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PENGARUH PENYIMPANAN ASI TERHADAP KADAR LAKTOSA DAN PROTEIN 

IBU MENYUSUI DI WILAYAH PUSKESMAS JOGONALAN 

Zaenal Arifin, Indarto , Munvati 

Latar Belakang/Laktosa ASI sangat penting untuk pertumbuhan otak dan penyerapan kalsium. 
ASI mengandung laktosa 7 g% dan mudah rusak oleh penyimpanan yang tidak tepat. ASI juga 
mengandung protein 1,20%. Protein mudah rusak karena terdenaturasi. Tujuan Penelitian: 
mengetahui pengaruh penyimpanan ASI pada suhu ruangan dan almari pendingin terhadap kadar 
laktosa dan protein ASI. 
Metode Penelitian.Jenis Eksperimental design dengan rancangan Control group Pre-test-post-
test. Pengumpulan data laktosa dengan Luff-Schoorl dan protein metode Biuret. Subjek .ibu 
meneteki di wilayah Puskesmas Jogonalan Klaten, sampel 30 orang. Analisis Data: menggunakan 
Anova regresion dan wilcoxon Ranks Test tingkat signifikansi 95%. 
Hasil dan pembahasao: Rerata kadar laktosa sebelum penyimpanan 7,08±0,20 g%, setelah 
penyimpanan suhu ruangan 2 jam kadar laktosa 4,84±0,79 g%, 4 jam 3,03±0,76 g% dan 6 jam 
0,85±0,62 g%. Kadar laktosa setelah disimpan di almari pendingin selama 2 jam 6,39±0,30 g%, 
4 jam 4,73±0,63 g% dan 6 jam 2,51±0,42 g%. Hasil Anova regression p<0,05, hal ini berarti ada 
pengaruh penurunan yang signifikan. Rerata kadar protein sebelum penyimpanan 1,20±0,26 g%, 
setelah penyimpanan suhu ruangan 2 jam 1,15±0,00 g%, 4 jam 1,03±0,08 g%, 6 jam 0,18±0,02 
g%. Rerata kadar protein setelah penyimpanan almari pendingin 2 jam 1,19±0,04 g%, 4 jam 
1,17±0,04 g%, 6 jam 1,15±0,02 g%. Hasil Anova p<0,05, hal ini berarti ada pengaruh penurunan 
yang signifikan. ASI mengandung laktosa 7 g% dan mudah rusak oleh penyimpanan yang tidak 
tepat. 
Kesimpulan : Ada pengaruh penyimpanan ASI pada suhu ruangan dan almari pendingin 
terhadap kadar laktosa dan protein ASI 

Kata Kunci: Kadar laktosa, kadar protein, penyimpanan suhu ruangan, penyimpanan almari 
pendingin 

PENDAHULUAN 
Laktosa merupakan karbohidrat utama dalam ASI, kadamya paling tinggi 

dibanding susu mamalia lainya. Fungsi utama laktosa adalah mempertinggi absorbsi 
kalsium dan sumber energi.ASI mengandung 7 g% laktosa, laktosa dapat dihirolisis 
menjadi glukosa dan galaktosa, fungsi galaktosa adalah merupakan nutrisi utama otak 
dan jaringan syaraf (Ronaldoe, 2008). 

Protein merupakan salah satu unsur yang diperlukan untuk metabolisme, 
pembentukan jaringan (pertumbuhan), dan juga melindungi kita dari penyerbuan dari 
mikroorganisme yang merugikan. Protein ASI juga sangat cocok bagi pencemaan bayi. 
Hal ini memungkinkan bayi terhindar dari sembelit. Kandungan protein dalam ASI adala 
1,2 g% (Marks,2002). 

Pengertian ASI adalah suatu emulsi lemak dalam larutan kelenjar, laktosa dan 
garam-garam anorganik yang sekresinya dipengaruhi oleh bayinya (Puspita, 1995). ASI 
terbagi menjadi beberapa stadium yaitu: ASI stadium kolostrum. Kolostrum merupakan 
cairan yang pertama dikeluarkan atau disekresi oleh kelenjar payudara pada 4 hari 
pertama setelah persalinan. ASI Stadium peralihan. ASI ini diproduksi pada hari kelima 
sampai hari kesepuluh. Jumlah volume ASI semakin meningkat tetapi komposisi protein 
semakin rendah, sedangkan lemak dan karbohidrat semakin tinggi. ASI Stadium matur. 
ASI yang disekresi pada hari kesepuluh sampai seterusnya. ASI matur merupakan nutrisi 
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bayi yang terus berubah disesuaikan dengan perkembangan bayi sampai 6 bulan. Setelah 
6 bulan bayi dikenalkan dengan makanan pendamping selain ASI. 

