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FISIOLOGI NUTRISI ABOMASUM SAPI BALI JANTAN  

 

Susilawati/B1D 012 290.Fakultas Peternakan.Universitas Mataram  

 

INTISARI  

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2015 hingga Januari 2016 yang bertujuan 

untuk memahami fisiologi nutrisi abomasum sapi bali jantan. Setelah sapi disembelih, sampel isi 

dan organ abomasum dicuplik dari tiga ekor sapi jantan, isi abomasum dianalisis kandungan zat 

gizi dan kecernaan in vitro bahan kering (BK) dan bahan organik (BO) di Laboratorium Ilmu 

Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Mataram, sedangkan pengamatan 

histologi jaringannya di Laboratorium Biologi Fakultas MIPA Universitas Mataram. Data dari 

parameter nutrisi terukur dihitung nilainya dengan pendekatan Arithmatics mean (𝑋  ±SD) dan 

hasil pengamatan histologi jaringan abomasum divisualisasikan dengan foto dan dideskripsikan 

secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata kandungan nutrisi isi abomasum yaitu 

bahan kering (94,31±0,79%), bahan organik (74,18±0,67), protein kasar (14±1,3%), lemak kasar 

(5,9±0,5%), serat kasar (24±1%), BETN (24,3±1,9%) dan abu (26,2±0,9%), sedangkan rata-rata 

kecernaan in vitro bahan kering dan bahan organik masing-masing sebesar 37,12±2,06% dan 

37,16±2,10%. Secara marfologi abomasum bagian luarnya terlihat halus dan bagian dalamnya 

bergelombang yang terdiri dari kardiak, fundus dan pilorus. Secara histologi permukaan dalam 

abomasum dilapisi oleh lapisan jaringan epitel yang melengkung ke dalam untuk membentuk 

sumur yang cukup dalam dan terus ke bawah untuk membentuk kelenjar eksokrin. Kelenjarnya 

terbenam dalam lamina propria dan di bagian bawahnya terdapat muskularis mukosa, sub mukosa, 

muskularis externa dan serosa. Disimpulkan bahwa fisiologi nutrisi abomasum dapat dipahami 

dengan menganalisis kandungan zat gizi isinya dan pengamatan terhadap histologi jaringnya. 

 

Kata kunci: fisiologi nutrisi, abomasum, sapi bali, kecernaan in vitro, histologi  

NUTRITIONAL PHYSIOLOGY OF ABOMASUM OF MALE BALI CATTL 

Susilawati/B1D 012 290.Fakultas Peternakan.Universitas Mataram  

ABSTRACT 

 

This research was conducted in September 2015-January 2016 aiming at understanding 
the nutritional physiology of abomasum of male bali cattle. Abomasal content and its organ 

were sampled after slaughtering from three bulls. Chemical composition and in vitro 
digestibility of abomasal content were determined at the Laboratory of Animal Nutrition and 
Feed Sciences, Faculty of Animal Science and histological observations of abomasal tissue 

using micro technique at the Biology Laboratory, Faculty of Mathematics and Sciences, 
University of Mataram. Data of nutritional parameters measured were calculated using 

Arithmetic mean (𝑋  ±SD) and histological observation of abomasal tissue were 

photographically visualized and qualitatively described. The results showed that the average 

nutritional content of abomasum were dry matter (94,31±0,79%), organic matter 
(74,18±0,67), crude protein (14,0±1,3%), crude fat (5,9±0,5%), crude fibre (24,0±1,0%), FNE 
(24,3±1,9%) and ash (26,2±0,9%), while in vitro digestibility of dry and organic matters were 

37,12±2,06% and 37,16±2,10%, respectively. Morphologically showing that inside of 
abomasum organ was wave-like pattern consisting of cardiac, fundus and the pylorus. 
Histologically, the surface area of abomasum coated by a layer of epithelial tissue that is 

curved inward to form a deep enough wells and continues down to form the exocrine glands. 
Shortly, the glands embedded in the lamina propria and at the bottom there muscularis 
mucosa, sub mucosa, muscularis externa and serosa. In summary, the nutritional physiology 

of the abomasal organ of bali cattle could be understood from e.g the analysis of the nutrients 
content and histological tissue observation. 

