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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Pedet Sapi Perah 

Sapi peranakan  FH  merupakan bangsa sapi hasil persilangan antara sapi 

Peranakan Ongole (sapi lokal) dengan sapi FH (sapi asal Belanda). Di Indonesia 

sapi FH penyebarannya terbatas di daerah tertentu, hal ini dikarenakan 

produktivitas sapi perah sangat dipengaruhi temperatur lingkungan. Ciri-ciri 

fisiknya adalah dominan FH dengan warna rambut belang hitam putih. Kemampuan 

berproduksi susu sapi perah peranakan FH di Indonesia rata-rata 8.92 liter per hari. 

Produksi susu tersebut masih termasuk rendah bila dibandingkan dengan  produksi 

susu rata-rata sapi perah bangsa  FH  di Negara-negara maju (Siregar, 2003). Pedet 

merupakan produk lain dari perogram pengembangan sapi perah selain tujuan 

utama yaitu untuk menghasilkan produksi susu. 

Populasi pedet di Jawa Timur sebanyak 17.200 ekor atau 10% dari jumlah 

induk sapi perah yang produksi yaitu sekitar 172.000 ekor pada tahun 2014, jumlah 

tersebut bertambah setelah pemerintah kabupaten khusunya Malang Raya 

melakukan kegiatan Inseminasi Buatan dan telah berkembang dengan baik (Data 

Statistik Populasi Ternak Kab/Kota di Jawa Timur, 2015). 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. Peternakan di daerah tropis rata - rata 

persentase kematian pedet dibawah umur tiga bulan mencapai 20% bahkan bisa 

mencapai 50% (Wina et al., 1996), karena angka kematian pedet cukup tinggi maka 

pedet harus dirawat dengan baik dan memerlukan pengamatan yang lebih intensif. 
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Empat minggu pertama sejak dilahirkan pedet harus menerima susu penuh 

dari induknya karena pada periode ini kandungan nutrisi didalam susu tidak dapat 

digantikan dengan yang lain dan lebih mudah dicerna untuk pedet, setelah empat 

minggu pertama susu dapat digantikan dengan pakan yang memiliki kandungan 

nutrient berkualitas atau dengan susu pengganti yang lain (Tyler, 1847).  

2.2  Kandungan Nutrient Dalam Susu Murni 

Secara konsep nutrient berbeda dengan pakan. Pakan adalah segala sesuatu 

yang kita berikan pada terenak untuk dimakan. Nutrient adalah apa yang 

terkandung dalam pakan tersebut. Ternak atau hewan harus mengkonsumsi pakan 

yang memiliki nilai nutrient yang seimbang. Pakan merupakan hal yang sangat 

penting dalam usaha peternakan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberhasilan suatu 

usaha peternakan tergantung pada manajemen pakan (Hadziq, 2011). 

Susu merupakan suatu emulsi lemak dalam air yang mengandung beberapa 

senyawa terlarut. Agar lemak  dan air  dalam susu  tidak mudah  terpisah, maka 

protein susu bertindak sebagai emulsifier (zat pengemulsi). Kandungan air di  

dalam susu sangat tinggi, yaitu sekitar 87,5%, dengan kandungan gula susu 

(laktosa) sekitar 5%, protein sekitar 3,5%, dan  lemak sekitar 3-4%. Susu juga 

merupakan  sumber kalsium, fosfor, dan vitamin A yang sangat baik. Mutu protein 

susu sepadan nilainya dengan protein daging, telur dan terutama sangat  kaya  akan  

lisin,  yaitu  salah  satu asam  amino  esensial  yang  sangat dibutuhkan tubuh 

(Widodo, 2002). 

Susu adalah makanan cair yang diproduksi oleh kelenjar susu mamalia 

betina, namun dalam kehidupan sehari-hari kata susu juga digunakan untuk 
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minuman yang dikategorikan sebagai pengganti susu yang berasal dari kedelai atau 

tumbuh-tumbuhan lain, misalnya susu kedelai, susu beras (tajin), santan atau sering 

disebut coconut milk (Sulistyowati et al., 2009). 

Kandungan terbesar susu adalah air dan lemak, di dalam porsi lemak susu 

mengandung vitamin yang hanya larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E dan K. 

