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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pedet merupakan anak sapi yang baru lahir hingga umur 8 bulan, pengembangan 

pembibitan sapi perah memiliki potensi yang cukup besar dalam rangka mengurangi 

ketergantungan impor produk susu maupun impor bibit sapi perah. Pembibitan sapi 

perah sangat tergantung pada keberhasilan program pembesaran pedet 

sebagai replacement stock. Pedet yang baru lahir membutuhkan perawatan 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 perah.  

Pedet yang baru lahir, tidak mempunyai kekebalan tubuh (antibodi), 

kekebalan tersebut hanya diperoleh dari kolostrum induknya yang mengandung 

protein 17-18 %. Kolostrum berbentuk lebih kental dibandingkan susu segar dan 

warnanya kekuningan yang sangat dibutuhkan pedet yang baru lahir, karena banyak 

mengandung “antibodi” (immunomudulatory factors), protein, vitamin-vitamin 

(terutama vitamin A, B, D, E) dan mineral (growth factor). Istilah kolostrum 

umumnya digunakan untuk mendeskripsikan semua susu yang di produksi oleh 

indukan sampai 5 hari setelah kelahiran (Moran, 2002). Pemberian kolostrum hari 

pertama 2 kali sehari dengan jangka waktu 6-12 jam, masing-masing pemberian 

kolostrum 2 liter dengan kualitas yang baik agar imunitas pedet dapat meningkat 

serta penyerapan nutrisi oleh abomasum dapat maksimal karena saat pedet hanya 

menempati 10-38 % dari seluruh bagian perut yang berkembang sedangkan dewasa 

dapat mencapai 64-80%. Umur 2-3 hari dapat diberikan 3-4 liter dan selanjutnya 
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5% dari berat badan pedet, setidaknya pemberian susu dengan kualitas yang baik 

diberikan minimal 3 minggu setelahnya pedet dapat diberikan susu pengganti atau 

pakan padat yang dapat menunjang kebutuhan tumbuh kembang pedet. 

Standar kebutuhan pakan untuk pedet disesuaikan dengan kondisi ternak 

berdasarkan dengan tabel komposisi pakan yang menyediakan informasi 

berhubungan dengan komposisi nutrisi pakan yang digunakan dalam balance ratio. 

Peternak sapi perah umumnya kurang memperhatikan pertumbuhan pedet, 

disebabkan kurangnya pengetahuan peternak dalam pemeliharaan pedet serta para 

peternak biasanya memberikan pengganti susu sepenuhnya dalam bentuk cair yang 

kurang menguntungkan bagi perkembangan retikulum rumen, karena pakan cair 

langsung menuju abomasum melalui oeshophagial groove, sebaiknya pedet 

dikenalkan dengan pakan kasar atau Calf Starter yang pemberiannya dapat dimulai 

sejak pedet umur 2  minggu (fase pengenalan). 

Pemberian Calf  Starter ditujukan untuk membiasakan pedet sapi perah dapat 

mengkonsumsi pakan padat dan dapat mempercepat proses penyapihan hingga usia 4 

minggu. Penyapihan (penghentian pemberian air susu) dapat dilakukan apabila pedet 

telah mampu mengkonsumsi konsentrat Calf  Starter 0.5 kg atau  0.7 kg kg/ekor/hari 

atau pada bobot pedet 60 kg atau sekitar umur 1 sampai 2 bulan, pedet sebaikmya 

diberikan Calf Starter secara perlahan dan pemberiannya dapat dikombinasikan 

dengan susu pengganti. 

Tolak ukur kualitas Calf Starter yang baik adalah dapat memberikan 

pertambahan bobot badan 0.5 kg/hari dalam kurun  waktu 8 minggu.  Pakan yang 

dihasilkan sebaiknya diuji kualitasnya, baik secara fisik, kimiawi maupun biologis. 
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Pemeriksaan secara fisik meliputi tekstur, warna, keseragaman, durability, dan 

kekerasan. Pengujian pakan secara kimiawi yaitu menganalisis pakan di 

laboratorium untuk mengetahui kandungan nutrisinya, dengan analisis proksimat. 

Pengujian secara biologis yaitu pakan diberikan pada ternak sebagai media 

percobaan (Thomas, 1998).  

Uji kualitas nutrisi penting dilakukan untuk mengidentifikasi kandungan 

nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, serat dan kalsium pada beberapa jenis 

Calf Starter yang beredar di kabupaten Malang dan kota Batu, karena pada awal 

pertumbuhan pedet ini merupakan fase kritis bagi keberlangsungan hidup pedet 

terutama pedet sapi perah yang nutrisinya harus terpenuhi 60 % susu dari induk dan 

40 % pakan Calf Starter (NRC, 2001), oleh karena itu kualitas nutrisi harus benar-

benar diperhatikan agar kebutuhan nutrisi pedet terpenuhi dan memberikan 

produktivitas lebih baik, setelah dilakukan survei ke 25 tempat Poultry Shop yang 

tersebar diwilayah Kabupaten Malang dan Kota Batu terdapat 4 jenis Calf Starter 

berbeda yang dipasarkan di daerah sentral peternakan sapi perah yang tentunya 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peternak terhadap pemenuhan kebutuhan 

pakan padat awal pedet sapi perah, dengan adanya 4 jenis Calf Starter dapat 

menjadi variasi bagi peternak untuk dijadikan pembanding peternak dalam memilih 

produk Calf Starter baik dari segi harga, kualitas Calf Starter, maupun dari tingkat 

palatabilitas pedet. 

 

 

1.2. Perumusan Masalah 
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Adapun rumusan masalah dari latar belakang tersebut sebagai berikut : 

1. Jenis Calf  Starter apa saja yang di pasarkan di kabupaten Malang dan kota

Batu;

2. Bagaimana kandungan nutrisi Calf Starter yang diuji melalui analisis

proksimat;

3. Apakah kandungan nutrisi Calf Starter yang beredar dipasaran telah

memenuhi kebutuhan pedet.

1.3.  Tujuan 

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mendapatkan data mengenai jenis Calf Starter yang di pasarkan di

kabupaten Malang dan kota Batu;

2. Mengetahui kandungan nutrisi Calf  Starter melalui analisis proksimat;

3. Mengetahui kandungan nutrisi Calf Starter yang beredar dipasaran telah

memenuhi kebutuhan pedet.

1.4. Sasaran 

Adapun sasaran dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu : 

1. Memberikan informasi jenis Calf Starter yang beredar dipasaran, sehingga

dapat membantu peternak dalam memilih Calf Starter yang sesuai dengan

kebutuhan pedet;

2. Memberikan tambahan pengetahuan kepada mahasiswa maupun pembaca

melalui pelaksanaan penelitian ini terhadap kandungan nutrisi melalui

analisis proksimat.




