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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. SapiFriesian Holstein (FH) 

 Menurut Blakely dan Bade (1994) sapi perah adalah sapi yang dipelihara 

dengan tujuan untuk menghasilkan ai r susu. Sapi perah memiliki ciri umum 

antara lain kulit tipis, halus dan lentur, kapasitas perut besar sehingga mampu 

menampung pakan yang banyak, mempunyai kemampuan tinggidalam merubah 

pakan menjadi susu, tulang rusuk menonjol, vena susu menonjol dan berkelok-

kelok dengan ambing besar (Syarief dan Sumoprastowo, 1985) 

 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 di pengaruhi temperatur lingkungan (Siregar, 

1994). 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. Di negara Amerika Serikat bagian selatan, produksi susu rata-rata 

sapi perah FH mampu mencapai 4.471 kg per laktasi. Masih rendahnya produksi 

susu rata-rata yang dicapai di Indonesia terutama dikarenakan pemberian pakan 

dan tata laksana yang belum memadai (Siregar, 2003). 
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Umumnya produksi susu sapi FH mencapai puncak laktasi pada umur 6 

sampai 8 tahun, atau pada laktasi ke 4 samapi ke 6 dan setelahnya akan 

mengalami penurunan produksi susu (Blakely dan Bade, 1994). 

2.2. Pemeliharaan dan Perawatan Pedet 

Menurut Sudono et al., (2003) keberadaan lahan untuk “exercise” adalah 

sangat penting karena sapi yang akan beranak memerlukan “exercise” atau 

latihan untuk persiapan kelahiran untuk merangsang kelahiran normal. Menurut 

Santosa (2002) bahwa kelahiran merupakan saat kritis karena ada kemungkinan 

diperlukan bantuan-bantuan kelahiran. Ciri-ciri induk yang akan melahirkan 

adalah adanya perkembangan ambing, vulva tampak membengkak dan merah, 

terjadi kelenturan di pinggul dan puting membengkak serta meneteskan susu dan 

lendir keluar dari vulva bila saat kelahiran semakin dekat.  

 

Sapi perah ( Blakely dan Bade, 1994) 
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2.2.1. Persiapan kelahiran 

Menurut Santosa (2002) kesulitan melahirkan yang dapat dibantu oleh kita 

yaitu bila saat kepala nampak akan keluar, kemampuan induk untuk merejam 

lemah atau plasenta sudah pecah pada saat tersebut kedua kaki depan pedet perlu 

di ikat dengan tambang agar dapat ditarik hingga keluar. Penarikan harus 

dilakukan bersamaan dengan saat induk merejam dan jangan terlalu dipaksakan. 

Setelah pedet terlahir kandang untuk pdet dijaga agar tetap bersih dan lantai diberi 

alas jerami yang tebal, air minum dan rumput yang segar agar tersedia cukup 

(Sindoeredjo, 1960).Kebersihan kandang harus diperhatikan, selain itu 

kembersihan ambing susu induk sapi harus diperhatikan supaya dalam pemberian 

kolostrum tidak tercampur bakteri yang menyebabkan diare ( Abidin 2002). 

2.2.2. Perawatan pedet sesudah lahir 

 Pedet merupakan anak sapi umur 0 sampai 8 bulan (Sugeng, 1996). 

Perawatan yang perlu dilakukan pada pedet antara lain : 1. Lendir yang ada pada 

hidung dibersihkan; 2. Pedet yang baru lahir dikeringkan atau induknya dibiarkan 

menjilatinya agar pedet tidak kedinginan; 3. Memberikan yodium tinctur pada 

pusar untuk mencegah masuknya bakteri ke dalam tubuh melalui pusar; 4. Setelah 

melahirkan pedet akan menyusu induknya, jika hal tersebut tidak dilakukan pedet 

harus dibantu untuk menemukan puting induknya. 

 Sesudah pedet lahir segera dipisahkan dari induknya (Sindoeredjo, 1960). 

Pemeliharaan pedet perlu persiapan kandang yang terdiri dari jerami kering atau 
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serbuk gergaji, kandang mudah dibersihkan, menjaga pedet tetap hangat pada 

cuaca dingin, dan pedet dapat bergerak bebas (Williamson dan Payne, 1993). 