Air susu mengandung berbagai macam tipe protein, yang dapat dikelompokkan 

menjadi 2 macam, yaitu kasein (80%) dan laktoglobulin (20%). Rasa manis air susu 

karena adanya laktosa berkontribusi sekitar 40% kalori dari air susu penuh (whole 

milk) (Hasim dan Martinda, 2002). 

Menurut Mukhtar (2006), susu mengandung tiga komponen yang 

karakteristik seperti: laktosa, protein dan lemak susu. Disamping itu bahan-bahan 

lainnya seperti: air, mineral dan vitamin. Protein, laktosa, mineral, vitamin dan 

beberapa tipe sel dalam susu disebut Solid Non Fat (SNF). Kandungan/ Komposisi 

susu dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini. 

Tabel 2.1 Kandungan gizi susu sapi segar per 100 gram 

Kandungan zat gizi Komposisi 

Energi (kkal) 61 

Protein (gr) 3.2 

Lemak (gr) 3.5 

Karbohidrat (gr) 4.3 

Kalsium (mg) 1433 

Fosfor (mg) 60 

Besi (mg) 1.7 

Vitamin A (mg) 39 

Vitamin B1 (mg) 0.03 

Vitamin C (mg) 1 

Air (gr) 88.3 

Sumber : Daftar Komposisi Bahan Makanan (Depkes RI, 2005). 
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2.3  Milk Replacer 

Industri pengolahan susu yang ada di Indonesia saat ini semakin banyak, 

produk yang dihasilkan dari industri pengolahan susu juga semakin banyak begitu 

juga dengan susu yang tidak laku atau masa kadaluwarsa habis. Produk olahan yang 

tidak laku tersebut dapat dimanfaatkan dengan cara menjadikan sebagai susu 

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

tersebut perlu dicari bahan pengganti susu yang murah dengan kualitas sama seperti 

susu segar yaitu diberi susu pengganti (milk replacer).  

Susu pengganti (milk replacer) adalah susu buatan untuk menggantikan 

susu induk yang berasal dari bahan utama susu skim dengan penambahan bahan-

bahan yang berasal dari pengolahan ikan, buah, biji-bijian tanaman pangan serta 

dilengkapi dengan vitamin dan mineral (Musofie et al., 1992). Susu skim adalah 

bagian susu yang banyak mengandung protein, serig disebut “serum susu”. Susu 

skim mengandung semua zat makanan dari susu kecuali lemak dan vitamin yang 

larut dalam lemak (Adnan, 1984). 

Menurut NRC (2001), meskipun tidak ada panduan khusus tentang 

konsentrasi optimal lemak dalam susu pengganti, namun rekomendasi yang ada 

sangat bervariasi yaitu mulai dari 10% sampai 25%. Kandungan lemak yang 

melampaui 10% sampai 12% tidak diperlukan oleh pedet. Pre-ruminansia pada 

kerbau dan domba bisa lebih tinggi sekitar 20% sampai 25%. Lemak kering yang 

terkandung pada seluruh susu sapi adalah sekitar 30%. Pedet berusia kurang dari 

dua minggu yang mencerna non-lemak susu tidak sebaik yang mencerna lemak 

susu, oleh karena itu susu pengganti yang tinggi lemak susu akan mengurangi resiko 
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diare. Kandungan nutrient yang harus terpenuhi dalam milk replacer dan calf 

starter untuk pedet adalah dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini. 

Tabel: 2.2 Kandungan nutrient milk replacer dan calf starter 

Nutrient Milk replacer Calf starter 

ME, MJ/ kg 15.8 13.0 

TDN % 95 80 

Protein Kasar % 22 18 

EE % 10 3 

Calcium % 0.7 0.60 

Sumber : National Research Council (NRC), 2001). 

Peternakan sapi perah di Amerika Serikat hampir 60% yang menggunakan 

milk replacer untuk beberapa atau dari semua program pakan yang diproduksi 

untuk pedet baru lahir. Perbedaan tempat tinggal yang menjadi pilihan peternakan 

dalam penggunaan pakan cair dan milk replacer untuk pedetnya (Heinrics, 1995). 

