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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Itik Peking 

Itik adalah salah satu jenis unggas air (water fowls) yang termasuk dalam 

kelas aves, ordo anseriformes, famili anatidae sub famili anatinae, tribus anatinae 

dan genus anas (Srigandono, 1997). Itik merupakan ternak penghasil daging dan 

telur. Itik pedaging merupakan ternak unggas penghasil daging yang sangat 

potensial di samping 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). 

Tujuan pokok pemeliharaan itik pedaging adalah untuk menghasilkan 

daging bagi konsumsi manusia. Itik pedaging adalah itik yang mampu tumbuh 

cepat dan dapat mengubah pakan secara efisien menjadi daging yang bernilai gizi 

tinggi. Di samping itu, itik pedaging memiliki bentuk tubuh dan struktur 

perdagingan yang baik (Srigandono, 1998). 

Salah satu jenis itik pedaging yang mempunyai produktivitas tinggi yaitu 

itik 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). Itik Peking 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).  

Kebutuhan nutrien untuk itik periode starter terdiri dari energi 

metabolisme 2900 Kkal/kg, protein kasar 22 persen, kalsium 0,65 persen, fosfor 

0,45 persen dan periode grower energi metabolisme 3000 Kkal/kg, protein kasar 

16 persen, kalsium 0,60 pesen dan fosfor 0,30 persen (NRC, 1994).  Dalam 

pemeliharaan Itik Peking tidak begitu membutuhkan air walapun secara mendasar 
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itik tersebut tergolong sebagai unggas air, Itik Peking hanya butuh air sebagai air 

minum saja (Andoko dan Sartono, 2013).  

2.2. Konsumsi Air Minum 

 Fungsi air yaitu sebagai cairan tubuh, mengangkat zat-zat makanan, 

membuang sisa-sisa metabolisme melalui air kencing dan kotoran serta 

pengaturan suhu tubuh ternak (Maria dan Sihombing, 1995). Air minum yang 

layak dikonsumsi harus memenuhi kriteria seperti derajat keasaman (pH) antara 

6,6-7,2 karena pH air di bawah tersebut dapat menimbulkan mikroorganisme 

patogen (Abidin, 2003). 

 Banyak faktor yang mempengaruhi konsumsi air minum pada ternak 

antara lain adalah tingkat garam  natrium dan kalium dalam ransum, enzim-enzim, 

bau air, makanan tambahan pelengkap, temperatur air, penyakit, jenis bahan 

makanan, kelembaban, angin, komposisi pakan, umur, jenis kelamin dan jenis 

tempat air minum (Wahju, 2004). Konsumsi air pada unggas memiliki standar 

tertentu dan unggas akan mengonsumsi air secara berlebihan bila dalam keadaan 

stres karena suhu yang terlalu tinggi, selain itu dengan konsumsi air minum yang 

tinggi maka konsumsi ransum akan berkurang (Khumaini, 2012). 

 Secara umum itik akan mengkonsumsi air minum dua sampai tiga kali 

lebih banyak dari konsumsi ransumnya (Zahra, 1996). Larbier dan Leclercq 

(1994) menyatakan bahwa konsumsi air minum dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain umur unggas dan pakan. Unggas air sangat tergantung pada 

ketersediaan (kemudahan pencapaian) air, terutama untuk masuknya pakan kering 

ke dalam saluran pencernaannya (Rasyaf, 1994). 

2.3. Konsumsi Ransum 

 Bley dan Bessei (2008) mengemukakan bahwa peningkatan konsumsi 

pakan pada itik dipengaruhi oleh umur dan bentuk pakan, sedangkan lama dan 

kecepatan konsumsi pakan seiring dengan peningkatan umur itik. Menurut Wilson 

(1973) dalam Srigandono (1997), konsumsi pakan itik Peking umur 3-7 minggu 

dalam bentuk mash dan pellet yaitu 6,84 kg dan 5,97 kg. Hal ini menunjukkan 

bahwa konsumsi pakan dalam bentuk pellet lebih sedikit dibandingkan dalam 

bentuk mash. 
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 Ransum adalah susunan beberapa pakan ternak unggas yang di dalamnya 

harus mengandung zat nutrisi yang lain sebagai satu kesatuan, dalam jumlah, 

waktu, dan proporsi yang dapat mencukupi semua kebutuhan (Rasyaf, 2005). 