2.3. Pemberian Pakan dan Air Minum Pedet 

Manajemen Pemberian Pakan Pengelolaan pedet sapi perah rakyat pada 

kebanyakan peternak tidak memisahkan pedet dan induknya setelah lahir.Hanya 

bagian kecil yang memisahkan pedet dari induknya setelah lahir.Model 

pemeliharaan yang kurang baik menyebabkan kematian mencapai 23-25% sampai 

pedet umur 4 bulan (Siregar, 2003).Cara pemberian pakan dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, tergantung dari peternak itu sendiri, kondisi pedet dan jenis pakan 

yang diberikan. 

2.3.1. Kolostrum 

 Kolostrum merupakan susu pertama yang diproduksi oleh induk sampai 

yang diberikan pada pedet dalam satu jam setelah lahir (Blakely dan Bade, 1994). 

Jumlah pemberian kolostrum segera setelah melahirkan antara 2 sampai 3 liter. 

Konsentrasi kolostrum agak kental karena lebih banyak mengandung bahan yang 

dibutuhkan pedet. Kolostrum kaya akan kandungan vitamin, protein, mineral, 

antibodi yang merupakan zat kekebalan tubuh untuk melawan penyakit serta 

bersifat pencahar bagi pedet. 

 Pedet yang baru lahir secepatnya diberikan kolostrum melalui ember dan 

dipisahkan dari induknya (Sindoeredjo, 1960). Kolostrum mengandung lebih 



7 
 

banyak protein dan vitamin A dari pada susu biasa. Susunan kolostrum dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

 Tabel 1. Susunan Kolostrum Sapi Perah(Sindoeredjo, 1960) 

Zat-zat Kolostrum Susu Murni 

                                    % 

Air 53,10 74,95 

Lemak   3,6   3,7 

Bahan Kering Tanpa Lemak  11,8   8,9 

Laktosa   3,0   4,6 

Protein 

Kasein 

Albumin 

Globulin 

Mineral 

 14,0 

  5,2 

  1,5 

  6,8 

  1,0 

  3,5 

  2,9 

  0,6 

<0,05 

  0,8 

 

Pemberian kolostrum sangat utama untuk kehidupan pedet yang baru 

dilahirkan terutama saat pedet lahir 24 jam awal kehidupannya diberikan selama 4 

hari (Williamson dan Payne, 1933). 

2.3.2. Susu 

 Pedet setelah dipisahkan dari induknya perlu dilatih minum susu sendiri 

yang sudah disiapkan di ember, dengan cara jari tangan dibasahi dengan susu, 

membiarkan pedet menjilat jari tangan lalu lama-kelamaan akan terbiasa 

meminumnya (Williamson dan Payne, 1993). Susu yang baik diberikan kepada 

pedet setelah pemerahan. Sistem pemeliharaan pedet yang digunakan setelah 

periode pemberian kolostrum ada 4 yaitu: 1. Sistem induk meyusui (nurse cow 

system), 2. Sistem susu penuh (whole milk system), 3. Sistem susu pengganti (milk 
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replacer system), 4. Kombinasi antara susu penuh dengan bahan susu pengganti 

(Blakely dan Bade, 1994). 

 Penyapihan merupakan penghentian pemberian susu induk atau pakan cair 

yang kandungan gizinya sebanding susu induk yang dilakukan secara tiba-tiba 

ataupun berangsur (Santosa, 2002). Akibat dari penyapihan dini, sering kali 

menimbulkan stres pada pedet. Cara untuk mencegahnya dengan proses 

penyapihan dilakukan dengan memisahkan induk dan pedet. Penyapihan terdiri 

dari penyapihan dini umur 3-4 bulan dan penyapihan lambat umur 6 bulan 

(Williamson dan Payne, 1993). 

2.3.3. Susu pengganti (milk replacer) 

 Pedet tidak dapat hidup dengan pemberian pakan padat dan harus 

mengkonsumsi susu atau susu pengganti (milk replacer) sampai umur tiga minggu 

(Prihadi, 1996). Dijelaskan lebih lanjut milk replacer digunakan sebagai susu 

pengganti apabila persediaan susu murni habis. Jika hendak membuat campuran 

pakan untuk menggantikan susu murni cari bahan pakan yang banyak 

mengandung protein. Campuran susu pengganti dapat di susun sebagai berikut 1. 

