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LACTOSE INTOLERANCE: SUATU KASUS 

KETIDAKMAMPUAN USUS UNTUK MENCERNA LAKTOSA 

Oleh I Ketut Laba Sumarjiana1 

 

Abstrak: Secara alamiah, hampir semua manusia pernah 

menikmati air susu ibu secara berkelanjutan selama 1-1,5 

tahun. Selama mengonsumsi air susu ibu, sepertinya tidak 

ada masalah, seperti mual-mual dan diare berkepanjangan. 

Hal ini disebabkan karena di dalam usus halusnya terdapat 

laktase yang mampu merombak laktosa menjadi glukosa 

dan galaktosa. Namun demikian, ada segolongan bayi dan 

lansia yang tidak tahan dengan laktosa di dalam usus halus-

nya. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya laktase atau kan-

dungan laktase pada usus halusnya sangat rendah, se-

hingga menimbulkan gejala mual-mual dan diare berkepan-

jangan. Peristiwa ini dikenal sebagai intoleransi laktosa. 

Intoleransi laktosa pada hakikatnya dipicu oleh susu yang 

dikonsumsinya dan berkaitan erat dengan ketidakhadiran 

laktase pada usus halus penderita. 

 

Kata kunci: Intoleransi, laktosa, dan laktase. 
1) I Ketut Laba Sumarjiana adalah staf edukatif pada Univer-

sitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar. 

 

Pendahuluan 

 Susu merupakan makanan yang hampir sempurna ditinjau dari kandungan 

gizinya dan merupakan makanan alami satu-satunya bagi makhluk menyusui yang 

baru dilahirkan. Kambing, domba, kerbau, sapi, kelinci, ikan paus, anjing laut, dan 

mamalia menghasilkan susu dan menyusui anak-anaknya sampai batas waktu ter-

tentu. Begitu pula dengan manusia, air susu ibu merupakan satu-satunya makanan 

tunggal (single food) yang paling sempurna untuk bayi sampai usia empat bulan. 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa bayi yang hanya diberi air susu ibu 

selama tiga bulan pertama dijamin dapat tumbuh sehat. 

 Secara alamiah yang dimaksud susu adalah hasil pemerahan ambing sapi atau 

hewan mamalia lain yang dapat dimakan atau digunakan sebagai bahan makanan 

yang aman dan menyehatkan. Komposisi utama susu adalah air, lemak, protein, 

laktosa, dan mineral. Komposisi gizi susu bergantung pada jenis ternak, jumlah dan 



 

 
WIDYATECH Jurnal Sains dan Teknologi Vol. 10 No. 3 April 2011 

2 

komposisi makanan yang diberikan, iklim (musim), suhu, waktu laktasi, prosedur pe-

merahan, umur ternak, dan kesehatan ternak (Astawan, 2004). 

 Pada hakikatnya, orang tua memberikan anaknya susu atau bayi diberikan air 

susu ibu (ASI) dan orang yang sudah lanjut usia (lansia) meminum susu dalam rangka 

untuk memperoleh asupan sumber energi, berupa laktosa dan glukosa. Sumber energi 

tersebut akan terbuang secara sia-sia dari dalam tubuh yang mengonsumsinya, bila 

laktosa tidak mengalami proses digestif lebih lanjut. Kejadian seperti ini sering me-

nimpa tidak hanya pada lansia saja, tetapi banyak juga bayi dan remaja yang meng-

alami ketidakmampuan melakukan proses digestif terhadap laktosa yang terkandung 

pada susu yang dikonsumsinya. 

 Bahkan Winarno (1982) menyatakan bila laktosa karena sesuatu hal tidak ber-

hasil dipecah oleh getah pencernaan, maka laktosa yang mempunyai sifat osmotik 

tinggi ini dapat menarik air dari cairan ke dalam saluran pencernaan usus kecil. 

Masuknya cairan ke dalam usus kecil akan merangsang gerakan peristaltik dinding 

usus menjadi lebih cepat. Hal ini akan mendorong isi usus kecil berpindah secara 

cepat pula ke dalam usus besar. Di dalam usus besar ini bakteri-bakteri akan memfer-

mentasi laktosa menghasilkan berbagai asam organik dan gas. Kemudian timbullah 

gejala-gejala sakit perut, mulas, kejang perut, pengeluaran gas, dan mencret. Timbul-

nya keadaan ini dapat menyebabkan orang menjadi enggan minum susu. 

