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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Calf starter merupakan bahan pakan yang diberikan pada saat pedet masih 

dalam periode menyusu. Calf starter merupakan konsentrat untuk awal 

pertumbuhan yang padat gizi, rendah serat kasar dan bertekstur lembut. 

Pemberian Calf starter pada pedet diharapkan dapat sesegera mungkin, sehingga 

cepat diganti pakan padat. Fungsi Calf starter dapat dikategorikan untuk 

mempercepat proses penyapihan. Calf starter mempunyai salah satu karakteristik 

yaitu memiliki kandungan protein yang tinggi. 

Pemberian Calf starter ditujukan untuk membiasakan pedet sapi perah agar 

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. 

 Kabupaten Malang merupakan wilayah di Provinsi Ja wa Timur  dengan 

jumlah populasi sapi perah kedua terbesar yakni 78.029 ekor (Dinas Peternakan 

Provinsi Jawa Timur, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Malang 

merupakan pasar yang sangat potensial untuk penjualan pakan ternak. Salah 

satunya adalah pelet yang digunakan sebagai pakan starter pedet. Pola pemasaran 
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yang diterapkan dalam memasarkan pelet akan berpengaruh terhadap efektifitas 

pendistribusian pelet hingga sampai ke konsumen.  

 Menurut kotler (2005) mengemukakan, konsumen mempelajari merk-

merk yang tersedia dan ciri-cirinya. Informasi ini digunakan untuk mengevaluasi 

semua alternatif yang ada dalam menentukan keputusan pembeliannya. Di 

Indonesia terdapat beberapa produsen Calf starter yang menawarkan produknya, 

dengan berkembangnya SDM peternak di daerah membuat permintaan akan 

penggunaan Calf starter di masyarakat terus menin gkat. Hal ini memberikan 

peluang bagi produsen untuk melakukan inovasi dari produk yang dihasilkan.  

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini dilakukan dengan judul 

“Evaluasi Pemilihan Calf starter untuk Pedet Sapi Perah di Kabupaten Malang”. 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat di daerah tersebut 

dan bagi para peternak.  

1.2 Rumusan masalah  

1. Bagaimana pertimbangan peternak dalam memilih Calf starter untuk 

pakan pedet sapi perah? 

2. Apa saja produk Calf starter yang sering dipakai oleh peternak sapi 

perah di Kabupaten Malang ?  
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1.3 Tujuan . 

 Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Mengevaluasi pertimbangan peternak memilih Calf starter untuk 

pakan pedet sapi perah. 

2. Mengetahui produk Calf starter yang sering dipakai oleh peternak 

sapi perah di Kabupaten Malang. 

1.4 Sasaran  

 Sasaran dari penelitian ini untuk mengetahui evaluasi pertimbangan 

produk Calf starter yang di jual ditoko dan yang digunakan oleh peternak di 

Kabupaten Malang.  