Karbohidarat utama ASI adalah laktosa (gula) yang sangat diperlukan untuk 
pertumbuhan otak. Salah satu produk laktosa adalah galaktosa yang merupakan makanan 
vital bagi jaringan otak yang sedang tumbuh. Laktosa meningkatkan penyerapan kalsium 
yang sangat penting imtuk pertumbuhan tulang. Laktosa juga meningkatkan pertumbuhan 
bakteri usus yang baik, yaitu Lactobacillus bifidus. Laktosa oleh fermentasi akan diubah 
menjadi asam laktat yang memberikan suasana asam di dalam usus bayi sehingga dapat 
menghambat pertumbuhan bakteri berbahaya. ASI mengandung sekitar 7 g% laktosa. 
Bila dilihat dari kompisisi ASI kolostrum mengandung laktosa 5,5 g%, kemudian ASI 
transisi mengandung laktosa 6,4 g% dan ASI matur mengandimg laktosa 7,0-7,8 g% 
(Roenaldo, 2002). 

Protein adalah bahan baku untuk pertumbuhan. ASI mengandung protein khusus 
yang dirancang untuk pertumbuhan bayi. Dilihat dari jumlah g % dan tingkat kematuran 
ASI maka protein ASI kolostrum adalah 4,1 g%, protein ASI transisi 1,6 gr% dan protein 
ASI matur adalah 1,2 g%(Roenaldo, 2002). ASI yang berada di suhu ruangan hanya 
dapat bertahan sekitar 6 jam. Menurut Ad\ani (2007), pada suhu ruangan sebaiknya ASI 
tidak dibiarkan lebih dari 4 jam ( M M M . nakiialahloicl. corn). ASI yang disimpan dalam 
termos diisi es batu dapat bertahan 24 jam. Di lemari es (tempat buah) dapat tahan 2x24 
jam. ASI perah yang disimpan di lemari es (kulkas tempat khusus untuk menyimpan ASI) 
dapat bertahan 2 minggu (usahakan tempatnya terpisah dari bahan makanan lain) dan 
jangan dibuka-tutup. ASI bisa tahan sampai 3 bulan jika disimpan dalam di freezer 
(Pumawati, 2007). 

Berdasarkan studi wawancara yang dilakukan di pada 15 orang ibu menyusui di 
puskesmas jogonalan didapatkan hasil 5 orang menyimpan ASI di suhu ruangan, 2 orang 
di lemari es, dan sisanya 8 orang menyatakan bahwa tidak berani menyimpan karena 
tidak tahu tentang penyimpanan ASI. Hal inilah yang mendorong penulis untuk 
mengadakan penelitian tentang pengaruh pen\'impanan ASI terhadap kadar laktosa dan 
protein ASI buteki di wilayah puskesmas Jogonalan Klaten. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui perbedaan pengaruh p)en\nmpanan ASI pada suhu ruangan dan almari 
pendingin terhadap kadar laktosa dan protein .ASI. 

BAHAN DAN CARA P E N E L I T I A N 
Jenis penelitian ini adalah Eksperimental Design menggunakan rancangan 