Menurut Jull (1982), konsumsi ransum dipengaruhi oleh bentuk fisik pakan, bobot 

badan, kandungan nutrisi pakan, lingkungan tempat pemeliharaan, strain, dan 

jenis kelamin. Selain itu, konsumsi ransum juga dipengaruhi oleh kandungan 

energi ransum, kesehatan lingkungan, zat - zat makanan, dan kecepatan 

pertumbuhan (Wahju, 1992). 

 Konsumsi ransum yang relatif banyak akan menyebabkan konsumsi zat - 

zat makanan seperti asam amino, vitamin, dan protein juga menjadi lebih banyak 

sehingga kebutuhan hidup pokok, produksi telur dan pertumbuhan akan terpenuhi. 

Selanjutnya, dengan terpenuhinya kebutuhan zat - zat makanan tersebut 

diharapkan akan menghasilkan performa yang baik (Wahju, 1992). 

2.4. Bakteri Asam Laktat (BAL) 

 Bakteri asam laktat (BAL) merupakan bakteri mampu hidup pada berbagai 

habitat yang cukup luas di alam seperti pada tanaman, saluran pencernaan hewan 

dan manusia, pada produk makanan kalengan, produk susu, produk fermentasi, 

buah-buahan dan sayur-sayuran tropis (Misgiyarti dan Widowati, 2005). 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. 

 Salah satu contoh probiotik yaitu Probio_FM. Probio_FM merupakan 

probiotik cair yang mengandung beberapa spesies bakteri asam laktat, dengan 

jumlah bakteri 10
10

-10
11

 cfu/ml (Manin dkk., 2010). Bakteri yang terkandung di 

dalam Probio_FM berasal dari hasil isolasi mikroba saluran pencernaan angsa 

jantan dan betina. BAL dari hasil pengayakan bakteri saluran pencernaan angsa 

jantan dan betina yang telah dilakukan uji biokimia (49 uji gula-gula) 

menghasilkan isolate bakteri Lactobacillus fermentum, L. plantarum, L. brevis 

dan Pediococcus pentosaecus (Manin dkk., 2015). Selanjutnya dijelaskan bahwa 
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dengan menggunakan media MRS Brith diperoleh jumlah bakteri berkisar antara 

39,3 x 10
11

 – 117,3 x 10
11

 cfu/ml dan derajat keasaman (pH) antara 3.0-4.0. 

Lactobacillus termasuk kelompok bakteri asam laktat yang diketahui 

memproduksi senyawa seperti bakteriosin yang menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme lain (Vandenberg, 1993). Lactobacillus merupakan salah satu 

genus bakteri asam laktat yang paling banyak dijumpai pada saluran gastro-

intestinal baik pada manusia maupun pada hewan.  Pada usus halus jumlahnya 

dapat mencapai 11 – 19 x 10
7
 cfu/mL (Manin et al., 2007). Beberapa diantaranya 

adalah L.acidophilus, L. reuteri, L. lactis, L. casei, dan L. fermentum (Manin, 

2010). 

 

2.4.1. Lactobacillus fermentum 

Lactobacillus fermentum merupakan bakteri yang tidak membentuk spora 

dan bersifat heterofermentatif (Songisepp et al., 2004). Menurut Reid (2000), 

strain L. fermentum dapat memproduksi hidrogen peroksida yang berperan 

sebagai senyawa antimikroba. 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.  