 Di lain pihak, kalaupun para ibu yang sedang menyusui dan para lansia tahu 

gejala seperti: sakit perut, mulas, kejang perut, pengeluaran gas, dan mencret pada 

bayi dan para lansia setiap habis minum susu, mereka tidak percaya bahwa gejala-

gejala tersebut berakar pada susu yang diminum. Mereka selalu terhegemoni dengan 

pernyataan ‘memberikan ASI yang berkecukupan pada bayi dan minum susu secara 

teratur dapat memberikan pertumbuhan dan cadangan energi yang tinggi’. Pernyata-

an ini bisa mengandung kebenaran dan bisa mengandung ketidakbenaran. 

 Dikatakan mengandung kebenaran, bilamana ASI yang diminum oleh bayi atau 

susu yang dikonsumsi oleh para lansia bisa dipecah lebih lanjut oleh getah pencerna-

an menjadi glukosa dan galaktosa. Glukosa dan galaktosa ini merupakan golongan 

monosakarida yang menjadi fuels of energy dalam respirasi aerob pada mitokondria, 

sampai dihasilkan energi yang berlimpah dalam bentuk ATP. Sebaliknya, dikatakan 

mengandung ketidakbenaran, apabila laktosa yang terkandung pada ASI atau susu 

yang diminum setelah sampai di usus halus (‘usus kecil’) tidak mengalami proses 

digestif, sehingga laktosa tersebut menjadi media fermentatif bagi bakteri pada usus 

besar. 

 Kejadian ini sangat sehaluan dengan pernyataan Thompson dan Schullz 

(2002), bahwasannya seorang ibu yang sedang menyusui harus tahu betul mengenai 
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kemampuan bayinya di dalam menerima ASI. Bila dalam tiga hari setelah bayinya 

diberikan ASI lalu muncul gejala mencret yang berkepanjangan dan bayi tampak 

makin kurus, dapat dipastikan gejala tersebut berkedok laktosa. Demikian juga, bila 

remaja dan para lansia yang doyan minum susu, lalu menampakkan gejala seperti 

kasus pada bayi tersebut, kedoknya adalah sama, yaitu laktosa. Bila kejadian ini yang 

tampak, sebaiknya bayi, para remaja, dan lansia beralih untuk diberikan atau mengon-

sumi susu yang bebas laktosa. 

 Berpijak dari kenyataan-kenyataan yang sudah dikemukakan, dapat diajukan 

dua permasalahan pokok, yaitu: Apakah susu merupakan pemicu terjadinya into-

leransi laktosa? dan 2) Apakah ada keterkaitan antara laktosa dengan getah pencer-

naan berupa laktase? 

 

Susu Sebagai Pemicu Intoleransi Lakosa 

 Dasar dari ilmu pengetahuan dan teknologi produk susu adalah air susu -

karena air susu merupakan bahan baku dari semua produk susu. Susu, sebagian besar 

digunakan sebagai produk pangan. Dipandang dari segi gizi, susu merupakan makan-

an yang hampir sempurna dan merupakan makanan alamiah bagi makhluk menyusui 

yang baru lahir, di mana susu merupakan satu-satunya sumber makanan pemberi ke-

hidupan segera sesudah kelahiran. Susu didefinisikan sebagai sekresi dari kelenjar 

susu makhluk yang menyusui anaknya. 

 Sumber susu untuk kegunaan komersial yang paling umum di negara-negara 

seperti Australia, Inggris, dan Amerika adalah sapi, akan tetapi di negara-negara lain 

digunakan ternak-ternak lain, seperti domba dan kambing di Itali dan Perancis, 

kerbau di Asia dan Mesir. Selama berabad-abad sapi selalu dipilih untuk produksi 

susu yang tinggi, sehingga sekarang sapi perah adalah salah satu penghasil susu yang 

paling efisien. Dalam kenyataannya seekor sapi perah yang baik akan menghasilkan 

sekitar 5.000 liter susu per tahun (kira-kira sepuluh kali berat badannya sendiri) 

(Buckle  et al., 1987). 

 Susu merupakan suatu sekresi yang komposisinya sangat berbeda dari kom-

posisi darah yang merupakan asal susu. Misalnya, lemak susu, kasein, laktosa yang di-

sintesis oleh alveoli dalam ambing, tidak terdapat di tempat lain manapun dalam 

tubuh sapi. Sejumlah besar darah harus mengalir melalui alveoli dalam pembuatan 

susu, yaitu sekitar 50 kg darah dibutuhkan untuk menghasilkan 30 liter susu. 