Control Group Pre-test-post-test. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 30 orang 
untuk kelompok p>erlakuan dan kelompok kontrol menggunakan purposive sample. 
Pemeriksaan laktosa menggunakan metode Luff Schoorl. Cara kerja metode Luff 
Schoorl meliputi : ambil sampel 2 ml masukkan dalam labu ukur 250 ml secara 
kwantitatif tambah sedikit aquades kemudian larutkan. Tambah 4 ml K4Fe(CN)6 1,5 N 
kemudian campur. Selanjutnya tambah 4 ml Zn(CH3COO)2 3 N campurkan. Kemudian 
gojog selama 15 menit.Tambahkan aquades sampai tanda dan gojok sampai homogen 
kemudian disaring air saringan pertama 10 ml dibuang lalu disaring atau diendapkan. 
Pipet filtrat 25 ml masukkan dalam labu erlemeyer tambah 250 ml larutan Luff Scoorl. 
Kemudian panaskan sampai mendidih lalu dinginkan. Tambahkan 15 ml K I 30% dan 25 
ml Asam sulfat 6 N . Selanjutnya titrasi dengan Natrium Tiosulfat 0,1 N dengan Indikator 
amylum 1%. Untuk blanko pada pemeriksaan metode luffSchoorl caranya : memasukan 
25 ml larutan Luff-Schoorl kedalam labu erlemeyer tambah 25 ml aquades. Panaskan 
pendingin selama 10 menit sampa mendidih, kemudian dinginkan. Selanjutnya 
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tambahkan 15 ml K I 30% dan 25 ml asam sulfat 6 N , kemudian titrasi dengan natrium 
tiosulfat 0,1 N dengan indikator amylum 1%. Untuk pemeriksaan protein menggunakan 
Metode Reduksi Metylin Blue dan Biuret dengan absorbansi maksimum 520 nm. 
Selain itu peneliti juga menggunakan lembar anamnese (dilengkapi termometer. 
tensimeter, Hb Zahli set, timbangan BB, pengukur TB dan jam) untuk menentukan 
derajad kesehatan dan status gizi subyek untuk mengendalikan pengaruh kesehatan 
terhadap produksi air susu ibu. Analisa data menggimakan Anova regresion kemudian 
dilanjut Wilcoxon Ranks Test dan Paired t-test dengan kepercayaan 95% dan nilai 
signifikasi 0,05. 

Pengambilan sampel dilaksanakan dengan cara responden dikumpulkan di Rumah 
bersalin Yosi Trihana, kemudian memberikan botol steril kepada responden untuk 
tempat penampungan ASI, disertai dengan pemberian Inform Consent. Responden 
,diberitahu cara untuk memerah ASI, kemudian dilakukan wawancara status gizi dan 
pemeriksaan kesehatan meliputi : pemeriksaan vital sign, hemoglobin, tinggi badab. berat 
badan, indeks masa tubuh dan anamnese penyakit. sampel adalah ASI ibu men>'usui 
diambil 60 ml, kemudian dibagi 10 ml untuk pemeriksaan awal laktosa dan protein 
sebagai kelompok kontrol, 25 ml disimpan disuhu ruangan, 25 ml disimpan pada almari 
pendingin, kemudian pada jam ke2, jam ke 4 dan ke 6 diperiksa kadar laktosa dan 
proteinnya (sebagai kelompok perlakuan). Sampel ASI diantar di Laboratorium KIMIA 
A M A M I untuk diadakan pemeriksaan kadar protein ASI tersebut. Kemudian dilakukan 
analisa data. 

Persiapan sampel : sampel adalah ASI ibu menyusui yang diambil 60 ml dibagi 10 
ml untuk pemeriksaan awal laktosa dan protein, 25 ml disimpan disuhu ruangan, 25 ml 
disimpan pada almari pendingin, kemudian pada jam ke2, jam ke 4 dan ke 6 diperiksa 
kadar laktosa dan proteirmya. Untuk pemeriksaan laktosa awal ambil 2 ml ASI 
dimasukan labu erlemeyer 250 ml tambah sedikit aquades kemudian larutkan. Tambah 4 
ml K4Fe(CN)6 1,5 N kemudian campur. Selanjutnya tambah 4 ml Zn(CH3COO)2 3 N 
campurkan. Kemudian gojog selama 15 menit.Tambahkan aquades sampai tanda dan 
gojok sampai homogen. Sampel siap untuk diperiksa 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Usia subyek adalah 27±3,56 tahun termasuk dalam kelompok usia subur, rata-rata 

berat badan 48,9±3,81 kg, tinggi badan 154±4,06 cm dan indeks masa tubuh 20,5-1,19 
kg/'m2. Kadar Hemoglobin dalam batas normal 11,9±0,20 gr% (metode Zahli), tanda-
tanda vital yang normal meliputi tekanan darah 120±1,23 mmHg, respirasi 19,5=1,54 
kali/m, nadi 81,7±2,66 kali/m dan suhu tubuh 36,2±0,21 kali/m. Dengan demikian 
karaterisitik kesehatan subyek yang mendekati sama maka perbedaan pengaruh terhadap 
hasil penelitian dapat diperkecil. 

