
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

  Itik merupakan salah satu jenis unggas sebagai sumber protein hewani 

yang tinggi. Pemanfaatan itik sebagai penghasil daging dinilai sangat 

menguntungkan karena dari segi harga bibit itik jantan lebih murah dibanding itik 

betina. Selain itu, dapat memberikan pilihan konsumsi daging pada masyarakat 

Indonesia yang tidak terbatas hanya pada daging sapi dan daging ayam saja. 

Kebutuhan masyarakat akan protein hewani juga harus diiringi dengan upaya 

peningkatan populasi melalui jumlah dan kualitas produk. Itik memiliki kelebihan 

yaitu mempunyai daya tahan tubuh yang lebih baik dan lebih tahan terhadap 

penyakit dibandingkan ternak unggas lainnya. 

 Pemeliharaan ternak periode starter dimulai dari ternak umur 1 – 21 hari 

dimana ternak lebih rentan terhadap suatu penyakit. Pemeliharaan dari fase starter 

bertujuan untuk menentukan keberhasilan pertumbuhan dan produksi fase grower 

dan finisher, produktivitas pada saat finisher sangat tergantung pertumbuhan pada 

masa grower dan starter. Pertumbuhan ternak dalam fase starter dapat dicapai 

dengan baik jika kandungan nutrien ransum dapat dipenuhi, termasuk nutrien 

mikro seperti vitamin. Kebutuhan vitamin hanya sedikit tetapi besar manfaatnya 

tehadap produktivitas ternak, salah satunya yaitu vitamin C. 

 Vitamin C adalah vitamin yang larut dengan air sehingga tidak dapat 

disimpan dalam tubuh oleh sebab itu harus disediakan setiap hari dalam pakan 

untuk menunjang kontinyuitas peran vitamin C dalam tubuh. Vitamin C juga 



 

merupakan senyawa organik yang diperlukan dalam jumlah yang kecil untuk 

pertumbuhan normal dan pemeliharaan kehidupan yang dapat menurunkan 

cekaman pada ternak. Vitamin C bertindak sebagai agen pereduksi dalam larutan 

cair seperti darah dan dalam sel. 

 Vitamin C dibutuhkan karena dapat berfungsi untuk mempertahankan 

konsentrasi asam askorbat yang normal yang ada dalam plasma darah. Vitamin C 

berfungsi dalam metabolisme zat besi yaitu mempercepat absorbsi di usus dan 

pemindahannya kedalam darah. Penambahan vitamin C diharapkan dapat 

meningkatkan kesehatan sel darah, baik sel darah merah maupun sel darah putih 

yang berakibat pada kesehatan ternak. Ternak yang sehat diharapkan dapat 

tumbuh dengan baik dan berproduksi dengan optimal. 

Darah merupakan salah satu komponen fisiologis yang sangat penting 

untuk keberlangsungan hidup ternak. Fungsi darah yaitu dapat menyeimbangkan 

cairan dan pH tubuh. Pemeriksaan profil darah yang dilihat dari jumlah eritrosit, 

kadar hemoglobin dan diferensial leukosit sangat penting untuk dilakukan karena 

merupakan gambaran kondisi fisiologis tubuh yang berkaitan dengan kesehatan 

ternak dan pada akhirnya berdampak pada produktivitas. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan 

vitamin C terhadap jumlah eritrosit, kadar hemoglobin serta differensial leukosit 

pada itik Tegal fase starter. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan 

informasi dan efektivitas penambahan vitamin C dalam ransum dan pengaruhnya 

terhadap profil darah pada itik Tegal fase starter. 