Bagian Amerika serikat banyak menggunakan milk replacer untuk menyediakan 

nutrient kepada pedet sebelum program penyapihan. Penelitian USDA menyetujui 

bahwa, setidaknya terdapat 59% dari kawanan survei menggunakan milk replacer 

untuk diberikan kepada pedet (Quigley dan Bernard, 1996). 

Menurut Davis dan Drackley (1998), semua protein susu pengganti 

mengandung susu skim, protein murni gandum, bahan kering gandum, dan protein 

susu sebagai sumber protein. Formulasi protein alternatif adalah bahan yang 

mengandung protein susu (biasanya 50%) diganti dengan bahan-bahan yang 

memiliki harga rendah seperti tepung ikan, bungkil kedelai, protein murni kedelai, 

dan dimodifikasi dari tepung gandum. 
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Milk replacer berdasarkan survei selama beberapa tahun terakhir, 

penggunaannya yang berubah-ubah kemungkinan mencerminkan beberapa faktor 

ekonomi dalam industri susu. Data menunjukkan bahwa persentase peternakan 

yang menggunakan susu pengganti semua atau sebagian pada setiap waktu yang 

berbeda dan bervariasi mulai dari 72,4% pada tahun 1979, menjadi 52,0% pada 

tahun 1983, dan 47,1% pada tahun 1987 (Heinrichs et al., 1995). Menurut Supriyati 

(2012), komposisi susu pengganti dan susu segar dapat dilihat pada Tabel 2.3 

dibawah ini. 

Tabel: 2.3 Komposisi proksimat susu sapi  segar dan susu pengganti 

Komposisi kimia (%) 
Susu pengganti 

terformulasi 
Susu sapi segar 

Bahan kering 93,50 10,76 

Protein kasar 22,20 2,78 

Lemak kasar 4,62 3,17 

Laktosa 25,45 4,28 

Padatan bukan lemak -  7,60 

Serat kasar 1,31 - 

Energi kasar (kkal/kg) 3869 688 

Abu 4,22 0,70 

Ca 0,60 0,18 

P 0,46 0,23 

Sumber: Supriyati, (2012). 

Peternakan berskala besar jarang menggunakan susu pengganti dan 

kolostrum, biasanya lebih cenderung memanfaatkannya sebagai nilai ekonomi dan 

menggunakan susu limbah sebagai pakan pengganti pedetnya, selain itu peternakan 

berskala besar pedet disapih pada umur lebih tua dari pada peternakan kecil (Hill et 

al., 2009). 
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Susu pengganti diberikan ke pedet sebagai pengganti susu segar/susu induk 

selama periode pra-sapih. Susu pengganti harus dibuat dengan bahan dan cara 

tertentu sehingga memiliki kandungan nutrient serta mempunyai sifat fisik, khemis 

dan biologis yang mirip dengan susu segar (Anggraeni dan Aryogi, 2008). Bahan 

penyusun susu pengganti bervariasi, sebagian besar bahan pakan yang digunakan 

sebagai sumber protein dan energi, atau kombinasi keduanya. Susu skim 

merupakan kombinasi sumber protein dan energi yang banyak digunakan untuk 

menyusun susu pengganti (Martohadikusumo dan Gunardi, 2003). 

Efek makanan tambahan susu cair atau susu pengganti untuk anak sapi telah 

dievaluasi. Umumnya peningkatan asupan nutrient yang dikonsumsi dalam bentuk 

cairan menyebabkan kurangnya starter dan asupan hijauan, hal ini sering 

menimbulkan diare dan kembung pada pedet (Jasper dan Weary, 2002). 

Menurut Krishnamohan dan Ranjhan (1987), pedet yang belum mulai 

mengkonsumsi pakan starter atau bahan padat, maka pada saat yang bersamaan 

pedet tidak bisa dihentikan dari pemberian susu. Umumnya dianjurkan ketika dalam 

pencernaan pedet asupan pakan starter sudah tercapai 0,5 kg sampai dengan 0,7 kg/ 

hari, maka pemberian susu atau susu pengganti sudah dapat dihentikan.  