Zoumpopoulou et al. (2008) menyatakan bahwa L. fermentum 

menunjukkan potensi sebagai probiotik karena memiliki aktivitas mikrobial dan 

immuno modulator yang diuji secara in vitro maupun in vivo menggunakan tikus 

percobaan. L. fermentum memiliki efek antimikroba yang tinggi terhadap patogen 

seperti EPEC, S. aureus, Salmonella typhimurium, dan Shigella sonnei (Songisepp 

et al., 2004). 

Lactobacillus acidophillus dan Lactobacillus fermentum merupakan 

bakteri asam laktat yang paling dominan dan paling banyak dipelajari. Bakteri 

L.acidophillus dan L. fermentum dapat bertahan hidup pada pH saluran 

pencernaan ternak unggas bagian proventriculus dan ventriculus yang mempunyai 

pH sangat rendah (pH 2.0 – 3.0) (Manin, 2010). 
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2.4.2. Lactobacillus plantarum 

 Lactobacillus plantarum merupakan bakteri Gram positif berbentuk 

batang yang tampak biru atau ungu dan merupakan salah satu jenis BAL 

homofermentatif dengan temperatur optimal lebih rendah dari 37
o
C (Frazier dan 

Westhoff, 1988). Lactobacillus plantarum berbentuk batang (0,5-1,5 s/d 1,0-10 

μm) dan tidak bergerak (non motil). Bakteri tersebut memiliki sifat katalase 

negatif, aerob atau fakultatif anaerob, mampu mencairkan gelatin, cepat mencerna 

protein, tidak mereduksi nitrat, toleran terhadap asam, dan mampu memproduksi 

asam laktat. Dalam media agar, Lactobacillus plantarum membentuk koloni 

berukuran 2-3 mm, berwarna putih opaque, conveks, dan dikenal sebagai bakteri 

pembentuk asam laktat (Kuswanto dan Sudarmadji, 1988). 

Lactobacillus plantarum mampu merombak senyawa kompleks menjadi 

senyawa yang lebih sederhana dengan hasil akhirnya yaitu asam laktat. Menurut 

Buckle et al. (1985), asam laktat dapat menghasilkan pH yang rendah pada 

substrat sehingga menimbulkan suasana asam. Dalam keadaan asam, 

Lactobacillus plantarum memiliki kemampuan untuk menghambat bakteri 

pathogen dan bakteri pembusuk (Delgado et al., 2001).  

Lactobacillus plantarum dapat menghambat kontaminasi dari 

mikrooganisme patogen karena kemampuannya untuk menghasilkan asam laktat 

dan menurunkan pH substrat (Suriawiria, 1986). Lactobacillus plantarum juga 

mempunyai kemampuan untuk menghasilkan bakteriosin yang berfungsi sebagai 

zat antibiotik (Jenie dan Rini, 1995). Bakteriosin merupakan senyawa polipeptida 

atau protein yang bersifat bakterisidal yang dapat dihasilkan oleh kultur bakteri 

terutama L. plantarum (Lindgren dan Dobrogosz, 1990). 

Lactobacillus plantarum mulai menghasilkan antimikroba pada saat 

berumur 14 jam inkubasi dengan diameter zona hambat sebesar 6,42 mm dan 

mencapai puncaknya pada saat kultur berumur 24 jam (Tribowo, 2006). 

Lactobacillus plantarum dapat tumbuh dengan waktu inkubasi selama 48 jam 

(Setioningsih et al., 2004 ; Zubaidah et al., 2010). 

2.4.3. Pediococcus pentosaceus 

Purwati dan Syukur (2005) menyatakan bahwa Pediococcus pentosaceus 

merupakan anggota dari Bakteri Asam Laktat (BAL) yang dapat menciptakan 
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suasana asam sehingga mampu mengurangi jumlah koloni bakteri patogen lainnya 

yang  tidak berspora. Bakteri Pediococcus pentosaceus merupakan bakteri yang 

bersifat homofermentatif yang memfermentasikan glukosa menjadi asam laktat 

sebagai satu-satunya produk yang dihasilkan (Saputri et al., 2012). 

