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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemeliharaan pedet mulai mendominasi usaha peternakan rakyat, yang 

bertujuan untuk peningkatan produksi susu maupun produksi daging, yaitu dapat 

berasal dari pedet jantan yang dikembangkan. Kebutuhan susu maupun daging yang 

terus meningkat, maka kebutuhan susu pengganti atau milk replacer akan 

meningkat pula. Fase awal kehidupan pedet sangat dipengaruhi oleh nutrient yang 

diberikan, yaitu dapat berasal dari kolostrum yang sangat dibutuhkan pedet dan 

minimal pemberiannya sampai tiga hari, karena pedet yang baru lahir belum 

memiliki sistem kekebalan tubuh. Fase kritis dari hidup pedet dapat diatasi dengan 

memberikan asupan nutrient sesuai dengan kebutuhannya. Pedet baru lahir 

membutuhkan pemeliharaan khusus, ketelitian, kecermatan dan ketekunan 

dibandingkan dengan pemeliharaan sapi dewasa.  

Pemeliharaan pedet mulai dari lahir hingga disapih merupakan bagian 

penting dalam kelangsungan suatu usaha peternakan sapi, karena pengembangan 

pembibitan sapi perah memiliki potensi yang cukup besar dalam rangka 

mengurangi ketergantungan impor produksi susu maupun impor bibit sapi perah, 

keberhasilan program pembesaran pedet sebagai replacement stock. Fase awal 

pertumbuhan pedet sangat tergantung pada susu dari induknya baik berupa 

kolostrum, susu segar maupun susu pengganti yang berasal dari limbah olahan 

pabrik. Industri pengolahan susu di Indonesia saat ini terus berkembang, produk 

yang dihasilkan dari industri pengolahan susu juga terus bertambah begitu juga 

dengan susu yang tidak laku atau masa kadaluwarsa habis. Produk olahan yang 
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tidak laku tersebut dapat dimanfaatkan dengan cara menjadikan sebagai susu 

penggati untuk pedet, sehingga dapat menekan biaya produksi. Mengatasi hal 

tersebut perlu dicari bahan pengganti susu yang murah dengan kualitas tidak kalah 

dari susu segar yaitu diberi susu pengganti (Milk Replacer).  

Milk replacer adalah susu pengganti untuk menggantikan susu induk yang 

berasal dari sisa pengolahan ikan, buah, biji-bijian tanaman pangan serta dilengkapi 

dengan kandungan nutrient seperti vitamin dan mineral dan dengan bahan utama 

yaitu susu skim. Susu skim merupakan bagian susu yang banyak mengandung 

protein, sering disebut “serum susu”. Susu skim mengandung semua zat makanan 

dari susu kecuali lemak dan vitamin yang larut dalam lemak. Susu skim merupakan 

alternatif milk replacer yang relatif mudah didapat oleh peternak sapi perah di 

daerah Malang dan Kota Batu. Susu skim yang digunakan sebagai milk replacer 

merupakan barang kadaluwarsa industri susu dan dijual secara bebas di toko sarana 

produksi peternakan atau KUD.    

Susu pengganti (milk replacer) yang beredar di pasaran umumnya tidak 

dilengkapi dengan kandungan nutrient yang sesuai dengan kebutuhan pedet dan 

harga jual yang tidak sama antara satu poultry shop dengan yang lainnya, maka hal 

ini membuat para peternak tidak memiliki standar dalam membeli susu pengganti. 

Peternak biasanya membeli susu pengganti, dikarenakan harga susu segar lebih 

tinggi dibandingkan dengan susu pengganti. Permasalahan di atas menjadi alasan 

yang kuat bagi penulis untuk mengetahui lebih lanjut kandungan nutrient dalam 

susu pengganti dengan cara analisis kualitas nutrient semua jenis milk replacer yang 

beredar di pasaran Kabupaten Malang dan Kota Batu. 
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Uji kualitas nutrient perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kandungan 

nutrient seperti protein, karbohidrat, lemak, serat kasar maupun bahan kering pada 

beberapa jenis milk replacer yang beredar di wilayah Kabupaten Malang dan Kota 

Batu, karena pada awal pertumbuhan pedet merupakan fase kritis bagi 

keberlangsungan hidup pedet terutama pedet sapi perah yang nutrientnya harus 

terpenuhi 60% susu dari induk dan 40% pakan calf starter (NRC, 2001), oleh 

karena itu kualitas nutrient harus benar-benar diperhatikan agar kebutuhan nutrient 

pedet terpenuhi dan memberikan produktivitas yang lebih baik. 

Kebutuhan nutrient pada pedet sangat beragam, dari kebutuhan untuk hidup 

pokok hingga untuk memperoleh pertambahan bobot maksimal yang berasal dari 

pemberian protein dan mineral. Kebutuhan nutrient pada anak sapi antara lain 

tergantung pada umur, bobot badan dan pertambahan bobot badan. Tingkat 

pertambahan bobot badan maksimum, ditentukan oleh tingkat konsumsi energi 

untuk produksi ternak (Rakhmanto, 2009). Menurut Cullison  et al., (2003), fungsi 

pakan bagi ternak adalah menyediakan energi untuk produksi panas dan deposit 

lemak, memelihara sel-sel tubuh, mengatur berbagai fungsi, proses dan aktivitas 

dalam tubuh. 

Survei yang telah dilaksanakan di sekitar wilayah Malang dan Kota Batu, 

yaitu terdapat 25 poultry shop dan menjual 7 jenis milk replacer komersial yang 

berbeda dan sering digunakan oleh peternak untuk susu pengganti pedet. Poultry 

shop yang terdapat di wilayah Kabupaten Malang dan Kota Batu tidak satupun yang 

mencantumkan data atau kandungan nutrient milk replacer pada kemasan saat 

dijual ke peternak. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Jenis milk replacer apa yang beredar di pasaran Kabupaten Malang dan Kota 

Batu? 

b. Bagaimanakah kualitas nutrient milk replacer yang beredar di pasaran? 

c. Apakah kualitas nutrient milk replacer yang beredar di pasaran sesuai dengan 

kebutuhan nutrient pedet? 

1.3 Tujuan  

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui jenis milk replacer yang beredar di pasaran Kabupaten 

Malang dan Kota Batu 

b. Untuk mengetahui kualitas nutrient milk replacer yang beredar di pasaran 

c. Untuk mengetahui jenis milk replacer yang beredar di pasaran sesuai dengan 

kebutuhan nutrient pedet 

1.4 Sasaran  

Sasaran dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi tentang jenis milk 

replacer dan kualitas nutrientnya yang beredar di pasaran, sehingga dapat 

membantu peternak dalam memilih milk replacer yang sesuai dengan kebutuhan 

pedet. 