 Di daerah subtropik dan di daerah dingin, orang biasa minum susu sebagai pe-

nambah kalori; rata-rata orang di daerah tropik tidak begitu banyak minum susu 

daripada orang di daerah dingin. Di Indonesia makin lama makin banyak orang suka 
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minum susu, meskipun masih sangat terbatas pada sebagian penduduk yang mampu 

di kota-kota besar. 

 Walaupun jumlah peminum belum banyak, namun persediaan air susu se-

karang ini belum juga mencukupi kebutuhan. Oleh karena itu timbullah usaha-usaha 

untuk mengencerkan air susu; usaha yang demikian itu sangat menurunkan mutu, 

lagipula perbuatan itu berbahaya bagi kesehatan para peminum. Pengenceran air susu 

dapat demikian rupa, sehingga apa yang diperoleh itu lebih menyerupai air belaka 

daripada air susu. Berhubung dengan itu, perlulah ada peraturan pokok tentang air 

susu, baik mengenai kualitasnya maupun mengenai kebersihannya. 

 Menurut Dwidjoseputro (1989), bahan-bahan yang terkandung di dalam air 

susu serta kualitas air susu itu bergantung kepada jenis lembu, waktu menyusui, 

musim, dan faktor-faktor lainnya. Pada umumnya dapat diambil hasil rata-rata se-

bagai berikut. Air susu yang lazim harus mengandung: 87,25% air, 4,8% laktosa, 3,8% 

lemak, 2,8% kasein, 0,7% albumin, dan 0,65% garam-garaman. Mengenai vitamin-

vitamin apa, dan masing-masing berapa banyaknya, tidak ada ketentuan. Baik kualitas 

maupun kuantitas vitamin yang terdapat dalam air susu itu bervariasi. 

 Terkait dengan peran vital dari susu sudah terdeskripsi dalam pernyataan 

empat sehat lima sempurna. Istilah empat sehat lima sempurna dapat diartikan 

bahwa suatu menu yang sehat, yang terdiri atas nasi, lauk-pauk, sayuran, dan buah-

buahan baru dikatakan sempurna jika telah terdapat susu di dalamnya. Munculnya 

istilah ini didasari oleh tingginya kandungan gizi susu sehingga susu mendapatkan 

tempat istimewa. Namun, istilah tersebut sekarang ini sudah jarang digunakan dan di-

ganti dengan istilah yang lebih tepat, yaitu menu seimbang, yang berarti bahwa kon-

sumsi zat gizi harus sesuai dengan kebutuhan tubuh setiap individu. Protein juga 

tidak harus berasal dari susu, karena dalam kenyataannya banyak sumber protein 

lainnya. 

 Sebagai pelengkap dari kandungan susu yang dikemukakan oleh 

Dwidjoseputro, ada baiknya diikuti pengungkapan yang sama oleh Astawan (2004). 

Menurutnya, kandungan air dalam susu berkisar antara 82-90%, lemak 2,5-8,0%, 

kasein 2,3-4,0%, gula 3,5-6,0%, albumin 0,4-1,0%, dan abu 0,5-0,9%. Susu merupakan 

sumber protein (terutama kasein), lemak terutama (asam miristat, asam palmitat, 

asam stearat, asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat), karbohidrat (terutama 

laktosa), vitamin (terutama A, D, dan E), dan mineral (terutama kalium, kalsium, 

klorin, fluor, natrium, dan magnesium). 

 Keragaman dalam komposisi susu mamalia menunjukkan perbedaan tahap 

perkembangan anaknya pada waktu kelahiran. Ternak, seperti sapi, kambing atau 

domba sudah sangat baik pertumbuhannya pada waktu lahir dan praktis sudah dapat 
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berdiri sendiri beberapa saat setelah dilahirkan. Binatang lain seperti kelinci, ikan 

paus atau anjing laut relatif tidak berdaya pada waktu dilahirkan dan memerlukan 

banyak perkembangan tubuh sebelum dapat berdiri sendiri. Susu yang dikonsumsi 

harus memberi zat makanan yang cukup dalam pembentukan tubuh untuk memung-

kinkan perkembangan yang cepat. 

 Susu merupakan bahan makanan yang mempunyai daya cerna sangat tinggi. 

Hampir 100% dari protein, karbohidrat, dan lemak susu dapat diserap dan digunakan 

oleh tubuh manusia. Meskipun kandungan protein per 100 gram bahan dalam susu 

tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan daging, ikan, telur, dan beberapa jenis 

kacang-kacangan, protein susu mengandung semua asam amino esensial yang sangat 

dibutuhkan oleh tubuh manusia. Oleh sebab itu, susu digolongkan sebagai sumber 

protein yang bermutu tinggi. Sumber utama protein adalah kasein. Itulah sebabnya 

dalam berbagai penelitian ilmiah kasein (protein susu) selalu digunakan sebagai 

standar untuk menentukan mutu protein bahan lainnya. 

