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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pedet Friesian Holstein (FH) 

 Blakely and Blade (1991) menyatakan bahwa rata-rata bobot lahir anak sapi 

keturunan Friesian Holstein (FH) adalah 42 kg. Sapi jenis ini banyak 

dikembangbiakkan oleh peternak di Indonesia karena memiliki sifat beradaptasi 

yang cukup baik (Soetarno, 2003). Bobot lahir pedet dipengaruhi oleh jenis 

kelamin, bangsa dan keturunan (Olson, 1951).  

 Anak sapi memiliki perut yang terbagi menjadi empat, yaitu rumen, 

retikulum, omasum, dan abomasum. Kapasitas abomasum memiliki kapasitas dua 

kali lebih lebih besar dari pada perut yang lain (Roy,1980). Rumen berfungsi baik 

setelah anak sapi berumur dua bulan atau jika anak sapi memakan makanan padat 

atau kering (Williamson and Payne, 1993). Sesudah kelahiran, pengaruh besar 

tubuh sangat bergantung pada keadaan makanan yang diberikan kepadanya 

(Salisbury and Van Demark,1985). 

Pada mulanya dalam usaha ternak sapi perah, pemeliharaan pedet 

diutamakan pada pengganti bibit induk (replacement) yang akan diperah sebagai 

sumber produksi susu. Pada kenyataannya, kelahiran pedet jantan dan betina 

berpeluang sama sehingga pedet jantan yang dahulu tidak pernah dilirik untuk 

dipelihara sekarang justru banyak dicari sebagai bakalan untuk digemukkan 

(Santosa, 2001). 

Dalam proses budidaya ternak sapi, periode yang paling sulit dan penuh 

risiko adalah periode pemeliharaan pedet dari setelah lahir hingga disapih, 
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terutama risiko serangan penyakit dan tingkat kematian yang tinggi. Kematian 

pedet dibawah umur tiga bulan mencapai 20% bahkan bisa mencapai 50%. Hal 

tersebut yang menjadi penyebab banyak produsen ternak sapi mengawali 

usahanya dari sapi yang telah disapih sebagai bakalannya. Fenomena ini pada 

gilirannya telah menyebabkan tidak dapat dibendungnya impor ternak sapi hidup 

dari luar negeri yang setiap tahun semakin meningkat. Dampak dari hal tersebut, 

pemeliharaan pedet menjadi sangat penting yang harus dilakukan dengan baik dan 

seksama (Wina dkk., 1996). 

Pemeliharaan pedet yang baru lahir, pemberian pakan dan minum, 

perkandangan serta penanganan kesehatan perlu diperhatikan dengan baik, 

mengingat angka kematian pedet yang cukup tinggi pada empat bulan pertama 

setelah pedet lahir. Di daerah tropis rata – rata persentase kematian pedet dibawah 

umur tiga bulan mencapai 20% bahkan bisa mencapai 50% (Wina dkk., 1996).  

Masa depan suatu peternakan sapi perah tergantung pada program pembesaran 

pedet maupun dara sebagai replacement stock untuk dapat meningkatkan produksi 

susu. Pemeliharaan pedet yang baru lahir, pemberian pakan dan minum, 

perkandangan serta penanganan kesehatan perlu diperhatikan dengan baik, 

mengingat angka kematian pedet yang cukup tinggi pada empat bulan pertama 

setelah pedet lahir. Persentase kematian pedet di daerah tropis dibawah umur tiga 

bulan mencapai 20% bahkan bisa mencapai 50% (Reksohadiprojo, 1984). 

Tingginya angka kematian pedet diantaranya dipengaruhi oleh bobot lahir rendah 

dan sistem pemeliharaan setelah plahir yang kurang baik (Utomo et al., 2006). 
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Kematian sapi perah tertinggi adalah selama masih pedet sejak lahir 

sampai umur 3 bulan. Agar kematian pedet dapat dikurangi dan pedet tumbuh 

menjadi sapi yang baik, maka diusahakan pedet pada waktu lahir harus sehat dan 

kuat, maka perawatan pedet dapat dimulai sejak pedet masih didalam kandungan 

dalam bentuk janin (Soetarno, 2003). 

2.2. Sistem Pencernaan Pedet FH Pra Sapih 

 Roy (1980) menyatakan bahwa pada anak sapi, air susu maupun pakan 

dalam bentuk cair dapat langsung masuk ke dalam abomasum melalui saluran 

khusus yang disebut oesophageal groove. Saluran ini terbentuk secara refleks saat 

protein susu terlarut diberikan. Sebelum anak sapi berumur delapan minggu, 

refleks pembentukan oesophageal groove dapat dirangsang menggunakan air 

sebaik menggunakan air susu, akan tetapi setelah umur anak sapi lebih dari 

delapan minggu, maka efeknya akan berkurang. 

