
Mamah: susuku tercemar!

ABSTRAK
Akhir-akhir  ini  marak  diberitakan tentang susu bubuk formula bayi  tercemar 

bakteri.  Bakteri  yang marak  diperbincangkan tersebut  adalah  Enterobacter  sakazakii  

(dibaca:  enterobakter  sakazaki-ai).  Bakteri  ini  dapat  meninfeksi  siapa  saja,  namun 

khususnya  pada  bayi  dan  balita.  Pewartaan  yang  berturut-turut  setiap  hari  hingga 

rekayasa  tuntutan  masyarakat  agar  mengumumkan  nama-nama brand  susu formula 

balita yang mengandung bakteri patogen,  Enterobacter sakazakii, oleh media menjadi 

topik utama dan cukup membuat resah masyarakat.

Pada pertemuan mengenai  Enterobacter  Sakazakii dan mikroorganisme lain 

dalam susu bubuk formula bayi tahun 2004, para ahli WHO dan FAO menyebutkan data 

tentang industri  makanan dan otoritas pengawas nasional menunjukkan bahwa pada 

produk susu bubuk formula dan Enterobacter sakazakii banyak ditemukan di lingkungan 

pabrik. 

Hasil  riset  dari  seluruh  dunia  mengatakan  bahwa  kontaminasi  E.  sakazakii 

dapat  terjadi  pada  merek  susu  apapun  yang  kualitas  produksinya  mengalami 

kecacatan.  Jadi  bahasa mudahnya adalah: keberadaan  Enterobacter  sakazakii  tidak 

terkait satu atau dua nama susu formula, tetapi lebih dikarenakan adanya kontaminasi 

sporadis dalam batch tertentu dalam taraf produksi.

Beradasarkan penelitian  para  peneliti  Institut  Pertanian Bogor  (IPB)  selama 

2003-2006 terhadap 74 sampel susu formula , 13,5 % diantaranya mengandung bakteri 

tersebut. Fakta yang cukup mengkhawatirkan.

Untuk  mengantisipasi  akibat  dari  bakteri  Enterobacter  sakazakii  ini,  akan 

dibahas tentang bakteri ini, yang meliputi : 

1. morfologi

2. klasifikasi 

3. penyakit-penyakit yang ditimbulkan

4. korban

5. gejala
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6. pencemaran

7. pencegahan

1. MORFOLOGI

Enterobacter  sakazakii merupakan bakteri  patogen,  bergerak  (motile),  gram 

negative, berbentuk batang dan berpigmen kuning.

Enterobacter sakazakii sebenarnya sudah ada dalam tubuh manusia terutama 

pada  bagian  usus  halus,  feces,  urine.  bakteri  ini  sebenarnya  berguna  untuk 

membusukan  makanan.  Selain  didalam tubuh  manusia  bakteri  ini  berada  dalam 

susu kiloan dan susu formula.

Bakteri Enterobacter sakazakii dapat berkembang biak melalui:

1. Suhu yang hangat (<70 derajat celcius, terutama pada suhu 30-40 derajat 

celcius)

2. Pembuatan susu yang salah

3. Penyajian susu yang salah

4. Tempat susu yang tidak higienis

 (berbentuk Batang)

 (kenampakan pada cawan Petri)
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2. KLASIFIKASI

Kingdom : Bacteria

Filum : Proteobacteria

Klas : Gamma Proteobacteria

Ordo : Enterobacteriales

Family : Enterobacteriaceae

Genus : Enterobacter

Spesies : Enterobacter sakazakii

3. PENYAKIT YANG DITIMBULKAN

Penyakit yang ditimbulkan bakteri Enterobacter sakazakii antara lain :

 pencernaan terganggu (diare)

 pendarahan usus / radang usus

 septicemia

 NEC (necrotizing enterocolitis)

 infeksi saluran kemih.

 radang sistem saraf

 hydrocephalus

penyakit  yang  mengakibatkan  kepala  membesar  karena  cairan  otak 

berlebihan

 meningitis (radang selaput otak)

Meningitis  adalah infeksi  pada lapisan urat  saraf  tulang belakang dan 

otak.  Penyakit  ini  dapat  menyebabkan  koma  dan  kematian.  Tanda 

pertama  meningitis  termasuk  demam,  kelelahan,  leher  pegal,  sakit 

kepala, mual dan muntah, kebingungan, penglihatan yang kurang jelas, 

dan kepekaan pada cahaya terang. Gejala ini muncul secara perlahan. 

Sakit  kepala  sering  dialami  pada  bagian  depan  kepala  dan  tidak 

diringankan oleh parasetamol.

4. KORBAN
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Keterangan  Enterobacter  sakazakii masih  sangat  terbatas,  namun sesedikit 

apapun  keberadaan  mikroorganisme  itu  dinilai  berisiko  bisa  membahayakan 

kesehatan bayi dan balita. Bayi yang rawan terkena bakteri Enterobacter sakazakii

1. Bayi lahir prematur.

2. Berat badan bayi dibawah batas normal

3. Bayi dibawah 1 tahun

4. Bayi terinfeksi penyakit lain

5. GEJALA

Ciri-ciri bayi yang terkena bakteri Enterobacter sakazakii

1. Diare berat

2. Terdapat bintik merah

3. Demam

4. Kejang-kejang

6. PENCEMARANNYA

Manusia  dapat  mengalami  gejala  keracunan  karena  makanan  telah 

terkontaminasi  oleh  bakteri.  Susu  dapat  menjadi  media  pertumbuhan  yang  baik 

karena di dalamnya terdapat komponen biokimia yang ternyata juga diperlukan oleh 

bakteri itu sendiri. Mata rantai produksi susu memerlukan proses yang steril dari hulu 

hingga  hilir,  sehingga  bakteri  tidak  mendapat  kesempatan  untuk  tumbuh  dan 

berkembang  dalam  susu.  Peralatan  pemerahan  yang  tidak  steril  dan  tempat 

penyimpanannya  yang  tidak  bersih  dapat  menyebabkan  tercemarnya  susu  oleh 

bakteri. Proses pengolahan susu yang tidak steril juga menyebabkan tercemarnya 

susu.

7. PENCEGAHAN

Setelah  kita  mengetahui  tentang  bakteri  Enterobacter  sakazakii,  sekarang 

saatnya kita mengantisipasi hal buruk, agar tidak terjadi :

1. Cuci bersih tangan

2. Botol, dot, harus steril

3. Gunakan pembunuh kuman untuk mencuci botol, dot

4. Baca dan ikuti petunjuk pembuatan dan pemakaian susu

5. Gunakan air panas (>70 derajat celcius) tetapi jangan menggunakan air 
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yang mendidih karena dapat menyebabkan gizi dalam susu berkurang

6. Susu yang telah dibuat lebih dari dua jam harus dibuang

7. Simpan  ditempat  yang  bersih,  kering,  tertutup,  dan  di  ruangan  yang 

dingin/sejuk.

8. menggunakan Air Susu Ibu (ASI). ASI baik diberikan sampai bayi berumur 

6 bulan bahkan sampai bayi berumur 2 tahun.
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