 Lemak dijumpai sebagai globula-globula bulat dalam sistem emulsi minyak dan 

air. Di dalam susu, lemak susu tersusun atas asam-asam lemak, baik berupa trigli-

serida, fosfolipida maupun sterol. Trigliserida merupakan komponen terbesar penyu-

sun lemak, yaitu 98% dari total lemak susu, sedangkan fosfolipida sekitar 0,2-1,0%, 

dan sterol sekitar 0,25-0,40%. 

 Flavor susu dan sebagian besar produk susu olahan terutama dipengaruhi oleh 

lemak yang ada di dalam susu. Sekitar 60-65% di antara asam-asam lemak tersebut 

merupakan asam lemak jenuh dan hanya sekitar 35-40% merupakan asam lemak 

tidak jenuh. Adanya asam butirat dalam lemak susu menyebabkan susu mempunyai 

karakteristik yang berbeda karena tidak ada lemak-lemak lainnya yang mengandung 

butirat. 

 Laktosa merupakan sejenis gula yang hanya terdapat pada susu hewani. 

Laktosa dibentuk dalam kelenjar susu. Laktosa terdiri atas glukosa dan galaktosa yang 

membentuk rantai disakarida. Bahkan Hole (1979) menegaskan Disaccharide sugars 

are formed by the condensation of two monosaccharide hexose molecules. This is a 

dehydration synthesis which joins the hexose units by a glycoside link and eliminates a 

molecule of water. The hydrolysis of a disaccharide breaks the molecule into its 

monosaccharide components with the addition of water; it is a reversal of the process of 

condensation. The hexose units of the long-chain carbohydrates are usually in the ring 

form and the glycoside links are of different types (α and β) depending upon which 

carbon atoms in the sub-units the join together. Lactose is present in all mammalian 

milk, is the condensation product of one glucose and one galactose molecule joined by a 
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1,4β link. It is not found in plants. Adapun gambar bangun dari laktosa seperti gambar 

berikut. 

 

Gambar ini merupakan sebuah molekul 

laktosa yang terbentuk melalui ikatan 1,4 β 

glikosida. Monosakarida yang menyusun 

laktosa adalah glukosa dan galaktosa. Disaka-

rida ini hanya terdapat pada susu hewan dan 

tidak terdapat pada tumbuhan, yang meme-

gang peranan penting sebagai bahan bakar 

energi. 

 

 Lebih lanjut Sheeler dan Bianchi (1987) menyatakan Another important 

disaccharide is sucrose, which is formed by the condensation of α-D-glucose and β-D-

fructose. Milk contains the disaccharide lactose, which consists of the hexoses β-D-

galactose and β-D-glucose. In lactose, the glycosidic bond is of the beta variety, i.e., 

β14 (compare with maltose). Bukti lain yang menyatakan laktosa sebagai golongan 

disakarida, sebagaimana dinyatakan oleh Stanley dan Andrykovitch (1984), When 

monosaccharides are combined by twos, double sugars –or disaccharides –are produced. 

Many plants combine glucose and fructose to make sucrose. This is the sugar extracted 

from sugar cane, sugar beets, and sugar maple. Not all sugars are particularly sweet, as 

shown by the fact that lactose, another disaccharide, is present in milk. Lactose makes 

up five percent of cow’s milk and slightly more of human milk. Calves and babies digest 

lactose to glucose and the monosaccharide galactose. 

 Laktosa dihidrolisis oleh getah pencernaan menjadi glukosa dan galaktosa. 

Laktosa merupakan komponen gula yang penting dalam susu, terutama untuk bayi. 

Laktosa dapat membantu asimilasi kalsium dan fosfor sehingga membantu pemben-

tukan tulang dan gigi yang lebih baik. 