 
Keywords: nutritional physiology, abomasum, bali cattle, , in vitro digestibility, histology. 
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PENDAHULUAN  

Sapi bali merupakan salah satu golongan ternak ruminansia besar yang 

memanfaatkan bahan pakan (biomassa) yang berkadar serat tinggi seperti hijauan 

dan/atau rerumputan yang tidak pantas untuk dikonsumsi oleh manusia, misalnya 

jerami (Suhubdy, 2013). Hal tersebut karena ternak ruminansia atau sapi bali 

memiliki anatomi saluran pencernaan yang kompleks terdiri atas empat 

kompartemen lambung (rumen, reticulum, omasum dan abomasum). Abomasum 

adalah lambung sejati dari ternak ruminansia. Pada dindingnya terdapat kelenjar 

yang menghasilkan cairan lambung berisi enzim pepsinogen, garam organik, 

mukosa, asam hidroklorat (HCl), penyerapan protein mikroba dan, pemecahan 

kimia makanan (Purbowati, 2012). Kegiatan fisiologi pencernaan yang terjadi 

pada abomasum, akan berjalan dengan baik apabila organ tersebut dapat 

melaksanakan tugas sesuai struktur dan fungsi yang normal, mencakup interaksi 

kerja komponen dalam jaringan dan sel,  serta fenomena fisika dan kimia yang 

terlibat (Isnaeni, 2006). Agar dapat memahami proses fisiologi nutrisi dengan baik 

maka pengetahuan tentang histologi jaringan abomasum yang berperan dalam 

menghasilkan cairan lambung untuk dapat berlangsung reaksi enzimatis sangat 

penting untuk diungkapkan. Demikian pula kondisi jaringan ikat sebagai 

penyokong dan otot polos yang berperan dalam kontraksi abomasum perlu 

diketahui susunannya dalam menunjang fungsi organ. Oleh karena itu untuk 

mendapatkan pemahaman yang komprehensip tentang kerja abomasum, maka 

pemahaman mengenai struktur sangat penting, mengingat bahwa fungsi 

pencernaan pada organ tersebut pada dasarnya terjadi pada tingkat jaringan dan 

sel.  

Penelitian pencernaan dalam organ abomasum ternak ruminansia selama 

ini sangat banyak dilakukan terutama pada aspek enzimatis, sedikit sekali 

publikasi yang mengungkap struktur dan fungsi jaringan yang berperan dalam 

pencernaan tersebut. Demikian pula sapi bali sebagai sapi lokal khas Indonesia 

belum banyak diungkap keunikannya dari sisi histologi, dan juga tingkat 

kecernaan pakan yang terjadi pada organ abomasum sehubungan dengan peran 

khusus organ tersebut. Apabila kedua aspek tersebut (reaksi enzimatis dan 

histologi) dapat digabung dalam satu kegiatan penelitian, akan bisa mengungkap 
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fenomena fisiologi nutrisi pencernaan yang komprehensip dalam upaya 

meningkatkan nilai nutrisi pakan ternak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka 

skripsi ini merupakan laporan tentang Fisiologi Nutrisi Abomasum Sapi Bali 

Jantan.  

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami fisiologi nutrisi sapi bali jantan 

melalui pengamatan struktur morfologi dan histologi abomasum serta analisis 

tingkat kecernaan in vitro bahan kering dan bahan organik pada isi abomasum. 

METODE PENELITIAN  

Metode yang digunakan untuk visualisasi histologi abomasum yaitu 

dengan metode mikroteknik, sedangkan analisis kandungan nutrisi dengan metode 

analisis proksimat Weende dan kecernaan bahan keing dan bahan organik sesuai 

petunjuk buku Sudirman (2013).Data penelitian yang bersifat kualitatif dianalisis 

secara deskriptif sedangkan data kuantitatif dianalisis nilai rata–rata dan standar 

deviasi menggunakan komputer program Microsoft Excel (Santoso dan Ashari, 

2005). Materi penelitian ini berupa 3 ekor sapi bali yang diproleh pada saat 

pemotongan hewan kurban dengan kisaran umur 2–2,5 tahun serta sampel isi dan 

organ abomasum. Sebelum dipotong sapi–sapi ini dipuasakan selama semalam.  

Analisa Data  

Hasil penelitian yang bersifat kualitatif dianalisis secara deskriptif 

sedangkan data kuantitatif dianalisis nilai rata–rata dan standar deviasi 

menggunakan komputer program Microsoft Excel (Santoso dan Ashari, 2005).  
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Karakteristik Fisiologis Abomasum Sapi Bali Jantan  

Tabel 4. Menunjukkan Karakteristik Fisiologis Abomasum Sapi Bali Jantan   

Ternak  BK AS FED 

% 

Isi  

% 

Jaringan  

% 

pH Panjang 

cm 

Lebar 

cm  

Sapi 1 11.16 3 7 4 40 20 

Sapi 2 10.27 3 10 5 47 24 

Sapi 3 16.05 2 13 4 48 26 

𝑿   12.49 3 10.00 4.3 45.00 23.33 

STDEV 3.11 1 3.00 1.15 4.36 3.06 

MAX 16.05 3 13.00 6.00 48.00 26.00 

MIN 10.27 2 7.00 4.00 40.00 20.00 

 