 Williamson and payne (1993) juga mengatakan bahwa Sejak lahir anak 

sapi mempunyai empat bagian  perut, yaitu : rumen (perut handuk), retikulum 

(perut jala), omasum (perut buku), dan abomasum (perut sejati) dengan kapasitas 

abomasum sekitar 60%, ketika sapi menjadi dewasa akan terjadi proses perubahan 

kapasitas omasum menjadi 8%, sebaliknya untuk bagian rumen yang kapasitasnya 

awalnya hanya 25%, berubah menjadi 80% saat dewasa. Air susu yang diminum 

pedet akan langsung disalurkan ke abomasum berkat adanya saluran yang disebut 

dengan oeshopageal groove. Saluran ini akan menutupi apabila pedet meminum 

air susu, sehingga susu tidak jatuh ke dalam rumen, sebaliknya apabila pedet 

mengkonsumsi pakan baik konsentrat atau rumput maka saluran tersebut akan 
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membuka, sehingga pakan padat akan masuk ke rumen. Proses membuka dan 

menutupnya saluran ini mengikuti pergerakan refleks, semakin besar pedet, maka 

pergerakan refleks ini semakin menghilang. Selama empat minggu pertama 

sebenarnya pedet hanya mampu mengkonsumsi pakan dalam bentuk cair saja, 

berikut adalah gambar saluran pencernaan pedet pra sapih dengan saluran 

oeshopageal groove : 

 

Sumber : Merrick Animal Nutrition, Inc (2013) 

2.3. Susu Segar 

Pedet yang baru saja lahir lebih baik dibiarkan bersama –sama induknya 

selama 24 sampai dengan 36 jam untuk memberi kesempatan memperoleh susu 

pertama. Susu pertama itu disebut kolostrum. Kolostrum adalah produksi susu 

awal yang berwarna kuning, agak kental dan berubah menjadi susu biasa sesudah 

4 sampai dengan 5 hari. Kolostrum sangat penting bagi pedet yang baru saja lahir, 

karena: 

a. Kolostrum kaya akan protein (casein) dibandingkan susu biasa. Protein 

dibutuhkan pedet untuk pertumbuhan tubuh. 

b. Kolostrum mengandung vitamin A, B2, C dan vitamin 
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c. Vitamin yang sangat diperlukan pedet. 

d Kolostrum mengandung zat penangkis (anti bodi) yang dapat memberi 

kekebalan bagi pedet (Tillman, 1998). 

Susu adalah bahan pangan yang berasal dari sekresi kelenjar ambing pada 

hewan mamalia (sapi, kambing, kerbau, dan kuda). Susu mengandung protein, 

lemak, laktosa, mineral, dan vitamin (Lampert, 1980). 

Susu berupa cairan putih yang dihasilkan oleh hewan ternak mamalia dan 

diperoleh dengan cara pemerahan ini dihasilkan dari sekresi kelenjar ambing 

hewan, digunakan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak yang dilahirkan oleh 

hewan tersebut. Susu sapi digunakan pula susu sebagai bahan pangan yang dapat 

dikonsumsi oleh manusia berbagai usia (Idris, 1992). 

Secara alamiah yang dimaksud dengan susu adalah hasil pemerahan sapi 

atau hewan menyusui lainnya, yang dapat dimakan atau dapat digunakan sebagai 

bahan makanan, yang aman dan sehat serta tidak dikurangi komponen 

komponennya atau ditambah bahan-bahan lain (Saleh, 2004). Susu merupakan 

bahan makanan bernilai gizi tinggi, kandungan gizinya lengkap dengan sifat gizi 

yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Selain susu dapat diandalkan sebagai 

pemasok mineral, susu juga merupakan sumber kalsium yang penting dan sebagai 

sumber vitamin yaitu vitamin A, B dan C. 

Menurut Winarno (1993), susu merupakan suatu emulsi lemak dalam air, 

serta larutan berbagai senyawa. Komponen-komponen susu yang terpenting 

adalah protein dan lemak. Kandungan protein susu berkisar antara 3-5 persen 



10 
 

sedangkan kandungan lemak berkisar antara 3-8 persen. Kandungan energi adalah 

65 kkal, dan pH susu adalah 6,7. 

Susu sapi segar merupakan bahan pangan memiliki nilai gizi tinggi, bukan 

saja bagi manusia tetapi juga bagi jasad renik pembusuk, karena itu susu 

merupakan komoditi yang sangat mudah rusak. Kontaminasi bakteri mampu 

berkembang secara cepat sehingga susu menjadi tidak dapat diolah lebih lanjut 

atau tidak pantas lagi dikonsumsi oleh manusia (Winarno, 1993).  