 Dalam kondisi tertentu, laktosa yang terkandung dalam susu, baik ASI maupun 

susu formula tidak bisa dipecah menjadi bagian-bagian penyusunnya di dalam usus 

halus yang mengonsumsinya, sebagai akibat tiadanya asupan getah pencernaan 

laktase. Menurut Wyeth Nutrition (2011), kejadian semacam ini sering dikenal se-

bagai infeksi laktosa. Infeksi laktosa dapat terjadi bila bayi tidak mendapatkan asupan 

getah pencernaan laktase yang memadai. Getah pencernaan laktase adalah enzim 

yang dibutuhkan bayi untuk mencerna laktosa, salah satu jenis karbohidrat atau gula 

yang terdapat dalam susu sapi atau susu formula yang berbahan dasar susu sapi. 
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Infeksi laktosa biasanya terjadi pada saat bayi mengalami diare karena diare 

dapat menghancurkan beberapa enzim yang dibutuhkan oleh bayi. Infeksi laktosa di-

sebut juga defisiensi laktase sekunder, hal ini biasanya berlangsung sementara. Bebe-

rapa persen bayi mengidap defisiensi laktase, hal ini berarti mereka lahir dalam kon-

disi yang tidak dapat memproduksi laktase secara alami. Cacat defisiensi laktase ini 

sifatnya permanen. 

Penyakit ini tidak terlalu serius dan membahayakan, tetapi bila hal ini tidak di-

tangani dengan cepat dan tepat, maka akan diperlukan waktu yang lama untuk me-

nyembuhkan bayi dari diare. Bila bayi Anda menderita diare selama lebih dari 2 

minggu, bayi Anda dapat mengalami kekurangan nutrisi. Berkonsultasilah dengan ahli 

kesehatan saat bayi Anda mengalami diare. Lihat juga penjelasan lebih detail dalam 

submenu diare. 

 Mengingat laktosa hanya terdapat pada susu dan bila tidak ada getah pencer-

naan yang melakukan proses digestif laktosa di dalam usus halus, maka terjadilah 

infeksi laktosa. Atau dalam istilah yang lebih populer dikenal sebagai intoleransi 

laktosa. Dari sini dapat dikatakan bahwa intoleransi laktosa pada hakikatnya ber-

sumber dari susu, baik air susu ibu maupun susu formula. 

 

Keterkaitan Laktosa dengan Laktase 

 Gula susu atau laktosa merupakan suatu senyawa yang unik, yang hanya ter-

dapat pada air susu mamalia. Kadar laktosa pada susu sapi segar 4%, pada air susu 

ibu sekitar 6-7%, dan pada susu bubuk full cream sebanyak 38%. Agar dapat diserap 

oleh saluran pencernaan, gula susu harus dipecah terlebih dahulu menjadi komponen-

komponen gula sederhana yang disebut glukosa dan galaktosa. Sebagai gambaran 

mengenai laktosa dalam susu dapat dikaji gambar berikut. 

 

Secara alamiah setiap susu yang dihasilkan oleh 

kelenjar mammae dari makhluk golongan 

mamalia pasti mengandung laktosa. Laktosa me-

rupakan sumber gula susu bagi bayi dan anak 

sapi selama belum disapih. Laktosa oleh enzim 

laktase pada mukosa usus akan dirombak 

(breakdown) menjadi glukosa dan galaktosa. 

Perombakan gula susu inilah yang menyebabkan 

gula darah meningkat . 
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 Menurut Webb dan Whittler (1970), laktosa merupakan karbohidrat utama 

yang terdapat di dalam susu. Laktosa adalah disakarida yang terdiri dari glukosa dan 

galaktosa. Laktosa ini terdapat dalam susu dalam fase larutan yang sesungguhnya dan 

dengan demikian mudah diasimilasikan sebagai makanan dengan proses hidrolisis 

menjadi glukosa dan galaktosa oleh enzim usus, yakni laktase (β-galaktosidase). 

Tetapi sekarang sudah diketahui bahwa banyak kelompok-kelompok suku yang tidak 

tahan terhadap laktosa dan ini telah diketahui sebagai akibat dari kurangnya enzim 

laktosa dalam mukosa usus. Pemberian laktosa atau susu dalam keadaan seperti me-

nyebabkan mencret atau gangguan-gangguan perut yang lain. Lebih dari 70% dari 

orang-orang dewasa di Afrika, Asia, dan Indian Amerika menunjukkan adanya keku-

rangan enzim laktase. Kondisi ini tidak terdapat pada waktu lahir, tetapi berkembang 

sesudah waktu sapih. Juga telah diketahui bahwa kekurangan laktosa yang menyebab-

kan tidak tahan terhadap laktosa, merupakan akibat yang biasa dari gangguan gastro-

intestinal yang mungkin berasal dari bakteri. Sayangnya kondisi yang terakhir ini 

mungkin juga terdapat pada anak-anak muda dari negara yang sedang berkembang 

karena higiene yang kurang memadai dalam penanganan bahan pangan. 

