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VISUALISASI MORFOLOGI, KUANTIFIKASI NUTRISI DAN ANALISIS 

KECERNAAN IN VITRO BAHAN KERING DAN BAHAN ORGANIK 

ISI RUMEN SAPI BALI JANTAN 

Nela Sinta Dewi/BID 212 211 Fakultas Peternakan Universtas Mataram  

INTISARI 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan September–Desember 2015 di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Unversitas 

Mataram. Bertujuan untuk mengetahui Visualisasi Morfologi, Kuantifikasi Nutrisi 

dan Kecernaan In- Vitro bahan kering dan bahan organik isi rumen Sapi Bali 

jantan. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan rumen tiga ekor Sapi Bali 

jantan. Data yang diamati meliputi kuantifikasi nutrisi (kadar air, abu, serat kasar, 

protein kasar, lemak, dan bahan ekstrak tanpa nitrogen) dan kecernaan in-vitro 

bahan kering dan bahan organik menggunakan prosedur Tilley dan Terry (1963). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi kimia terutama kadar protein 

digesta isi rumen Sapi Bali jantan dewasa (14,2%) lebih tinggi dibandingkan 

kandungan protein rumput (9%). Meskipun demikian potensi digesta isi rumen 

sebagai pakan ternak tidak terlalu tinggi disebabkan daya cerna in-vitro bahan 

kering ataupun bahan organiknya tergolong rendah yaitu berturut-turut 41,1% dan 

35,6%. 

Kata kunci: morfologi, nutrisi, kecernaan in-vitro, isi rumen sapi bali. 

 

THE VISUALISATION OF RUMEN MORFOLOGY, QUANTIFICATION 

NUTRIENT AND ANALYSIS IN-VITRO FOR DIGESTIBILITY OF DRY 

MATER AND ORGANIC MATTER  OF CATTLE RUMEN DIGESTA 

Nela Sinta Dewi/BID 212 211 Fakultas Peternakan Universtas Mataram 

 

Abstract 

The research was conducted in September-December 2015 in the Laboratory of 

Feed and Animal Nutrition of Animal Science Faculty of Mataram University. 

The research aim to determined the visualization of morfology, quantification of 

nutrition and In-Vitro digestibility of dry matter and organic matter rumen 

contents of Bali cattle. The research was conducted by descriptive method used 

three head Bali cattle. Data observed quantification of nutrients such as water, 

ash, crude fiber, crude protein, lipid and in-vitro dry matter and organic matter 

digestibility used the procedures of Tilley and Terry (1963). The results showed 

that chemical composition, especially the crude protein content of bali cattle 

rumen digesta is higher 14.2% than grass protein content 9%, however its 

potential as animal feed is not too high because in-vitro digestibility of dry matter 

and organic matter was low, namely respectively 41.1% and 35.6%. 

Keywords: morfology, rumen digesta, nutrition, in-vitro digestibility.
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PENDAHULUAN 

 

 

Pembangunan peternakan merupakan bagian pembangunan nasional 

yang sangat penting, karena salah satu tujuan pembangunan peternakan adalah 

pemenuhan kebutuhan protein hewani untuk peningkatan kualitas sumberdaya 

manusia Indonesia yang unggul. Keberhasilan program BSS tersebut mutlak 

diperlukan ketersediaan pakan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ternak 

karena pakan merupakan salah satu faktor sangat penting yang menentukan 

keberhasilan usaha peternakan. Tanpa ketersediaan pakan yang cukup, mustahil 

setiap usaha pengembangan peternakan akan memberikan hasil sebagaimana yang 

diharapkan. Fakta menunjukkan bahwa ketersediaan pakan ternak di NTB masih 

belum memenuhi kebutuhan ternak.  

Untuk mengatasi permasalahan keterbatasan ketersediaan pakan ini, 

perlu upaya untuk mencari sumber pakan alternatif yang murah, ekonomis, mudah 

didapat dan tidak bersaing dengan kebutuhan manusia, salah satunya adalah 

melalui pemanfaatan bahan pakan inkonvensional dalam hal ini pemanfaatan 

limbah Rumah Potong Hewan (RPH) seperti isi rumen (digesta) yang memiliki 

potensi cukup besar sebagai pakan ternak. 

Sebagai ilustrasi jumlah pemotongan ternak di RPH Mataram, Lombok 

Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur di tahun 2013 berjumlah 22.388 ribu 

ekor sapi (Anonimous, 2013), diperkirakan volume rumen 46 L/ekor sapidi 

dalamnya terdapat sekitar 15 kg digesta. Dengan mengacu kepada angka tersebut, 

maka secara pendekatan dapat diketahui jumlah produksi digesta segar rumen sapi 

yang dipotong di pulau Lombok adalah sebesar 335.820 kg/tahun atau 27.985 

kg/bulan atau 933 kg/hari memiliki kandungan protein 8,86%, lemak 2,60%, serat 

kasar 28,78%, kalsium 0,53%, phospor 0,55%, BETN 41,24%, abu 18,54% dan 

air 10,92% (Rasyid,1981) disitasi oleh Suhermiyati (1984), dengan demikian 

digesta rumen sangat potensial dijadikan sebagai pakan ternak. 