2.4. Susu UHT 

Susu UHT merupakan susu yang diolah dengan suhu pemanasan sangat 

tinggi (135-145°C) dalam waktu yang sangat singkat (2-5 detik). Pemanasan 

dengan suhu yang sangat tinggi bertujuan untuk membunuh seluruh 

mikroorganisme, baik pembusuk maupun patogen (penyebab penyakit). Waktu 

pemanasan yang sangat singkat dimaksudkan untuk mencegah kerusakan nilai 

gizi susu, serta untuk mendapatkan warna, aroma dan rasa yang relatif tidak 

berubah dibandingkan susu segarnya. Pengolahan susu cair segar menjadi susu 

UHT relatif lebih sedikit pengaruhnya terhadap kerusakan zat-zat gizi, 

dibandingkan dengan pengolahan menjadi susu bubuk (Astawan, 2007). 

Teknologi pengawetan ini diiringi penemuan teknologi pengemasan 

aseptik pada tahun 1989, yang menggunakan enam lapis kertas, plastik 

polyethylene, dan alumunium foil yang mampu melindungi susu dari udara luar, 

cahaya, kelembaban, aroma luar, dan bakteri. Susu UHT dalam kemasan aseptik 

ini tahan disimpan dalam suhu kamar sampai 10 bulan tanpa bahan pengawet. 

Sampai saat ini susu berkemasan aseptik dianggap sebagai penemuan terbesar 
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dalam teknologi pengemasan pangan 50 tahun terakhir (Kompas Cyber Media, 19 

Juli 2005). 

Menurut Astawan (2008), terdapat kelebihan yang dimiliki susu UHT, yaitu: 

1. Penyimpanannya yang sangat panjang pada suhu kamar yaitu mencapai 6-10

bulan tanpa bahan pengawet dan tidak perlu dimasukkan ke lemari pendingin.

2. UHT merupakan susu yang sangat higienis karena bebas dari seluruh mikroba

(patogen/penyebab penyakit dan pembusuk) serta spora sehingga potensi

kerusakan mikrobiologis sangat minimal, bahkan hampir tidak ada.

3. Kontak panas yang sangat singkat pada proses UHT menyebabkan mutu

sensori (warna, aroma dan rasa khas susu segar) dan mutu zat gizi, relatif tidak

berubah.

Susu  UHT  (Ultra High  Temperature)  adalah  susu  yang dibuat 

menggunakan  proses  pemanasan yang  melebihi  proses  pasteurisasi, umumnya 

mengacu pada kombinasi waktu dan  suhu  tertentu  dalam  rangka memperoleh  

produk  komersil  yang  steril. Pemilihan  kombinasi  antara  waktu  dan suhu  

yang  tepat  disebut  juga  teknik sterilisasi UHT (Eniza, 2004). 

Susu  UHT  (Ultra  High Temperature)  merupakan  susu  yang diproses  

dengan  pemanasan  pada  suhu tinggi (>135 C – 150 C) tetapi pada waktu hanya  

sekitar  2-15  detik.  Pemanasan demikian mampu membunuh spora bakteri tahan  

panas  sehingga  tercapai  kondisi sterilitas  produk  yang  diinginkan  dan 

sekaligus  mampu  meminimalisasi  tingkat kerusakan  mutu  (tekstur,  warna,  

citarasa dan  flavor)  dan  zat  gizi  (Purwiyatno, 2011).  
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2.5. Susu Skim 

 Susu skim adalah susu yang kadar lemaknya telah dikurangi hingga berada 

dibawah batas minimal yang telah ditetapkan. Susu skim merupakan bagian susu 

yang tertinggal sesudah krim diambil sebagian atau seluruhnya. Susu skim 

mengandung zat makanan dari susu kecuali lemak dan vitamin – vitamin yang 

larut dalam lemak. Susu skim dapat digunakan oleh orang yang menginginkan 

kalori rendah dalam makanannya, sebab susu skim hanya mengandung 55 % dari 

seluruh energi susu dan susu juga digunakan dalam pembuatan keju dan yoghurt 

dengan kadar lemak rendah ( Buckle et al., 1987).  

Susu skim mengandung laktosa 5%, protein susu 3,5%, dan mineral antara 

lain potasium, kalsium, fosfor, klorida, dan sodium. Ternak yang mengalami 

kekurangan pakan pada saat sebelum pubertas akan mengalami hambatan 

pertumbuhan dan pencapaian umur pubertas. Konsumsi kolostrum dan 

pertumbuhan pedet sapi potong umumnya kurang baik, faktor utama penyebab 

kurang baiknya pertumbuhan pedet tersebut diduga karena rendahnya produksi 

susu induk. Rendahnya produksi susu induk berhubungan dengan kurangnya 

nutrien induk menjelang melahirkan. Perbaikan nutrien terkonsumsi bagi pedet 

dapat dilakukan dengan pemberian susu pengganti (milk replacer) untuk 

mengatasi kekurangan susu induk atau dengan pemberian calf starter untuk 

menambah asupan  nutrien bagi pedet (Saleh, 2004). 

 