Hasil pengamatan pada Tabel 4 menunjukkan rata–rata persentase bahan 

kering as fed sebesar (12,49±3.11%), persentase  jaringan sebesar (10 ± 3%) dan 

persentase isi sebesar (3±1%) isi abomasum sapi bali jantan terhadap total 

lambung, hasil penelitian ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Church (1975) 

ukuran relatif  dari kompartemen lambung ruminansia dewasa dalam hal ini 

abomasum yang ditentukan dengan teknik yang berbeda yaitu persentase isi perut 

basah 3-5% dan persentase jaringan perut basah 12-14%. Hal ini juga sesuai 

dengan pernyataan Arora (1989) pada saat lahir berat abomasum seekor sapi 

mencapai setenggah berat perut total sedangkan berat rumen pada sapi dan kerbau 

dewasa berkisar 80%, retikulum 5%, omasum 7%, dan abomasum 7% dari 

keseluruhan berat perut. Nilai pH pada penelitian asam yaitu rata–rata 4,3. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Arora (1989) pH pada abomasum asam yaitu berkisar 

Morfologi dan Histologi Abomasum Sapi Bali Jantan  

Jika dilihat secara morfologi bagian luar terdiri dari kardiak (bagian atas) 

yang berhubungan dengan omasum tempat masuknya omaso–abomasum daerah 

ini berisi kelenjar–kelenjar cardia, fundus (bagian tenggah) yang dalam 

mukosanya mengandung kelenjar–kelenjar fundik dan pilorus (bagian bawah) 

yang berhubungan dengan duodenum dimana mukosanya mengandung kelenjar 

pylorus. Jika abomasum dibuka terdapat lipatan-lipatan yang menghasilkan getah 

lambung berisi lendir (mucus), asam lambung (HCl), dan enzim pepsinogen, dan 

bagian yang berotot.seperti pada (Gambar 3). 
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Gambar 3. Morfologi Abomasum Sapi Bali Jantan (a) abomasum utuh dengan 

digesta, (b) abomasum setelah dibersihkan.  

 

Gambar 4 memperlihatkan histologi abomasum sapi bali jantan pada 

bagian lipatan (fundus). 

 

 
 

Gambar 4. Visualisasi (A) morfologi abomasum, (B) Fotomikrograf sediaan 

jaringan abomasum pada bagian lipatan secara melintang yang memperlihatkan 

bagian mukosa, muskularis mukosa dan sub mukosa, (C) lapisan mukosa yang 

memperlihatkan sel epitel, sumur dan lamina propria (D) Jaringan ikat lemak, 

(E) lapisan muskularis mukosa yang memperlihatkan otot polos sapi bali 

jantan. Pulasan Hematoksilin dan Eosin. 
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Secara mikroskopis ke dua struktur bagian region glandula fundica dan 

region glandula pyronica identik sama, tersusun dari lapisan mukosa, muskularis 

mukosa, sub mukosa, muskularis externa dan serosa seperti pada (Gambar 4 dan 

5).  

Gambar 5 memperlihatkan histologi abomasum sapi bali jantan bagian 

yang berotot (pilorus). 

 

 
 

Gambar 5. Visualisasi (A) morfologi abomasum, (B) Fotomikrograf sediaan 

jaringan abomasum pada bagian otot secara melintang yang memperlihatkan 

bagian mukosa, sub mukosa, muscularis externa, dan serosa, (C) 

1.Limfonodulus, 2.Jaringan Otot polos membujur, (D) Jaringan ikat lemak, (E) 

jaringan otot polos melintang sapi bali jantan. Pulasan Hematoksilin dan 

Eosin. 

 

Permukaan dalam dari jaringan abomasum sapi bali jantan ini dilapisi oleh 

mukosa damana sel–selnya mengeluarkan berbagai jenis cairan seperti enzim, 

asam lambung dan hormon, dengan rata–rata panjang 574,74±27,54µm yang 

tersusun oleh sel epitel kolumnar simplex atau epitelium selapis dengan rata–rata 

panjang 16,11±2,18µm dan lebar 7,90±2,27µm. Permukaan jaringan abomasum 

ini melekuk ke arah dalam membentuk sumur–sumur yang cukup dalam dan 

melanjutkan ke bawah membentuk kelenjar eksokrin. Kelenjar–kelenjar tersebut 

terbenam dalam lamina propria, di dalam lamina propria ditemukan jaringan ikat 

longgar dengan rata–rata lebar 36,2±4,21µm dan pembuluh darah. Pada bagian 

bawah lamina propria terdapat muskularis mukosa yang membantu abomasum 
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dalam pencernaan mekanis, lapisan ini tersusun oleh jaringan otot polos dalam 

posisi melintang dan membujur dengan rata–rata ketebalan sebesar 

152,69±63,50µm. Lapisan terluar dari abomasum sapi bali jantan yaitu serosa 

berfungsi sebagai lapisan pelindung abomasum. 