Bungkil kelapa, kacang hijau dan jagung digiling sama banyak; 2. Bungkil kelapa, 

beras merah sama banyak ditambah 2 butir telur; 3. Bungkil kelapa dan bekatul 

digiling ditambahkan madu 5ml dan 2 butir telur; 4. Bungkil kacang satu bagian 

dan jagung giling dua bagian. 
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2.3.4. Hijauan dan konsentrat 

 Pakan adalah sesuatu yang dapat dimakan sapi dalam bentuk yang 

seluruhnya atau sebagian dapat dicerna tanpa menggangu kesehatan sapi yang 

bersangkutan (Sindoeredjo, 1960). Bahan pakan terdapat dua macam pakan 

hijauan dan pakan konsentrat (Anggorodi, 1994). Kebutuhan bahan pakan utama 

pada pedet adalah susu, namun semakin dewasa pedet kebutuhannya semakin 

bertambah dengan konsentrat dan hijauan. Apabila hanya mendapatkan susu maka 

akan menderita kekurangan magnesium dan meningkatkan resiko kematian 

(Williamson dan Payne, 1993). 

 Setelah pedet berumur 2 minggu perlu diberikan rumput muda dan segar, 

tetapi sebelum berumur 6 bulan rumput tersebut tidak boleh lebih dari 5kg, 

kemudian pada umur 3 atau 4 minggu, peet sudah dapat diberikan konsentrat 

sejumlah 0,25kg/ekor/hari (Lubis, 1963). Pemberian hijauan muda segar secara 

rutin diberikan pedet secara sedikit demi sedikit ditambahkan mengikuti 

pertumbuhan umur pedet (Siregar, 1989). 

2.3.5. Pemberian air minum 

 Pedet harus mendapatkan cukup air yang diberikan secara tidak terbatas, 

kebutuhan air untuk pedet adalah 7kg/hari (Williamson dan Payne, 1993). Pedet 

walaupun sudah diberikan air susu dalam jumlah yang banyak tetap membutuhkan 

air minum. Pada kondisi lingkungan tidak nyaman dengan suhu lingkungan 

malam hari sekitar 24
o
C dan siang hari 33,34

o
C sapi perah umumnya 
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mengkonsumsi air minum sebanyak 10,58 – 12,76% dari bobot badan (Santoso, 

1996). 

2.4. Perkandangan dan Sanitasi Lingkungan 

 Perkandangan sapi perah merupakan bangunan yang dibuat untuk 

menaungi dan melindungi sapi perah dari teriknya sinar matahari, hujan serta 

hempasan angin (Sudjatmogo et.,al, 2005). Tujuan dibuatnya kandang untuk 

mengurangi perlakuan kesehatan dan memperoleh kondisi yang nyaman, 

mengurangi tingkat mortalitas dan menunjang produksi pedet yang sehat (Santosa, 

2002). Fungsi kandang sebagai tempat tinggal sapi dan tempat bekerja pemelihara 

peternak sebagai salah satu sarana pokok penting yang menentukan berhasil atau 

tidaknya usaha ternak sapi perah (Syarief dan Sumoprastowo, 1985). 

Kandang pedet dibedakan antara kandang individual dan kandang 

kelompok dimana kandang individual digunakan saat sebelum disapih, pedet tidak 

perlu di ikat, panjang dan lebar kandang antara 2meter dan 1,5 meter, kandang 

pedet dibuat berdampingan dengan kandang sapi perah induk, setiap 4 sapi perah 

harus terdapat 1 kandang pedet (Siregar, 1989). Kandang yang baik mempunyai 

konstruksi yang kuat, mudah dibersihkan, bersirkulasi udara yang baik, oleh 

karena itu sehubungan dengan konstruksi ini perlu mendapatkan perhatian 

terutama mengenai arah kandang, ventilasi, atap, dan lantai (Sugeng, 1996). 

Pembuatan kandang perlu diperhatikan dalam kelengkapan alas yang kering agar 

sapi tidak mudah terpeleset, saluran air yang mengalir (Santosa, 2002). 
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Kandang atau tempat yang kotor merupakan sumber utama hidupnya 

kuman dan akan menimbulkan penyakit, kebersihan kandang memerlukan 

perhatian ekstra karena kotoran dan urine sapi akan segera terinjak-injak oleh sapi 

lainnya (Abidin 2002). Sanitasi kandang pedet dilakukan guna menjaga 

kebersihan sekitar lingkungan dari kontaminasi dunia luar. Kejadian diare 

meningkat selama musim dingin, antara bulan Oktober dengan Februari, hal ini 

disebabkan karena stress dingin yang berakibat penurunan status imun pedet awal 

kehidupan. Tindakan pengendalian penyakit diare yang bisa dilakukan antara lain 

: pengobatan dengan antibiotik, menekan tingkat pencemaran agen penyebab, 

melalui sanitasi lingkungan, peningkatan kualitas kolostrum dan pakan tambahan 

saat musim dingin (Malik et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