 Laktosa tidak semanis gula tebu dan mempunyai daya larut hanya sekitar 20% 

pada suhu kamar. Laktosa ini akan mengendap dari larutan sebagai kristal yang keras 

seperti pasir, oleh karena itu harus dijaga jangan sampai kristal-kristal ini terbentuk 

pada pembuatan es krim dan susu kental. Laktosa mudah sekali difermentasikan oleh 

bakteri asam laktat menjadi asam laktat yang merupakan ciri khas susu yang di-

asamkan. 

 Susu digunakan sebagai sumber laktosa komersial yang diolah dari whey yang 

didapat sebagai hasil samping pada pembuatan keju. Laktosa dipakai sebagai salah 

satu unsur dalam makanan anak-anak pada masyarakat Barat dan produk obat-obat-

an. Laktosa dipakai sebagai bahan pengisi dalam pembuatan tablet-tablet dan kapsul 

obat dan untuk menghasilkan warna coklat dalam produk-produk bakery. Laktosa 

juga digunakan oleh pihak militer dalam pembuatan tirai-tirai asap, tanda-tanda, dan 

lilin-lilin sasaran. 

 Laktosa yang masih utuh tidak dapat diserap oleh saluran pencernaan kita. 

Pemecahan laktosa terjadi dalam saluran pencernaan, yang dilakukan oleh suatu 

getah pencernaan yang disebut enzim laktase. 

 Dalam keadaan normal, khususnya pada bayi yang sedang menyusu, getah pen-

cernaan laktase terdapat dalam jumlah yang cukup banyak. Setelah disapih, kan-

dungan enzim laktase makin menurun. Pada orang dewasa kandungan enzim laktase 

tersebut menjadi sangat sedikit, sehingga tidak mampu lagi memecah laktosa menjadi 

gula sederhana berupa glukosa dan galaktosa (Stryer, 1975). 
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Pernah mendengar cerita ada bayi yang harus dirawat rumah sakit akibat 

susu? Atau Anda sendiri sering mengalami diare hanya karena Anda gemar minum 

susu? Anda tidak sendirian! Hampir 95% bangsa Asia, 10-15% ras Kaukasia, 50% 

bangsa Mediterania dan 75% ras kulit hitam menderita hal yang sama, Intoleransi 

terhadap Laktosa (Lactose Intolerance, LI). LI adalah kondisi di mana seseorang tidak 

mampu mencerna laktosa, yaitu bentuk gula yang berasal dari susu. Ketidakmampuan 

ini bisa disebabkan oleh kurangnya atau tidak mampunya tubuh memproduksi 

laktase, yaitu salah satu enzim pencernaan yang diproduksi oleh sel-sel di usus kecil 

yang bertugas memecah gula susu menjadi bentuk yang lebih mudah untuk diserap ke 

dalam tubuh. Kondisi ini disebut juga Defisiensi Laktase (Lactase Deficiency) 

(MediaSehat.Com, 2011). 

Dalam kondisi normal, ketika laktosa mencapai sistem pencernaan, enzim 

laktase akan segera bekerja memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. 

Galaktosa sendiri oleh hati akan diubah menjadi glukosa, selanjutnya meningkatkan 

kadar gula dalam darah. Oleh karena itu, tidak meningkatnya kadar gula darah setelah 

minum susu bisa dianggap sebagai diagnosa adanya intoleransi laktosa. 

Pada beberapa kasus, ada anak-anak yang terlahir tanpa kemampuan mempro-

duksi enzim laktase. Namun kondisi ini membaik secara alami seiring waktu sampai 

sekitar usia 2 tahun, tubuh mulai 'belajar' memproduksi laktase sedikit demi sedikit. 

Sehingga tidak heran jika pada usia dewasa, gejala-gejala intoleransi laktosa bisa ber-

angsur-angsur hilang. 

 Meskipun produk susu di tanah air kita berlimpah, kebiasaan minum susu 

belum membudaya di masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan oleh alasan takut 

menjadi gemuk, takut diare, serta harganya yang relatif mahal. Diare akibat minum 

susu disebabkan oleh berkurangnya aktivitas enzim laktase di dalam tubuh. Orang 

yang menderita kekurangan enzim laktase akan mengalami kesulitan mencerna 

laktosa sehingga menimbulkan gejala diare, murus-murus, dan mual setelah minum 

susu. Gejala yang demikian disebut lactose intolerance (intoleransi laktosa). Fungsi 

enzim laktase adalah mencerna laktosa (gula susu) dan menguraikannya menjadi 

glukosa dan galaktosa. Berbeda dengan laktosa yang merupakan disakarida yang 

tidak dapat diserap oleh usus, glukosa, dan galaktosa merupakan gula-gula sederhana 

yang sangat mudah diserap oleh usus dan dimanfaatkan untuk proses metabolisme 

(Astawan, 2004). 