P. pentosaceus termasuk ke dalam Genus Pediococcus yang merupakan 

bakteri Gram positif. Bakteri pada genus ini adalah BAL satu-satunya yang bisa 

membagi tubuhnya tegak lurus secara langsung membentuk tetrad. Sel bakteri ini 

dalam bentuk tunggal berbentuk sperikal dengan ukuran diameter 0.6 – 1.0 µm. 

Bakteri ini bersifat anaerob fakultatif sampai mikroaerofilik, tidak bergerak, dan 

tidak berspora. Bakteri ini tumbuh dengan baik pada pH 4.5-8 dengan suhu 

maksimum 39-45 °C, berbeda dengan jenis Pediococcus lainnya, bakteri ini lebih 

tidak tahan panas (Holzapfel dan Wood 2012). 

Bakteri Pediococcus pentosaceus merupakan salah satu bakteri yang baik 

sekali tumbuh di media air dan tepung serta salah satu genus bakteri asam laktat 

yang menghasilkan senyawa peptida (Nettles dan Barefoot, 1993).  Pediococcus 

pentosaceus dapat memacu pertumbuhan mikroba yang menguntungkan dan 

membunuh bakteri patogen, disamping itu Pediococcus pentosaceus juga mampu 

menghasilkan asam laktat yang dapat menghasilkan pH rendah sehingga 

menimbulkan suasana asam pada usus. Dengan meningkatnya pH menjadi asam 

maka Pediococcus pentosaceus dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen 

sehingga populasi BAL semakin meningkat (Saputri et al., 2012). 

Pediococcus pentosaceus mampu menghasilkan agen antimikroba 

(bakteriosin), yaitu Pediosicin yang menghambat beberapa spesies patogen seperti 

Listeria monocytogenesis yang dapat menyebabkan Listeriosis (Osmanagaoglu, 

2001). Bakteriosin memberikan efek antagonis terhadap pertumbuhan bakteri 

patogen sehingga menurunkan pertumbuhan bakteri serta memperbaiki mikroflara 

dalam usus (Purwati dan Syukur, 2005).  

Penambahan bakteri Pediococcus pentosaceus dapat meningkatkan 

mikroflora dalam usus, dengan cara meningkatkan BAL.  Pemberian 1 ml 

Pediococcus pentosaceus mampu meningkatkan 91,9% BAL dalam usus, 

penambahan 2 ml mampu meningkatkan BAL sebesar 92,8%, dan penambahan 3 

ml mampu meningkatkan BAL sebesar 95,9% (Saputri et al., 2012).  
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2.5. Darah 

Darah merupakan jaringan cair yang berfungsi sebagai transportasi 

berbagai bahan antara sel dan lingkungan eksternal atau antara sel-sel itu sendiri 

(Lestari, 2008). Darah unggas terdiri atas plasma darah dan sel darah. Plasma 

darah terdiri atas protein (albumin, globulin, dan fibrinogen), lemak darah bentuk 

kolesterol, fosfolipid, lemak netral, asam lemak, dan mineral anorganik terutama 

kalsium, potassium, dan iodium. Sel darah terdiri atas sel darah merah (eritrosit), 

trombosit, dan leukosit (heterofil, eosinofil, basofil, limfosit, dan monosit) 

(Yuwanta, 2004).  

Peran utama darah adalah sebagai media transportasi untuk membawa 

oksigen dari paru-paru ke sel-sel jaringan tubuh dan CO2 ke paru-paru, membawa 

bahan makanan dari usus ke sel-sel tubuh, mengangkut zat-zat yang tidak terpakai 

sebagai hasil metabolisme untuk di keluarkan dari tubuh, mentransfer enzim-

enzim dan hormon, mengatur suhu tubuh, keseimbangan cairan asam-basa, dan 

untuk pertahanan tubuh terhadap infiltrasi benda-benda asing dan mikroorganisme 

(Suwandi, 2002). Tubuh hewan yang mengalami gangguan fisiologis akan 

memberi perubahan pada gambaran profil darah. Adanya perubahan profil darah 

tersebut dapat disebabkan oleh faktor internal, dan eksternal. Faktor internal 

misalnya kesehatan, stres, status gizi, suhu tubuh, sedangkan faktor eksternal 

misalnya akibat perubahan suhu lingkungan, dan infeksi kuman (Ginting, 2008).  