Biaya pengganti susu sangat tergantung pada bahan yang digunakan, 

terutama sumber protein. Protein susu dapat digantikan oleh protein non-susu 

seperti kedelai, gandum, telur, plasma darah dan kentang. Protein non-susu ini lebih 

murah dari pada protein susu, tetapi harus diketahui bahwa semua pengganti itu 

tidak setara dengan protein susu. Perpindahan susu non-susu protein dalam 
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pengganti susu, kemungkinan pedet memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih 

rendah (Jones, 2007). 

Kolostrum secepat mungkin diberikan atau tidak lebih dari 2 jam setelah 

pedet dilahirkan sebanyak yang pedet habiskan pada hari pertama, kemudian 

diberikan 2 liter lagi dalam jangka waktu 6 jam berikutnya kolostrum segar 4 kali 

sehari selama 3 hari berturut-turut pada hari pertama sampai dengan kolostrum hari 

ke 3. Pada hari ke 4 sampai ke 6 diberikan 2,5 liter sebanyak 3 kali sehari yaitu 

pagi, siang dan sore hari, sedangkan pada usia 7 hari sampai dimulainya program 

sapih diberikan susu sebanyak 6 liter/ekor/hari (Chandra et al., 2009).  

Pemberian susu yang baik adalah susu dipasteurisasi terlebih dahulu 

kemudian didinginkan hingga menjadi suhu yang sesuai susu dari induknya yaitu 

sekitar 35-37o C. Susu jangan diberikan dalam keadaan dingin, akan tetapi dalam 

keadaan hangat-hangat kuku dengan suhu 32,3-37,8oC (Santosa, 2009). 

Mengurangi frekuensi pemberian susu dari dua kali sehari menjadi satu kali sehari 

akan mempercepat asupan pakan starter dalam pencernaan pedet, sehingga dapat 

merusak metabolisme glukosa atau mempengaruhi kenaikan berat badan (Stanley 

et al., 2002).  

Membatasi susu atau asupan susu tidak lebih dari 10% berat badan, susu 

pengganti juga bisa diberikan bersamaan dengan pemberian pakan padat awal 

kepada pedet (Hussain et al., 2009). Susu atau susu pengganti dapat diberikan 

dengan menggunakan botol dot, dan sistem pemberian ember lebih mudah untuk 

membatasi kuantitas konsumsi. Sistem botol dot pemberian susu pengganti dapat 
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menghindari over konsumsi, dengan menambahkan pengemasan susu pengganti 

dianggap sebagai alternatif yang lebih efisien (Rani et al., 2007). 

2.4  Kebutuhan Nutrient Untuk Pedet Sapi Perah 

Kebutuhan nutrient pedet sejak lahir sampai sapih dipenuhi dari 60% susu 

dan 40% pakan starter (National Research Council (NRC), 2001). Susu yang 

dikonsumsi pedet langsung masuk menuju ke abomasum melalui eshopageal 

groove, sedangkan pakan kasar akan bergesekan dengan papila-papila rumen. 

Perkembangan lambung semu sejak lahir sampai sapih dengan pemberian pakan 

berkualitas dan berserat rendah pada pedet setelah prasapih. Pakan berserat lebih 

banyak berfungsi secara mekanis melalui gesekan dan papilae rumen dari 

terbentuknya penebalan pada dinding rumen (keratin) yang dapat mengurangi 

kemampuan menyerap VFA. 

Jumlah susu yang dibutuhkan seekor pedet selama pra-sapih adalah cukup 

besar, sehingga disamping menjadi kurang ekonomis juga akan mengurangi jumlah 

produksi susu induk yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan untuk 

manusia. Manfaat lain adalah untuk  mengetahui pengaruh penggantian pemberian 

susu induk dengan susu pengganti (milk replacer) pada pedet prasapih, sehingga 

dapat meningkatkan pemanfaatan susu sapi sebagai bahan pangan (Aryogi, 1992). 

Pedet sebelum disapih mengkonsumsi pakan padat terbilang sedikit, 

kemungkinan untuk membiasakan dengan pertumbuhan yang jelek dan laper yang 

berkepanjangan setelah disapih hingga intake dari pakan padatan terpenuhi yang 

digunakan untuk pertumbuhan (Jesper et al., 2002). 


