 organ ini DHA cepat terakumulasi selama tahun-

tahun awal kehidupan dan berperan penting pada perkembangan fungsi visual dan kognitif.  

• ARA, di samping cepat bertambah lewat otak bayi, juga didistribusikan secara luas ke seluruh organ 

dan jaringan vital di dalam tubuh.  

• Semakin diakui bahwa DHA dan ARA adalah prekursor dan pembawa pesan (messenger) penting 

untuk berbagai proses biologis, khususnya berkaitan dng fungsi otak, kardiovaskular, dan kekebalan.  



Pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan 





Pola Makan Ibu dan Konsentrasi DHA ASI 

• Konsentrasi DHA dalam ASI dapat dipengaruhi oleh konsumsi ikan bakar 

oleh ibu dan seringnya suplementasi DHA pada perempuan Jepang yg 

menyusui.  

• Konsentrasi DHA dalam ASI dapat mencerminkan kebiasaan makan pada 

ibu Jepang.  









• Dalam >3 decade terakhir, bukti di balik rekomendasi menyusui (pemberian ASI) telah 

berkembang pesat.  

• Hasil-hasil dari studi epidemiologi dan pengetahuan yang berkembang tentang peran 

epigenetik, sel-sel punca (stem cells), dan asal mula perkembangan kesehatan dan penyakit 

(developmental origins of health & disease) memberi dukungan kuat terhadap ide Vahlquist 

(1981) dan Jelliffe & Jelliffe (1978).  

• Dalam sejarah sains, belum pernah begitu banyak diketahui tentang pentingnya pemberian 

ASI yang kompleks bagi ibu dan anak.  