2.6. Leukosit 

Leukosit adalah sel darah yang berinti dengan ukuran sel lebih besar dan 

jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan eritrosit (Bacha dan Bacha, 2000). 

Leukosit merupakan sel yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh yang 

sangat tanggap terhadap agen infeksi penyakit. Leukosit berfungsi melindungi 

tubuh terhadap berbagai penyakit dengan cara fagosit dan menghasilkan antibodi 

(Junguera, 1977). Sistem pertahanan ini sebagian terbentuk di dalam sumsum 

tulang dan sebagian lagi di dalam organ limfosit termasuk kelenjar limfe, timus, 

tonsil dan sel-sel limfoid lain. Leukosit yang telah dibentuk akan diangkut dalam 

darah menuju ke bagian tubuh untuk digunakan. Kebanyakan leukosit secara 

khusus diangkut menuju daerah-daerah yang mengalami peradangan (Guyton dan 

Hall, 1997). 
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Leukosit terdiri atas limfosit, monosit, basofil, netrofil dan eosinofil 

merupakan komponen darah yang berfungsi sebagai sistem pertahanan tubuh. 

Peningkatan atau penurunan jumlah leukosit dalam sirkulasi darah dapat diartikan 

sebagai hadirnya agen penyakit, peradangan, penyakit autoimun atau reaksi alergi, 

untuk itu perlu diketahui gambaran normal leukosit pada setiap individu 

(Nordenson, 2002). 

 Jumlah leukosit pada unggas lebih banyak dibandingkan dengan leukosit 

pada mamalia, yaitu berkisar antara 20.000-30.000/mm
3
 (Swenson, 1984). 

Menurut Kayodae (2008), jumlah leukosit itik berkisar antara 20.000-25.000 

sel/mm
3
. Sedangkan menurut Assad dkk., (2016), leukosit itik Peking jantan 

berkisar antara 10.990-11.600 sel/mm
3
 dan menurut Sturkie (1976), leukosit itik 

Peking jantan berjumlah 24.000 sel/mm
3 

dan itik Peking betina berjumlah 26.000 

sel/mm
3
.  

Jumlah leukosit pada tiap-tiap unggas berbeda-beda dan mempunyai 

fluktuasi yang tinggi, keadaan ini bisa terjadi pada kondisi stress, aktivitas 

biologis yang tinggi, gizi, dan umur. Faktor lain yang turut berpengaruh adalah  

jenis kelamin, lingkungan, efek hormon, obat-obatan serta sinar ultraviolet atau 

sinar radiasi (Hodges, 1977). Faktor yang mempengaruhi efektivitas probiotik 

dalam meningkatkan jumlah leukosit diantaranya adalah jenis kelamin, level 

probiotik, bangsa ternak dan umur (Assad dkk., 2016). 

2.7. Diferensial Leukosit 

Diferensial leukosit adalah salah satu  metode yang digunakan dalam 

perhitungan kesatuan total dari jumlah masing-masing sel darah putih pada sistem 

sirkulasi. Leukosit dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu granulosit dan 

agranulosit. Sel granulosit terdari atas, eosinofil, basofil, dan neutrofil (pada 

unggas disebut heterofil) dan sel agranulosit terdiri atas, limfosit, dan monosit.   

