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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Pedet Friesian Holstein (FH)  merupakan calon indukan dan calon pejantan 

yang nantinya akan dijadikan sebagai produk penghasil susu dan produk penghasil 

daging. Pedet Friesian Holstein (FH) betina umumnya digunakan sebagai ternak 

pengganti (replacement stock) guna  mendapatkan produksi susu yang meningkat. 

Pedet Friesian Holstein (FH)  jantan selain dijadikan produk olahan daging 

tentunya juga digunakan sebagai pejantan unggul yang diambil semennya melalui 

progam inseminasi buatan untuk mendapatkan keturunan yang baik. Pemilihan 

pedet jantan dalam rangka perbaikan kualitas sapi perah sangatlah menentukan 

suatu keberhasilan, karena masa depan suatu peternakan sapi tergantung pada 

program pembesaran pedet. Pemeliharaan pedet membutuhkan suatu ketelitian 

yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemeliharaan sapi dewasa. Fase ini 

pedet sangat rentan terhadap penyakit, diantaranya : diare atau mencret, 

pneumonia atau penyakit radang paru, kembung, dan parasit saluran pencernaan 

(cacing). Angka kematian pedet dapat mencapai 20% (Reksohadiprojo, 1984) 

untuk anak sapi dibawah 3 bulan, namun angka tersebut dapat menjadi lebih besar 

lagi jika kurang memperhatikan teknik-teknik pemeliharaan yang benar, seperti 

mengontrol kesehatan, pemberian susu, pemberian pakan, dan perkandangan. 

Perhatian yang setengah-setengah tidak akan memberikan hasil yang memuaskan 

karena akan berakibat kerugian, yaitu pejantan yang kurang unggul dan 

pertumbuhan pedet yang lambat. Pola pemeliharaan pedet jantan pada umumnya 
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hampir sama dengan pola pemeliharaan pedet betina, akan tetapi perkembangan 

pada pedet jantan lebih baik, sehingga sapi jantan dengan bobot badan yang lebih 

besar akan cepat masuk ke pasaran konsumsi. Pemberian pakan yang memenuhi 

gizi baik akan menambah bobot badan pedet yang maksimal, tetapi apabila 

pemberian pakan pedet diberi pakan dengan ala kadarnya, maka pertambahan 

bobot badan pedet tidak akan maksimal. Pertambahan bobot badan harian pedet 

jantan FH yang baik yakni berkisar dengan rata-rata 0,13 kg/ekor/hari (Blakely 

and Blade, 2004). Pertambahan bobot badan di kalangan peternak banyak yang 

tidak memenuhi target tersebut, karena peternak banyak memberi pakan dengan 

pakan yang terbatas dengan alasan ekonomis, sehingga menyebabkan laju 

pertumbuhan bobot badan harian pun terbatas. 

 Pakan cair utama pedet yang baru lahir adalah kolostrum, hal ini bertujuan 

untuk menjaga kekebalan tubuh pada pedet. Pemberian pakan cair kedua setelah 

kolostrum adalah susu segar. Pemberian susu segar ini memang sangat baik bila 

diberikan untuk pedet, namun apabila ini dilakukan terus-menerus, maka peternak 

masih sangat minim untuk mengambil keuntungan dari susu induknya. Minimnya 

keuntungan tersebut didasarkan pada harga susu di KUD dan peternakan rakyat 

setempat dengan harga Rp 5.000/liter, apabila dalam satu hari jumlah konsumsi 

pedet 4 liter, maka dalam satu hari peternak harus menyediakan biaya pakan 

sebesar Rp 20.000 untuk satu ekor pedet. Sumber pakan cair alternatif untuk 

pedet, yaitu menggunakan skim kadaluarsa dan UHT kadaluarsa. Skim kadaluarsa 

adalah pengganti susu induk yang dalam masa kini masih sangat populer 

digunakan. Skim kadaluarsa ini harganya sangat murah dan cocok sebagai susu 
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pengganti induk dengan harga Rp 12.000/kg atau Rp 1.200/liter (sesudah 

diencerkan 1:10) yang didapat dari produsen susu skim kadaluarsa di Malang. 

Susu skim kadaluarsa masih memiliki memiliki kandungan 55% dari seluruh 

energi susu dan protein susu 3,5% (Buckle et al., 1987), sehingga berpotensi baik 

untuk digunakan. Susu UHT (Ultra High Temperature) adalah susu yang sudah 

disterilkan dengan suhu tinggi yaitu 135
0
 C sampai dengan  145

0 
C dalam waktu 2 

sampai 5 detik (Astawan, 2007). Harga susu UHT kadaluarsa ini pun lebih murah 

dari pada susu segar, yaitu berkisar dengan harga Rp 2.500/liter yang didapat dari 

salah satu produsen susu UHT kadaluarsa di Malang dan susu UHT ini masih 

belum diuji coba pada pedet. Susu UHT kadaluarsa digunakan pada penelitian ini 

karena susu UHT kadaluarsa masih berpotensi memiliki nilai nutrisi yang baik, 

serta susu UHT juga bebas dari seluruh mikroba atau organisme (Purwiyanto, 

2011), sehingga diharapkan aman dikonsumsi untuk pedet 

 Berdasarkan uraian tersebut, maka sangat penting untuk diteliti pemberian 

sumber pakan cair yang berbeda yaitu, susu segar, susu UHT kadaluarsa , dan 

skim kadaluarsa yang nantinya akan digunakan sebagai tolak ukur untuk 

perkembangan produksi pedet terutama pada pertambahan bobot badan dan biaya 

pakan pedet, sehingga peneliti bisa memilih pertimbangan biaya pakan yang 

memberi efek pertambahan bobot badan yang baik, serta keuntungan yang bagus. 

1.2. Perumusan Masalah 

 1. Apakah pemberian pakan cair selama satu bulan berpengaruh terhadap 

PBBH (Pertambahan Bobot Badan Harian) pada pedet jantan FH pra 

sapih ? 
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2. Berapa biaya perbandingan pakan dan analisa keuntungan pemeliharaan

pedet jantan FH selama satu bulan ?

1.3. Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan cair selama satu bulan

terhadap PBBH (Pertambahan Bobot Badan Harian) pada pedet jantan

FH pra sapih.

2. Untuk mengetahui berapa biaya perbandingan pakan dan analisa

keuntungan pemeliharaan pedet jantan FH selama satu bulan.

1.4. Manfaat 

1. Untuk menambah pengetahuan bagi peneliti tentang pengaruh pakan cair

terhadap PBBH (Pertambahan Bobot Badan Harian) dan perbandingan

biaya pakan, serta analisis keuntungan pada pedet jantan FH pra sapih.

2. Sebagai bahan informasi dan kajian bagi semua pihak yang

berkepentingan dalam pengembangan usaha pedet jantan FH.