Kesamaan karateristik sangat diperlukan untuk memperkecil hasil penelitian 
sebab derajad kesehatan dan status nutrisi dapat mempengaruhi produksi air susu ibu. Ibu 
dalam keadaan sakit dapat menurunkan produksi air susu ibu baik secara kwalitas 
maupun kwantitas (Pumawati, 2007). Hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-
Smirnov Z tebaran data nilai P lebih dari 0,05 (P>0,05), hal ini berarti distribusi data 
normal, dapat dilanjutkan dengan statistik parametrik (uji T dan Anova). 
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Kelompok Kadar laktosa (g%) Kelompok 
Suhu ruangan Almari pendingin 

Seb Pen>ampanan (kontrol) 7,08±0,20 7,08±0,20 
Sesudah 2 jam 4,84±0,79 6,39±0,30 
Sesudah 4 jam 3,03±0,76 4,73±0,63 
Sesudah 6 jam 0,85±0,62 2,51±0,42 

label. 1 Rerata kadar laktosa (g%) antar kelompok 

Keterangan : 
Seb. Penyimpanan: Sebelum penyimpanan (sebagai kelompk kontrol) 
Sesudah Penyimpanan 2, 4, 6 jam sebagai kelompok perlakuan 

Hasil uji statistik menggunakan Anova (Regession) didapatkan nilai p<0,05, hal 
ini berarti bahwa penurunan kadar laktosa sebelum penyimpanan dibanding sesudah 
penyimpanan pada suhu ruangan pada 2 jam, 4 jam dan 6 jam setelah penyimpanan ada 
perbedaan yang signifikan. Hasil perhitungan nilai F hitung 4.515 lebih dari nilai F tabel 
dengan sampel 30 yaitu 2,12, sehingga dapat dikatakan ada perbedaan yang sangat 
signifikan antara kadar laktosa sebelum penyimpanan dan sesudah penyimpanan pada 
suhu ruangan. Sedangkan perbedaan antara sebelum penyimpanan dan sesudah 
penyimpanan pada almari pendingin setelah 2 jam, 4 jam dam 6 jam penyimpanan 
menunjukkan ada perbedaan yang signifikan, karena nilai F hitung 8,689 lebih dari F 
tabel dan nilai p<0,05. 

Rerata kadar protein kelompok sebelum penyimpanan dan sesudah penyimpanan 
dapat dilihat pada tabel.2 

Kelompok Kadar laktosa (g%) 
Penyimpanan Suhu ruangan Almari pendingin 
Sebelum Penyimpanan 1,20±0,26 1,20±0,26 
Sesudah 2 jam 1,15±0,04 1,19±0,02 
Sesudah 4 jam 1,03±0,45 1,17±0,02 
Sesudah 6 jam 0,18iO,15 1,15±0,02 

Tabel. 2 Rerata kadar Protein (g%) antar kelompok 

Keterangan : 
Sebelum penyimpanan (sebagai kontrol) 
Sesudah penyimpanan 2, 4, 6 jam (sebagai perlakuan) 

Hasil uji statistik menggunakan Anova (Regession) didapatkan nilai p 0,00 kurang 
dari p 0,05, hal ini berarti bahwa penurunan kadar protein sebelum penyimpanan 
dibanding sesudah penyimpanan pada suhu ruangan pada 2 jam, 4 jam dan 6 jam setelah 
penyimpanan ada perbedaan yang signifikan. Hasil perhitungan nilai F 11,18 lebih dari 
nilai F tabel dengan sampel 30 yaitu 2,12, sehingga dapat dikatakan ada perbedaan yang 
sangat signifikan antara kadar protein sebelum penyimpanan dan sesudah penyimpanan 
pada suhu ruangan. Sedangkan perbedaan antara sebelum penyimpanan dan sesudah 
penyimpanan pada almari pendingin setelah 2 jam, 4 jam dam 6 jam penyimpanan 
menunjukkan ada perbedaan yang signifikan, karena nilai F hitung 121,05 lebih dari F 
tabel dan nilai p<0,05. Dengan demikian dapat dikatakan hipotesis terbukti baik pada 
kadar laktosa maupun protein yang disimpan pada suhu ruangan yaitu " Ada pengaruh 
penyimpanan ASI pada suhu ruangan terhadap kadar laktosa dan protein dalam ASI." 

