
Wow... Ternyata mengkonsumsi susu juga ada dampaknya 

Kalau kita mendengar kata susu, pasti yang terbesit dibenak kita adalah 

minuman manis yang kaya akan nutrisi. Memang benar bahwa banyak 

kandungan pada susu yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita.  

Selain banyak manfaatnya, ternyata mengkonsumsi susu juga ada dampaknya. 

Penasaran? Nanti akan saya bahas dibawah. Selain dampaknya, saya akan 

berbagi informasi tentang kandungan dan jumlah maksimal mengkonsumsi susu 

setiap harinya. 

Susu memiliki zat gizi yang dibutuhkan tubuh, mungkin yang kita tahu 

kandungan gizi dalam susu hanya kalsium padahal masih banyak yaitu protein, 

lemak, karbohidrat, kalium, vitamin, seng, fosfor, mineral dan lain sebagainya. 

Banyak bukan. 

Diantara bahan  makanan atau minuman yang memiliki banyak kadar kalsium 

adalah susu. Laki-laki membutuhkan 1000-1200mg/hari, wanita 1200-

1500mg/hari, dan anak-anak 1300mg/hari. Susu dapat memenuhi 30% 

kebutuhan kalsium yang dibutuhkan tubuh perhari.  

Selain banyak manfaatnya, mengkonsumsi susu juga ada dampaknya lho. Hal 

tersebut dapat terjadi karena kita mengkonsumsi susu secara berlebihan. 

Mengkonsumsi susu yang baik untuk tubuh hanya 2-3 porsi saja (1 porsi 

200ml). Karena memang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Mengkonsumsi 

susu yang baik adalah sebelum tidur, saat itu tubuh akan menyerap kalsium 

secara optimal.  

Apa jadinya bila terlalu banyak mengkonsumsi? Organ tubuh yang akan 

terserang adalah ginjal. Fungsi ginjal untuk menyaring cairan dalam tubuh yang 

sudah tidak dipergunakan kembali dalam bentuk urine (air seni). Saat tubuh 



sudah cukup memperoleh kalsium, sisa kalsium akan dibuang oleh tubuh dalam 

bentuk urine. Karena kalsium sulit untuk disaring oleh ginjal, maka akan 

mengendap pada saluran ginjal, yang akan mengeras menjadi batu ginjal.  

 

Nah itu yang bisa saya informasikan, dampak mengkonsumsi susu berlebih bisa 

mengakibatkan batu ginjal. Tapi bila kita tidak mengkonsumsinya, tubuh akan 

kekurangan zat gizi yang terdapat pada susu. Jadi kita tetap mengkonsumsi 

susu, tapi dengan porsi dan waktu yang tepat mengkonsumsi agar kalsiumnya 

dapat diserap secara optimal oleh tubuh. 

 