Granulosit adalah sel yang memiliki segmen atau lobus pada inti sel dan 

granul pada sitoplasma, terdiri atas neutrofil, eosinofil, dan basofil. Agranulosit 

adalah sel yang tidak memiliki segmen atau lobus pada inti dan tidak ada granul 

pada sitoplasma, terdiri atas monosit dan limfosit (Samuelson, 2007). 
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2.7.1. Basofil 

Basofil disebut juga sebagai makrofag karena merupakan leukosit yang 

bergranulosit, bersifat polomofonuklear-basofil. Basofil sulit ditemukan dalam 

darah, ada sekitar 0,5-5,1% dari total leukosit, bentuk inti tidak teratur dengan inti 

dua gelambir (Dellman dan Brown, 1987; Leni, 2006). Basofil merupakan 

granulosit yang paling jarang dijumpai dalam sirkulasi darah mamalia, namun 

kemungkinan lebih sering dijumpai pada darah unggas (Latimer, 2011). Basofil 

hanya mampu bertahan hidup 10-12 hari dalam darah (Leni, 2006).   

 Basofil dibentuk dalam sumsum tulang dan kemampuan fagositnya hampir 

tidak ada. Basofil mempunyai fungsi yang sama dengan sel mast yaitu 

membangkitkan proses perdarahan akut pada tempat deposisi antigen (Tizard, 

1982). Menurut Sturkie (1976), jumlah basofil Itik Peking yaitu 3,1% pada Itik 

Peking jantan dan 3,3% pada Itik Peking betina.  

2.7.2. Eosinofil 

 Sel eosinofil dibentuk dalam sumsum tulang dan sangat motil dan 

berbentuk ramping. Sel eosinofil mempunyai granular sitoplasma berwarna merah 

terang bila diwarnai dengan zat warna eosin (Suzanti, 2006). Jain (1986) 

menyatakan bahwa pada kisaran normal jumlah eosinofil 2-8% dari jumlah sel 

darah putih dan dapat bertahan hidup 3-5 hari.  

 Lokapirnasari dan Yulianto (2014) menyatakan bahwa eosinofil memiliki 

dua fungsi utama yaitu mampu menyerang dan menghancurkan bakteri patogen 

serta mampu menghasilkan enzim yang dapat menetralkan faktor radang. 

Eosinofil berfungsi mengendalikan atau mengurangi hipersensitivitas (Kresno, 

2001). Sel ini sangat penting dalam respon terhadap penyakit parasitik dan alergi 

(Hoffbrand, 2006). Fungsi utama eosinofil adalah detoksifikasi, baik terhadap 

protein asing yang masuk ke dalam tubuh melalui paru-paru ataupun saluran 

cerna, maupun racun yang dihasilkan oleh bakteri dan parasit (Frandson et al., 

2009).  

 Menurut Lestari (2013), rataan eosinofil itik Magelang, Mojosari dan 

Tegal masing-masing berjumlah 14,27%, 10,98% dan 11,28%. Sedangkan 

menurut Assad dkk., (2016), jumlah eosinofil itik Peking jantan yang diberi 

tambahan probiotik pada ransum dengan level 0 g/kg, 9 g/kg dan 12 g/kg masing-



13 
 

masing eosinofil itik tersebut berjumlah 4,88%, 5,38% dan 4,63% dan menurut 

Sturkie (1976), eosinofil Itik Peking yaitu 9,9% pada Itik Peking jantan dan 

10,2% pada Itik Peking betina. 

2.7.3. Heterofil 

 Secara khusus heterofil sering disebut sebagai leukosit polimorfonuklear. 

Heterofil pada ayam biasanya berbentuk bulat dengan diameter 10-15 mikron, 

granula sitoplasmanya berbentuk batang pipih seperti jarum (Sturkie, 1998). 

Heterofil dibentuk dalam sumsum tulang (Guyton, 1996). Heterofil memiliki 

kesamaan fungsi seperti neutrofil pada mamalia.  Heterofil (pada unggas) atau 

neutrofil (pada mamalia) merupakan jenis leukosit di dalam sirkulasi darah 

dengan jumlah terbanyak dibandingkan dengan granulosit lainnya. Sel ini 

dicirikan dengan bentuk yang cenderung bulat dengan sitoplasma berwarna lebih 

muda yaitu eosinofilik. Inti kasar, tidak teratur, biasanya memiliki dua sampai tiga 

lobus. Lobus pada beberapa sel terlihat tidak tersambung karena inti tertutup 

granul. Granul sitoplasma pada heterofil berbentuk batang atau jarum (Clark et 

al., 2009).   