26 



der.gar. r.i'a: F hitung > F tabel dan nilai p<0,05 . Demikian juga dengan pengaruh 
penyimpanan pada suhu dingin terhadap kadar protein dalam ASI hasilnya hipotesis 
lerbukii :"Ada pengaruh penyimpanan ASI pada almari pendingin terhadap kadar laktosa 
dan protein ASI" dengan nilai F hitung> F tabel dan nilai p<0,05. 

Pada hasil penelitian ini didapatkan hasil uji Anova menggunakan SPSS 14 
dengan hasil F hiuing > F tabel 2,12 dan nilai signifikansinya 0.00 < nilai p 0,05 artinya 
terdapat pengaruh \ang signifikan penyimpanan ASI pada suhu ruangan terhadap kadar 
laktosa dan protein ASI. Juga terdapat pengaruh yang signifikan pada lama penyimpanan 
ASI pada suhu ruangan terhadap penurunan kadar laktosa dan protein ASI. Penelitian 
ini juga diperkuat dengan penurunan kadar laktosa dan protein ASI terjadi setelah 
dilakukan penyimpanan. Hal ini kemungkinan disebabkan adanya denaturasi protein. Hal 
ini relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Sudarmadji (1996) bahwa protein sangat 
mudah mengalami perubahan fisis dan aktivitas biologisnya. Banyak agensia yang 
menyebabkan perubahan sifat alamiah dari protein seperti panas, asam, basa, solven 
organik, garam, logam berat, radiasi sinar radio aktif 

Referensi lain mengemukakan bahwa protein dapat terdenaturasi oleh perlakuan 
pemanasan. Denaturasi protein dapat diartikan suatu perubahan atau modifikasi terhadap 
struktur sekunder, tersier dan kitartener molekul protein tanpa terjadinya pemecahan 
ikatan-ikatan kovalen. Karena itu, denaturasi dapat diartikan suatu proses terpecahnya 
ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, ikatan garam dan terbukanya lipatan atau wiru 
molekul protein yang terdenaturasi akan berkurang kelarutannya (Winamo, 1992). 
Menurut Ophart (2003), suhu tinggi dapat meningkatkan energi kinetik dan menyebabkan 
molekul penyusunan protein bergerak atau bergetar sangat cepat sehingga mengacaukan 
ikatan molekul tersebut. Pemanasan akan membuat protein terdenaturasi sehingga 
kemampuan mengikat aimya menurun. Hal ini terjadi karena energi panas akan 
mengakibatkan terputusnya interaksi non-kovalen yang ada pada struktur alami protein 
tapi tidak memutuskan ikatan kovalennya yang berupa ikatan peptida. Muchtadi (1989) 
mengungkapkan bahwa nilai gizi dari suatu bahan pangan ditentukan bukan saja oleh 
kadar nutrient yang dikandungnya, tetapi dapat tidaknya nutrient tersebut digunakan oleh 
tubuh. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian ini bahwa pada setiap 2 jam penyimpanan di 
suhu ruangan kadar protein mengalami penurunan secara berkelanjutan. Di dalam jumal 
ilmiah, penulis mendapatkan data kadar protein ASI, standart air susu ibu Dilihat dari 
jumlah g % dan tingkat kematuran ASI maka protein ASI kolostrum adalah 4,1 g%, 
protein ASI transisi 1,6 gr% dan protein ASI mamr adalah 1,2 g% (Roenaldo, 2002). Bila 
dilihat dengan standar maka kadar protein dalam ASI para ibu sesuai dengan standar 
yaitu 1,20 g% namun setelah penyimpanan pada suhu ruangan mengalami penurunan 
sangat signifikan. Selama penyimpanan ASI di suhu ruangan 2 jam pertama, penurunan 
kadar protein tidak terlalu tinggi (rata-rata masih mendekati normal) pada jam keempat 
menurun sedikit masih sekitar 1,03 ini dapat dapat dikategorikan kualitas protein baik. 
Sedangkan penyimpanan ASI pada suhu ruangan setelah 6 jam rata-rata 0,189 gr% dapat 
dikatakan kwalitas protein ASI menurun atau kurang baik . Salah satu parameter nilai 
gizi protein adalah daya cemanya yang didefinisikan sebagai efektifitas absorbsi protein 
oleh tubuh (Del Valle, 1981). Penurunan kadar protein berbeda ketika disimpan pada 
almari pendingin baik setelah disimpan 2 jam pada almari pendingin maupun 4 jam, serta 
6 jam penyimpanan temyata kandungan protein masih berkisar 1,1 g% lebih. Hal ini 
dapat disimpulkan bahwa meskipun kadar protein ASI menurun sigifikan namun kadar 
protein sampai penyimpanan 6 jam pada almari pendingin masih mendekati nilai normal. 
Berdasarkan perhitungan statistik Wilcoxon Signed Ranks Test didapatkan nilai p<0,05 
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berarti perbedaan signifikan antara penyimpan suhu ruangan dan almari pendingin. Jadi 
dapat dikatakan kwalitas protein masih baik disimpan pada almari pendingin. 