Berdasarkan pokok pikiran di atas maka telah dilakukan penelitian untuk 

mengetahui Visualisasi morfologi rumen, kandungan nutrisi digesta dalam rumen 

dan mengkur kecernaan in-vitro bahan kering dan bahan organik isi rumen Sapi 

Bali jantan. 
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      TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui visualisasi morfologi, 

kuantifikasi nutrisi dan kecernaan in-vitro bahan kering dan bahan organik digesta 

rumen sapi Bali jantan dan dapat dijadikan sebagai sumber informasi tentang 

gambaran visualisasi morfologi dinding rumen, kuantifikasi nutrisi yang meliputi 

komposisi kimia digesta rumen dan kecernaan in-vitro bahan kering dan bahan 

organic digesta rumen Sapi Bali jantan. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan dengan metode deskriptif menggunakan tiga ekor 

Sapi Bali jantan yang dipotong pada saat hari raya Iedul Qurban untuk koleksi 

sampel isi rumen dengan tahapan-tahapan: (1) Pengambilan isi rumen terlebih 

dahulu ternak disembelih, kemudian dilakukan proses pengulitan, dibuka organ 

perut diikat esofagus dan rektum taruh spanduk dibawah organ supaya 

memudahkan dalam proses pengangkatan. (2) Mengikat masing–masing batasan 

organ dengan 2 buah kabel ties laluorgan dipotong. (3) Mengambil cuplikan 

sampel isi secara acak sebanyak 5-6 kali pengambilan. (4) Mebersihkan organ dari 

sisa isi kemudian disi air sampai penuh dan dihitung volumenya. (5) Membedah 

masing–masing organ hitung panjang, lebar, luas dan ketebalan. Pengambilan 

cairan rumen untuk analisis in-vitro diperoleh dari Rumah Potong Hewan (RPH) 

Majeluk Kota Mataram. Sampel yang telah digiling di analisa menggunakan 

analisis proksimat meliputi kuantifikasi nutrisi seperti air, abu, serat kasar, protein 

kasar, lemak, dan bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) serta kecernaan in-vitro 

bahan kering dan bahan organik menggunakan prosedur Tilley dan Terry (1963) 

disistasi oleh Sudirman (2013) dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Unversitas Mataram 

Analisa Data  

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif, sedangkan 

untuk analisis proksimat dan in-vitro dihitung secara kuantitatif dengan 

menggunakan metode arithmatics mean dan standar deviasi menggunakan 

komputer program Microsoft Excel (Santosa dan Ashri, 2005). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kuantifikasi dan Visualisasi Morfologi Rumen 

Hasil pengukuran terhadap morfologi rumen Sapi Bali jantan (lihat 

Tabel 2) diketahui bahwa rata-rata berat total rumen 18,5 kg, berat rumen 3,0 

kg, berat isi rumen 15,4 kg, volume 46,0 liter, panjang 71,5 cm, lebar 61,3 cm, 

luas rumen 2980,6 cm, ketebalan rumen 3,68 mm, suhu rumen 35,46, pH 

rumen 7, dan kepadatan mikroskopis 30,66 luas pengamatan/cm. 

Tabel 2. Kuantifikasi rumen Sapi Bali jantan 

Variabel yang Diamati 

Rumen Sapi  

Rata-rata 1 2 3 

Berat total rumen (kg) 19,3 15,1 21,0 18,5 

Berat rumen (kg) 3,4 2,6 3,1 3,0 

Berat Isi (kg) 15,9 12,4 18,0 15,4 

Volume (L) 31,4 41,3 65,4 46,0 

Panjang (cm)  61,0 74,3 79,3 71,5 

Lebar (cm) 60,6 54,0 69,3 61,3 

Luas (cm
2
) 2882,8 2289,1 3770 2980,6 

Ketebalan (mm) 4,9 3,14 3,02 3,68 

Suhu (
o
C) 35,2 34,2 37 35,46 

Ph 7 7 7 7 

Kepadatan mikro (cm) 30,96 39,36 21,66 30,66 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

2. Visualisasi Morfologi Rumen 

Gambar 1 s/d 4 menampilkan visualisasi rumen secara mikroskopis 

dan makroskopis dengan menggunakan mikroskop tiga dimensi. Berdasarkan 

analisis deskriptif bahwa bentuk rumen yang diamatai secara langsung seperti 

kantung yang sangat besar, permukaan mukosa rumen berpapillea dan warna 

bervariasi yaitu coklat dan hitam sehingga nampak seperti kain beludru kasar 

oleh karena itu disebut perut beludru. Seperti gambar 3 jika dilihat dengan 

bantuan mikroskop 3 dimensi terlihat jelas sekali jonjot-jonjot papilliae rumen 
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dengan 0,79 luas bidang padang jumlah rata-rata jonjot-jonjot rumen dengan 

ulangan 10 kali adalah 77,83 tonjolan. 