Kuantifikasi Nutrisi  dan Kecernaan In Vitron Bahan Kering dan Bahan 

Organik Isi Abomasum Sapi Bali Jantan  

Tabel 5. Kandungan Nutrisi Isi Abomasum Sapi Bali Jantan 

Ternak  Abu  

% 

Lemak Kasar 

% 

Serat Kasar 

% 

Protein Kasar 

% 

BETN  

% 

Sapi 1 27 5.3 21.5 12.9 28.2 

Sapi 2 26.2 5.9 22 16.7 23.5 

Sapi 3 25.3 6.5 28.4 12.5 21.2 

𝑿  26.2 5.9 24.0 14.0 24.3 

STDEV 0.9 0.6 3.8 2.3 3.6 

Max  27 6.5 28.4 16.7 28.2 

Min  25.3 5.3 21.5 12.5 21.2 

Sumber: Data primer diolah (2016)                                                               

Keterangan:                                                                                                                

BETN : Bahan ekstrak tanpa nitrogen 

Tabel 6. Nilai Kecernaan In Vitro Bahan Kering dan Bahan Organik Isi 

Abomasum 

Ternak  BK % KIVBK % BO % KIVBO % 

Sapi 1 95.22 35.03 73.41 37.39 

Sapi 2 93.83 41.18 74.45 40.79 

Sapi 3 93.89 35.02 74.67 33.72 

𝑿  94.31 37.08 74.18 37.30 

STDEV 0.79 3.55 0.67 3.54 

Max 95.22 41.18 74.67 40.79 
Min 93.83 35.02 73.41 33.72 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Keterangan: 

BK : Bahan kering 

BO : Bahan organic 

KIVBK : Kecernaan in vitro bahan kering 

KIVBO : Kecernaan in vitro bahan organik  

 

Table 5 dan Tabel 6 menunjukkan rata-rata kandungan nutrisi isi 

abomasum yaitu lemak kasar (5,9±0,5%), protein kasar (14±1,3%) abu 

(26,2±0,9%), serat kasar (24±1%), dan BETN (24,3±1,9%) sedangkan rata-rata 

kecernaan in vitro bahan kering dan bahan organik masing-masing sebesar  
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37,12±2,06% dan 37,16±2,10%. Menurut Tillman et.al. (1986) semakin tinggi 

nilai persentase kecernaan bahan pakan, berarti semakin baik kualitasnya. Faktor-

faktor yang mempengaruhi kecernaan bahan kering yaitu jumlah ransum yang 

dikonsumsi, laju perjalanan makanan di dalam saluran pencernaan, dan jenis 

kandungan gizi yang terkandung dalam ransum tersebut. Faktor–faktor lain yang 

mempengaruhi nilai kecernaan bahan kering ransum adalah kadar proporsi bahan 

pakan dalam ransum, komposisi kimia, tingkat protein ransum, persentase lemak, 

dan mineral (Anggorodi, 1979). Hijauan yang masih muda akan lebih dapat 

dicerna dari pada yang tua. Hewan dari spesies yang sama, berbeda dalam 

kesanggupannya mencerna bahan makanan (Anggorodi, 1979). 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara marfologi 

abomasum bagian luarnya terlihat halus dan bagian dalamnya bergelombang yang 

terdiri dari kardiak, fundus dan pilorus, dengan persentase jaringan dan isi 

abomasum masing-masing (10±3%) dan (3±1%), pH abomasum yang diproleh 

adalah asam yaitu 4,3 pada abomasum sapi bali jantan. Sedangkan secara histologi 

dinding abomasum dilapisi oleh mukosa, muskularis mukosa, sub mukosa, 

muskularis externa dan serosa. Rata-rata kandungan nutrisi isi abomasum sapi bali 

jantan yaitu bahan kering (94,31±0,79%), bahan organik (74,18±0,67), protein 

kasar (14±1,3%), lemak kasar (5,9±0,5%), serat kasar (24±1%), BETN 

(24,3±1,9%) dan abu (26,2±0,9%), sedangkan rata-rata kecernaan in vitro bahan 

kering dan bahan organik masing-masing sebesar 37,12±2,06% dan 37,16±2,10%. 
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