 Penderita intoleransi laktosa paling banyak dialami oleh bayi dan lansia. 

Penderita intoleransi laktosa pada bayi ada yang bersifat sementara dan permanen. 

Secara alami bayi yang baru lahir mengandung sangat sedikit enzim laktase di dalam 
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tubuhnya. Enzim tersebut segera aktif setelah bayi disusui. Susu akan merangsang 

kerja enzim laktase untuk menguraikan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. 

 Bagi ibu yang mempunyai bayi dengan gejala lactose intolerance permanen 

tidak perlu cemas, karena di pasaran sudah banyak diperjualbelikan susu formula 

yang berkadar laktosa rendah. Dalam skala industri, susu berkadar laktosa rendah di-

buat dengan cara mengalirkan cairan susu ke dalam sebuah pipa panjang yang pada 

dinding-dindingnya ditempatkan enzim laktase. Dengan cara tersebut susu yang ke-

luar dari ujung pipa otomatis akan berkurang kadar laktosanya. 

 Makin lanjut usia, jumlah enzim laktase di dalam tubuh makin berkurang. Oleh 

karena itu, banyak orang yang telah berusia di atas 40 tahun tidak aman lagi untuk 

minum susu segar. Kebiasaan minum susu secara teratur sejak dini dapat mencegah 

kekurangan enzim laktase secara drastis. Kebiasaan minum susu harus terus diper-

tahankan sejak bayi sampai dewasa, agar kelak di saat lansia aktivitas enzim laktase 

tetap dapat dipertahankan. 

 Meskipun lactose intolerance, suatu gejala akibat tidak tahan terhadap laktosa, 

sudah dikenal lebih dari 70 tahun yang lalu, tetapi baru kira-kira 20 tahun terakhir ini 

diketahui secara lebih baik, baik mengenai terjadinya maupun akibat biologik ter-

hadap penderita. 

 Winarno (1982) menyatakan lactose intolerance dapat dibedakan menjadi dua 

golongan, yaitu primer dan sekunder. Lactose intolerance primer merupakan kasus 

yang disebabkan karena keturunan, bangsa, dan tradisi yang ada. Kebiasaan masya-

rakat yang tidak lagi minum susu setelah lewat sapih dapat secara bertahap meng-

akibatkan terjadinya lactose intolerance. 

 Lactose intolerance sekunder merupakan gejala yang timbul karena kandungan 

enzim laktase dalam saluran pencernaan sangat rendah, baik dalam jumlah maupun 

aktivitasnya. Hal ini terjadi akibat radang usus yang kronik maupun akut. 

 Dari hasil survei di beberapa negara, yakni Cina, Afrika, dan Asia Tenggara di-

dapat bahwa kasus lactose intolerance di negara-negara tersebut sangat tinggi yaitu 

meliputi 70-90% dari jumlah penduduk dewasa. Sedangkan di Amerika dan Eropa 

hanya meliputi 5-10%. Demikian juga dengan penduduk India Utara dan Pakistan 

hanya sekitar 15%. Bangsa-bangsa tersebut mempunyai kesanggupan mengonsumsi 

susu dalam jumlah yang besar setiap harinya tanpa mengalami kesulitan, sedang 

bangsa-bangsa di Asia Tenggara dan Cina mempunyai daya toleransi yang rendah ter-

hadap laktosa atau produk susu yang banyak mengandung laktosa. 

 Bayi yang menderita kekurangan gizi yang kronik memperlihatkan adanya 

penghambatan pencernaan laktosa dalam saluran pencernaannya. Pemberian susu 
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dengan kandungan laktosa tinggi kepada anak-anak tersebut bukannya membantu 

pertumbuhan, melainkan akan mengakibatkan sakit-sakitan. 

 Untuk mengetahui seseorang menderita lactose intolerance atau tidak, dapat 

diperiksa dari kadar gula darahnya. Seperti diketahui bila laktosa dapat tercerna, 

laktosa pada saluran pencernaan akan tercerna menjadi glukosa dan galaktosa yang 

dapat terserap melalui dinding usus masuk ke dalam darah. 

 Sebelum mengonsumsi laktosa, pasien diukur kadar gula dalam darahnya, dan 

sesudah mengonsumsi laktosa pengukuran dilakukan kembali. Pengukuran dilakukan 

setiap 15 menit selama satu jam. 