 Heterofil adalah bagian dari leukosit yang termasuk kedalam kelompok 

granulosit dan berada pada garis depan (first line) yang berfungsi sebagai 

pertahanan awal terhadap penyakit yang dapat mengakibatkan infeksi atau 

peradangan. Baratawidjaja dan Rengganis (2012) menambahkan bahwa sistem 

kerja heterofil yaitu menghancurkan patogen melalui jalur oksigen independen 

(lisozom, enzim proteolitik dan protein kationik) dan oksigen dependen. He et al. 

(2005) dan Redmond et al. (2011) melaporkan bahwa heterofil mengandung zat 

antimikroba yang berhubungan dengan resistensi penyakit pada tubuh dan 

dipengaruhi oleh kontrol genetik dari ternak tersebut. 

 Heterofil berfungsi sebagai pertahanan tubuh terhadap pengaruh luar, 

apabila partikel asing terkurung kedalam sitoplasma heterofil, maka partikel 

tersebut akan menempatkan diri kedalam ruang yang disebut fagosom (Mayes et 

al., 1997). Heterofil yang sangat aktif akan cepat menjadi lelah karena terbatasnya 

cadangan energi sehingga kemampuan fagositosisnya terbatas. Heterofil dianggap 

sebagai garis pertahanan pertama karena bergerak cepat ke arah bahan asing dan 
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menghancurkannya segera. Faktor-faktor yang menentukan tinggi rendahnya 

heterofil antara lain kondisi lingkungan, tingkat stress pada ternak, genetik dan 

kecukupan nutrien pakan (Puvadolpirod and Thaxton, 2000). 

 Menurut Kayodae (2008), jumlah persentase heterofil itik yaitu berkisar 

antara 20-70%. Sedangkan menurut Assad dkk., (2016), jumlah heterofil itik 

Peking jantan yang diberi tambahan probiotik pada ransum dengan level 0 g/kg, 9 

g/kg dan 12 g/kg masing-masing heterofil itik tersebut berjumlah 32,63%, 31% 

dan 42,36%  dan menurut Sturkie (1976), heterofil Itik Peking yaitu 52% pada Itik 

Peking jantan dan 32% pada Itik Peking betina.  

Peningkatan jumlah heterofil lazimnya dipengaruhi oleh lingkungan 

ekstrim yang mengakibatkan stress, namun hal tersebut juga bisa diindikasikan 

sebagai respon fisiologis dan/atau patologis dari seekor ternak (Widhyari et al., 

2009). 

2.7.4. Limfosit  

Yalcinkaya et al. (2008) menyatakan bahwa limfosit merupakan unsur 

penting dalam sistem kekebalan tubuh, yang berfungsi merespon antigen dengan 

membentuk antibodi. Limfosit adalah jenis leukosit dengan jumlah paling banyak 

dalam darah ayam (Bacha dan Bacha, 2000). Guyton dan Hall (1997) menyatakan 

bahwa secara normal jumlah limfosit berada pada kisaran 24-84%. Limfosit 

merupakan sel darah putih yang termasuk kedalam kelompok agranulosit. Salasia 

dan Hariono (2010) menyatakan bahwa limfosit bertugas merespon adanya 

antigen dan stress dengan meningkatkan sirkulasi antibodi dalam pengembangan 

sistem imun. Puvadolpirod and Thaxton (2000) melaporkan bahwa faktor-faktor 

terbesar yang mempengaruhi jumlah limfosit yaitu cekaman panas atau 

lingkungan dan stress, karena cekaman panas mengakibatkan berkurangnya bobot 

organ limfoid timus dan bursa fabrisius yang berdampak pada penurunan jumlah 

limfosit.   