Hal ini berbeda pada kadar laktosa ASI. Laktosa ASI pada 6 jam setelah 
penyimpanan pada suhu ruangan rata-rata 0,85±0,62 g%, dan pada almari pendingin 
2,51±0,42 g%. Kadar laktosa baik disimpan pada suhu ruangan ataupun almari pendingin 
secara kwalitas kurang baik, sebab turun lebih dari 60% dari normal, namun bila dilihat 
perbedaanya antara yang disimpan pada suhu ruangan dan almari pendingin kadar laktosa 
masih tinggi yang disimpan pada almari pendingin, berarti lebih baik disimpan pada 
almari pendingin. Berdasarkan perhitungan menggunakan Wilcoxon Ranks Test 
didapatkan nilai p<0,05 berarti ada perbedaan bermakna . Kerusakan laktosa sangat 
dipengaruhi banyak hal diantaranya bakteri. Pada suhu ruangan kemungkinan 
pertumbuhan bakteri yang ada saat pemerahan ASI tidak dapat dihambat sehingga banyak 
laktosa yang diubah menjadi asam laktat. Sedangkan kadar laktosa pada penyimpanan 
almari pendingin perkembangan bakteri dapat dihambat walupun kurang efektif bila 
dilihat dari penurunan kadar laktosanya. 
Bakteri ada dimungkinkan saat pemerahan sebab pada penelitian ini pemerahan 
menggunakan breast pump. Penggunaan breast pump memang sering dipakai masyarakat 
sehingga peneliti menyesuaikan kebiasaan masyarakat. 
Breast pump tidak dianjurkan karena kurang efisien dan tidak sesuai untuk memerah 
ASI. Bahan karet yang terdapat di bagian belakang pompa yang berbentuk seperti bohlam 
sulit dan tidak bisa disterilkan. Sehingga ASI yang tersisa di bagian tersebut bisa menjadi 
media yang menyalurkan mikroba (Pumawati, 2007). 

Bila ASI yang diambil steril maka ASI dapat bertahan lama bila disimpan pada 
suhu dingin, hal ini sesuai dengan teori ASI yang berada di suhu ruangan hanya dapat 
bertahan sekitar 6 jam. Sedangkan menumt Advani (2007), mengungkapkan bahwa pada 
suhu mangan sebaiknya ASI tidak dibiarkan lebih dari 4 jam (vt'M'ii'.nakitatabloid. com). 
ASI yang disimpan dalam termos diisi es batu dapat bertahan 24 jam. Di lemari es 
(tempat buah) dapat tahan 2x24 jam. ASI perah yang disimpan di lemari es (kulkas 
tempat khusus untuk menyimpan ASI) dapat bertahan 2 minggu (usahakan tempatnya 
terpisah dari bahan makanan lain) dan jangan dibuka-tutup. ASI bisa tahan sampai 3 
bulan jika disimpan dalam di freezer. 

KESIMPULAN 

Kesimpulan yang didapat adalah ada pengaruh penyimpanan pada suhu mangan (suhu 
mang 25-28°C) tei+iadap penumnan kadar laktosa dan protein dalam A S I . Ada pengamh 
penyimpanan pada almari pendingin (suhu 2-8°C) terhadap penumnan kadar latosa dan 
protein dalam ASI. Pengamh penyimpanan ASI pada almari pendingin lebih baik 
dibanding suhu mangan terhadap kadar laktosa dan protein A S I . 
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