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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Daging merupakan salah satu hasil ternak yang merupakan bahan pangan 

yang sangat bermanfaat bagi manusia karena mengandung nutrien yang cukup 

tinggi. Ternak itik merupakan ternak unggas penghasil daging yang cukup 

potensial disamping ayam. Daging itik merupakan sumber protein yang bermutu 

tinggi dan itik mampu berproduksi dengan baik, oleh karena itu 

pengembangannya diarahkan kepada produksi yang cepat dan tinggi sehingga 

mampu memenuhi permintaan konsumen (Ali dan Febrianti, 2009). 

Jenis itik yang cukup dikenal dan banyak dipelihara oleh masyarakat yaitu 

itik Tegal, Mojosari, Magelang dan Peking. Itik Peking merupakan itik yang 

berasal dari China, itik ini tergolong itik pedaging yang memiliki daya 

produktivitas tinggi, yaitu mampu mengkonversi ransum dengan baik sehingga 

menghasilkan bobot badan yang tinggi dengan waktu yang relatif singkat (Assad 

dkk., 2016). Itik Peking memiliki postur lebar, kekar, berdaging dengan bagian 

dada besar, bundar dan membusung (Andoko dan Sartono, 2013). Selain itu, itik 

Peking juga memiliki badan yang lebih kompak dibandingkan dengan beberapa 

jenis itik lainnya (Rostika dkk., 2014). Karkas itik Peking berwarna kuning dan 

kelihatan sangat menarik (Srigandono, 2000). Bobot itik Peking jantan dewasa 

berkisar 4 – 5 kg/ekor, sedangkan bobot itik Peking betina berkisar 2,5 – 3 

kg/ekor (Setioko dan Rohaeni, 2004). 

Untuk meningkatkan produktivitas itik, maka dalam pemeliharaan 

dilakukan penambahan feed additive untuk memacu pertumbuhan itik yang 

dipelihara. Akan tetapi, penggunaan feed additive sintetis yang dilakukan tidak 

tepat dan terus menerus dapat meningkatkan resistensi pada mikroorganisme 

tersebut (Van den Bogaard et al., 2001). Maka dalam pemeliharaan itik Peking, 

perlu adanya feed additive alami sebagai pengganti antibiotik sintetis yaitu 

probiotik. Probiotik tidak menimbulkan residu, probiotik tidak diserap oleh 

saluran pencernaan inang dan tidak menyebabkan mutasi pada mikroorganisme 

yang lain (Lopez, 2000).  
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Salah satu kelompok bakteri yang berperan sebagai probiotik adalah 

Bakteri Asam Laktat (BAL). Bakteri asam laktat (BAL) merupakan kelompok 

bakteri gram-positif yang mampu mengubah karbohidrat menjadi asam laktat. 

BAL dapat tumbuh pada suhu 5 - 45°C dan toleran terhadap kondisi asam, dengan 

sebagian besar strain mampu tumbuh pada pH 4,4. Pertumbuhannya optimum 

pada pH 5,5 – 6,5 dan membutuhkan nutrisi kompleks, seperti asam amino, 

peptida, basa nukleotida, vitamin, mineral, asam lemak dan karbohidrat.  

Genus bakteri yang tergolong kepada BAL adalah Carnobacterium, 

Enterococcus, Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, Pediococcus, 

Streptococcus, Propionibakterium (Nettles dan Barefoot, 1993). Beberapa bakteri 

yang termasuk kelompok BAL yaitu Lactobacillus fermentum, L. plantarum, dan 

Pediococcus pentosaceus. L. fermentum merupakan bakteri yang tidak 

membentuk spora dan bersifat heterofermentatif (Songisepp, et al., 2004). Bao et 

al. (2010) menyatakan bahwa L. fermentum memiliki karakteristik probiotik yang 

potensial karena memiliki ketahanan terhadap pH rendah serta mampu 

menstimulasi enzim pada saluran pencernaan dan menstimulasi pengeluaran 

garam empedu. Bakteri L. plantarum terutama berguna untuk pembentukan asam 

laktat, penghasil hidrogen peroksida tertinggi dibandingkan bakteri asam laktat 

lainnya dan juga menghasilkan bakteriosin yang merupakan senyawa protein yang 

bersifat bakterisidal (James et al., 1992). Purwati dan Syukur (2005) menyatakan 

bahwa Pediococcus pentosaceus merupakan anggota dari Bakteri Asam Laktat 

(BAL) yang dapat menciptakan suasana asam sehingga mampu mengurangi 

jumlah koloni bakteri patogen lainnya yang  tidak berspora. 

Kemampuan BAL menjaga keseimbangan mikroflora usus yang dapat 

menciptakan suasana asam sehingga menekan pertumbuhan bakteri patogen 

dalam usus halus ini dapat mencegah timbulnya infeksi saluran pencernaan dan 

memberikan dampak positif terhadap peningkatan penyerapan nutrien. 

Peningkatan penyerapan nutrien-nutrien essensial akan  mempengaruhi 

hemopoiesis (pembentukan darah) untuk menunjang proses-proses fisiologis 

dalam tubuh. Zat-zat yang berperan dalam hemopoesis ialah protein, vitamin 

(asam folat, vitamin B12, vitamin C, dan vitamin E), dan mineral (Fe dan Cu) 

(Besuni et al., 2013). Hal ini akan menunjang produktivitas ternak. Produktivitas 
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ternak yang baik ditandai dengan kesehatan ternak yang baik. Kesehatan ternak 

dapat dilihat dengan menghitung jumlah leukosit dan diferensial leukosit. 

Diferensial leukosit adalah gambaran darah yang meliputi gambaran dari sel-sel 

darah putih (leukosit darah) yang terdiri dari heterofil, eosinofil, basofil, monosit 

dan limfosit. Gambaran sel darah putih dari seekor ternak dapat dijadikan sebagai 

salah satu indikator terhadap penyimpangan fungsi organ atau infeksi agen 

infeksius, dan benda asing serta untuk menunjang diagnosa klinis (Frandson, 

1992).  

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian tentang jumlah 

leukosit dan diferensial leukosit itik Peking periode pertumbuhan yang diberi 

Bakteri Asam Laktat (BAL) dalam air minum. 

1.2. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek pemberian BAL (Bakteri 

Asam Laktat) dalam air minum terhadap jumlah leukosit dan diferensial leukosit 

itik Peking periode pertumbuhan. 

1.3. Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi 

mengenai jumlah leukosit dan diferensial leukosit itik Peking. Selain itu, sebagai 

bahan acuan untuk peneliti berikutnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang 

pengaruh pemberian Bakteri Asam Laktat (BAL) terhadap itik.    

 


