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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Tatalaksana pemeliharaan pedet sejak lahir sampai disapih (pra sapih) 

menjadi sangat penting dalam upaya menyediakan bakalan baik sebagai pengganti 

induk maupun untuk digemukan sebagai ternak pedaging. Pedet sapi perah 

umumnya akan disapih dari induknya setelah berumur 3 sampai 4 bulan. Selama 

periode menyusu tersebut, seekor pedet akan mengkonsumsi susu induknya 

sebanyak 350 liter (Anggraeni dan Aryogi, 2006).  

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa harga susu yang 

dibutuhkan seekor pedet selama periode pra sapih tersebut lebih mahal 

dibandingkan dengan kenaikan harga pedetnya (Anggraeni dan Aryogi, 2006). 

Banyak upaya telah dilakukan untuk mengatur atau membatasi pemberian susu 

kepedet selama periode pra sapih, sehingga produksi susu induk dapat dijual 

untuk konsumsi manusia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

membatasi pemberian susu segar ke pedet selama periode pra sapih adalah dengan 

memberikan susu pengganti. 

Pemberian susu pengganti pada pedet yang baru lahir semaksimal 

mungkin mendapatkan asupan nutrisi yang optimal. Pakan dengan kadar nutrisi 

tinggi yang diberikan pada pedet akan memberikan nilai positif saat lepas sapih 

dan siap jadi bibit yang prima, sehingga produktivitas yang optimal dapat dicapai. 

Upaya untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dan memacu pertumbuhan ternak 

muda ini maka diperlukan adanya pakan yang praktis, mudah didapat, 
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ketersediaan tidak bersaing dengan kebutuhan manusia dan harga yang murah, 

dengan tetap menjaga kebutuhan nutrisi pedet. 

Pakan yang digunakan pada penelitian ini adalah pakan cair berupa susu 

segar, susu skim dan susu UHT. Susu skim dan susu UHT yang digunakan 

merupakan produk kadaluarsa yang harganya lebih murah dibandingkan dengan 

harga susu segar. Susu skim dan susu UHT kadaluarsa ini yang akan digunakan 

sebagai susu pengganti (milk replacer) susu segar. 

Susu pengganti (milk replacer) adalah susu buatan untuk menggantikan 

susu induk yang berasal dari susu skim dan susu UHT kadaluarsa. Susu skim dan 

susu UHT kadaluarsa merupakan susu yang sudah tidak dipakai atau di konsumsi 

oleh manusia namun masih layak untuk dikonsumsi oleh ternak. Susu pengganti 

diberikan ke pedet sebagai pengganti susu induk selama periode pra-sapih. Susu 

penganti yang di berikan harus sesuai dengan kebutuhan hidup pedet. Pemberian 

susu pengganti yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup pedet dapat 

menyebabkan timbulnya berbagai penyakit, terutama diare non infeksius. Diare 

non infeksius adalah penyakit yang disebabkan oleh pemberian susu buatan (Calf 

Milk Replacement) tidak sesuai takaran, terlalu dingin atau bahkan basi (Ata et al. 

dalam Rahayu, 2014). 

Kematian pedet umumnya disebabkan oleh kurang pakan dan komplikasi 

gangguan saluran pencernaan (Purwanto, 2006). Hal ini akan menjadi masalah 

yang sangat serius apabila tidak ditangani. Evaluasi feses dapa menggambarkan 

kondisi kesehaan pedet terutama didalam saluran pencernaan pedet. Teknis 

sederhana untuk mengetahui tanda tanda adanya gangguan kesehaan pada pedet 
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yaitu dengan mengamati kondisi fesesnya (Fecal Score). Pedet yang mengalami 

gangguan atau terinfeksi penyakit terutama penyakit pada saluran pencernaan 

secara umum dapat diamati melalu fecal score, meliputi konsistensi, warna, pH 

dan bau pada feses.  

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah 

a. Apakah pemberian susu segar berpengaruh terhadap kesehatan pedet perah 

pra sapih yang diamati melalui fecal score? 

b. Apakah pemberian susu UHT kadaluarsa berpengaruh terhadap kesehatan 

pedet perah pra sapih yang di amati melalui fecal score? 

c. Apakah pemberian susu skim kadaluarsa berpengaruh terhadap kesehatan 

pedet perah pra sapih yang di amati melalui fecal score? 

1.3. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh pemberian susu segar terhadap kesehatan 

pedet perah pra sapih yang diamati melalui fecal score. 

b. Untuk mengetahui pengaruh pemberian susu UHT kadaluarsa terhadap 

kesehatan pedet perah pra sapih yang di amati melalui fecal score. 

c. Untuk mengetahui pengaruh pemberian susu skim kadaluarsa terhadap 

kesehatan pedet perah pra sapih yang di amati melalui fecal score. 

1.4. Sasaran Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan gambaran kepada 

masyarakat tentang pengaruh pembarian pakan cair susu segar, susu UHT 

kadaluarsa, dan susu skim kadaluarsa terhadap kesehatan pedet pra sapih yang 

diamati melalui fecal score. 

 