 Bila kadar gula di dalam darah mengalami kenaikan, seperti halnya bila me-

ngonsumsi sukrosa (gula pasir), maka pasien dinyatakan normal. Sebaliknya bila 

kadar gula dalam darah tidak naik, maka pasien dicurigai menderita lactose into-

lerance. 

 Agar penderita lactose intolerance dapat menikmati susu lebih banyak, maka 

sebaiknya kadar laktosa dalam susu dapat dikurangi hingga serendah mungkin. Cara 

yang biasa dilakukan untuk mengurangi kadar laktosa dalam susu adalah kristalisasi, 

ultra filtrasi, fermentasi, dan hidrolisis. Kedua cara terakhir lebih banyak digunakan 

secara komersial dalam industri-industri pangan. Cara hidrolisis adalah suatu cara 

penguraian laktosa dengan menggunakan enzim laktase sehingga kadar laktosanya 

hanya tinggal 25% dari semula. Sedang cara fermentasi susu diubah menjadi produk-

produk baru misalnya susu asam dan yoghurt, yang pada umumnya dapat menurun-

kan seperempat kadar laktosa yang ada, dan sisanya masih tertinggal dalam produk 

susu tersebut. Bagi penderita lactose intolerance, konsumsi susu atau produk susu 

yang telah mengalami hidrolisis laktase maupun yang telah terfermentasi tidak me-

nyebabkan timbulnya gejala-gejala yang tidak diinginkan. 

 Dalam proses hidrolisis dengan menggunakan laktase, dengan sengaja laktosa 

tidak semuanya dihidrolisis, tetapi ditinggalkan tersisa sebanyak 25%. Hal ini karena 

laktosa yang tertinggal tersebut diperlukan untuk merangsang produksi enzim laktase 

dalam usus, dan laktosa yang tertinggal masih mampu memproduksi asam sehingga 

dapat cukup menurunkan pH dinding usus, suatu kondisi yang diperlukan untuk me-

ningkatkan penyerapan ion-ion kalsium (Astuti, 2011). 

 Secara komersial laktase yang akan digunakan dapat diperoleh di pasaran, baik 

yang berasal dari khamir (Kluveromyces fragilis) yang disebut lactozyms, maupun 

laktase dari kapang (Aspergillus niger). Laktase yang berasal dari kapang biasanya 

tetap stabil pada kisaran pH yang luas, sedang laktase khamir biasanya mempunyai 

keaktifan lebih tinggi daripada laktase kapang. 
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 Sumber laktase yang biasa digunakan dalam industri adalah dari beberapa 

jenis khamir: Saccharomyces fragilis, Zygosaccharomyces lactis atau Candida 

pseudotropicalis. Jenis-jenis khamir ini secara normal kadang-kadang terdapat dalam 

susu, cream, atau produk susu lainnya. Enzim ini dapat diperoleh dengan cara mem-

biakkan khamir tersebut pada media whey atau laktosa, khamir dipisahkan, kemudian 

diautolisis atau diekstraksi dengan filtrasi, sehingga diperoleh filtrat yang bebas dari 

sel. Enzimnya sendiri kemudian dapat diendapkan dari filtratnya dengan mengguna-

kan bahan-bahan pelarut. Laktase khamir (β-galaktosidase) mempunyai pH optimal 6-

7, pH normal susu, cream, atau konsentrat susu. 

 Jika terlanjur menderita lactose intolerance, khususnya pada lansia, dianjurkan 

untuk mengonsumsi produk susu olahan berkadar laktosa rendah atau susu sama 

sekali bebas laktosa. Contoh susu berkadar laktosa rendah adalah susu hasil fermen-

tasi, seperti yoghurt, kefir, yakult, sedangkan susu yang bebas laktosa adalah susu 

kacang-kacangan, seperti susu kedelai dan susu kacang hijau. 

 

Simpulan 

 Laktosa pada hakikatnya hanya terdapat pada susu mamalia. Bilamana bayi 

atau para lansia mengalami intoleransi laktosa, berarti pemicunya adalah susu, baik 

air susu ibu atau susu formula. Laktosa pada susu yang diminum, setelah sampai di 

usus halus akan mengalami proses digestif oleh laktase, dan melepaskan glukosa dan 

galaktosa. Apabila karena suatu hal, laktase pada usus halus tidak dihasilkan atau 

kadarnya sangat rendah, laktosa yang masuk ke dalam usus halus tidak bisa dipecah 

secara keseluruhan. Laktosa tersebut akhirnya menyerap air pada usus halus dan se-

lanjutnya masuk ke usus besar. Pada usus besar, laktosa berperan sebagai media 

fermentasi bakteri. 
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