 Menurut Kayodae (2008) yang menyatakan bahwa jumlah persentase 

limfosit itik yaitu berkisar antara 15-73%. Sedangkan menurut Lestari (2013), 

rataan limfosit itik Magelang, Mojosari dan Tegal masing-masing berjumlah 

38,02%, 43,24% dan 45,53%. Assad dkk., (2016) menyatakan bahwa jumlah 

limfosit itik Peking jantan yang diberi tambahan probiotik pada ransum dengan 
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level 0 g/kg, 9 g/kg dan 12 g/kg masing-masing limfosit itik tersebut berjumlah 

60,50%, 60,13% dan 51,50% dan menurut Sturkie (1976), limfosit Itik Peking 

yaitu 31% pada Itik Peking jantan dan 47% pada Itik Peking betina. 

2.7.5. Monosit 

Monosit memiliki kemampuan memfagosit dan berkembang menjadi 

makrofag ketika keluar dari pembuluh darah dan masuk ke dalam jaringan. 

Frandson et al. (2009) mengatakan bahwa monosit mampu memfagositosis 100 

sel bakteri patogen dan menjadi sistem pengatur ketika terjadi peradangan dan 

merespon kekebalan. Monosit dimobilisasi bersama dengan heterofil sehingga 

disebut sebagai pertahanan kedua terhadap peradangan. 

Seperti neutrofil, monosit ditarik oleh faktor-faktor kemotaktik menuju 

jaringan rusak atau jaringan yang mengalami invasi mikroba. Makrofag berfungsi 

dalam fagositosis serta inisiasi dan pengaturan dalam peradangan dan respon 

kekebalan. Makrofag melepaskan sejumlah sinyal kimia yang mengkoordinasikan 

berbagai fungsi sel-sel lainnya dalam merespon kerusakan jaringan dan invasi 

mikroba. Makrofag juga berfungsi dalam memproses antigen yang merupakan 

tahap awal dalam inisiasi respon kekebalan (Frandson et al., 2009). Monosit 

digolongkan sebagai sel sistem mononuklir yang berperan melakukan fagositosis, 

menghancurkan partikel asing dan jaringan mati kemudian mengolah bahan asing 

sedemikian rupa sehingga bahan asing itu dapat membangkitkan tanggap kebal 

(Tizzard, 1982).  

Menurut Lestari (2013), rataan monosit itik Magelang, Mojosari dan Tegal 

masing-masing berjumlah 6,68%, 7,97% dan 7,07%. dan menurut Sturkie (1976), 

monosit Itik Peking yaitu 3,7% pada Itik Peking jantan dan 6,9% pada Itik Peking 

betina. 

2.7.6. Rasio Heterofil/Limfosit 

 Keberadaan stres fisiologis dapat dideteksi dengan menggunakan ratio 

heterofil/limfosit (Maxwell and Robertson, 1998), maka ratio heterofil/limfosit 

yang meningkat menunjukkan stres yang meningkat pula (Cetin et al., 2011). 

Meningkatnya rasio H/L mengindikasikan meningkatnya stres panas yang dialami 
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itik sehingga memacu meningkatnya produksi hormon glukokortikoid (Gudev et 

al. 2011). 

 Hasil penelitian Yuniwarti dan Muliani (2014) menyatakan bahwa rata-

rata jumlah rasio H/L antara itik Peking, itik Tegal dan itik Magelang tidak 

berbeda nyata, dimana rasio H/L tersebut masing-masing 1,08, 1,05 dan 1,58. 

Menurut Lestari (2013), rataan Rasio H/L itik Magelang, Mojosari dan Tegal 

masing-masing berjumlah 1,18%, 0,90% dan 0,80%. dan menurut Sturkie (1976), 

Rasio H/L Itik Peking yaitu 1,68% pada Itik Peking jantan dan 0,68% pada Itik 

Peking betina.  

 