 

  

 

Gambar 1. Rumen bagian luar  Gambar 2. Permukaan bagian dalam 

rumen sapi bali jantan dewasa 

  

Gambar 3.Visualisasi papilla rumen 

yang dilihat secara mikroskopis 

(mikroskop 3 dimensi) 

Gambar 4. Visualisasi papila rumen 

yang diamati secara makroskopis 

 

Menurut Williamson & Payne (1993), rumen berfungsi dengan baik  

setelah anak sapi berumur dua bulan atau jika anak sapi telah mengkonsumsi  

pakan padat (rumput atau kosentrat). Menurut Arora (1989), perkembangan  

rumen dipengaruhi oleh: (1) pakan kasar yang merupakan stimulus fisik bagi  

perkembangan kapasitas rumen, (2) produk fermentasi yang merupakan  
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stimulus kimia bagi perkembangan papila-papila rumen. Setelah ternak 

mengkonsumsi pakan berserat tinggi, maka bobot rumen menjadi lebih berat 

daripada ternak yang tidak mengkonsumsi hijauan. 

3. Kuantifikasi Isi Rumen Sapi Bali Jantan 

Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai rata-rata kadar Serat kasar, 

Lemak kasar, Protein kasar, abu dan BETN sampel isirumen sapi Bali jantan 

berturut-turut adalah: Abu 21,0 ± 0,3%, Protein kasar 14,2 ± 0,5%, Lemak 

kasar 4,6 ± 0,5%, Serat kasar 25,4 ± 0,5%, dan BETN 27,1 ± 3,7%. Data 

selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. 

 

Tabel 3. Komposisi kimia digesta rumen Sapi Bali Jantan 

NO Sapi ABU % PK % LK % SK % BETN % 

1 22,0 ± 0,1 13,9 ± 0,3 3,7 ± 0,4 22,0 ± 0,4 32,6 ± 1,0 

2 19,9 ± 0,2 14,5 ± 0,7 5,6 ± 0,7 28,7 ± 0,7 21,7 ± 6,4 

Rata-Rata 

SD 

21,0 ± 0,3 14,2 ± 0,5 4,6 ± 0,5 25,4 ± 0,5 27,1 ± 3,7 

Sumber: Data primer diolah (2016) 

Dari Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa rata-rata kandungan 

komposisi kimia digesta rumen lebih tinggi daripada yang dilaporkan Rasyid 

(1981) disitasi oleh Suhermiyati (1984) memiliki kandungan protein 8,86%, 

lemak 2,60%, serat kasar 28,78%, kalsium 0,53%, phospor 0,55%, BETN 

41,24%, dan abu 18,54%. Berbedaan yang dimaksud disebabkan karena jenis 

pakan.  

4. Kecernaan In-Vitro Bahan Kering Dan Bahan Organik 

Hasil penelitian menunjukan bahwanilai rata-ratanilai kecernaan in-

vitro bahan kering dan bahan organik berturut-turut adalah:  kecernaan bahan 

kering 41,1 ± 2,3%, kecernaan bahan organik 35,6 ± 2,3% dan bahan kering 

(As Feed) 15,3 ± 2,4%. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5 berikut. 
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Tabel 4. Kecernaan in-vitro BK dan BO isi rumen Sapi Bali jantan  

No Sapi BK %  

 (DM basis) 

BO %  

(DM basis) 

Kc.BK% Kc.BO% BK % 

(As Feed) 

1 94,1 ± 0,1 78,0 ± 0,4 38,8 ± 1,8 35,9 ± 0,6 17,0 

2 90,5 ± 0,2 80,1 ± 0,2 43,4 ± 2,7 35,2 ± 3,9 13,6 

Rata-Rata 

SD 

92,3 ± 0,1 79,0 ± 0,3 41,1 ± 2,3 35,6 ± 2,3 15,3 ± 2,4 

Sumber : Data Primer diolah (2015) 

a. Kecernaan In-Vitro Bahan Kering  

Hasil penelitian menampilkan rata-rata nilai kecernaan in-vitro 

bahan kering pakan isi rumen Sapi Bali jantan relatif tinggi yaitu 41,1 ± 

2,3%. Tingginya kecernaan in-vitro bahan kering dimaksud disebabkan 

karena kandungan protein kasar hijauan relatif tinggi. Perbedaan kecernaan 

bahan kering disebabkan karena kandungan potein kasar leguminosa lebih 

tinggi daripada rerumputan. Hal ini sesuai dengan pendapat Anggorodi 

(1979) yang menyatakan bahwa bahan pakan yang mengandung protein 

tinggi maka kecernaan bahan kering pakan tinggi. 

Hasil penelitian ini lebih tinggi dari yang dilaporkan oleh 

Nurhidayah (2016) bahwa kecernaan bahan kering yaitu 34,09±5,05%. 

Perbedaan hasil penelitian yang didapat dengan yang dilaporkan oleh 

Soeharsono, dkk (2010) disitasi oleh Nurhidayah (2016) disebabkan di dalam 

omasum terdapat selulose dan pentosa dikonsentrasikan karena sebagian air 

diabsopsi disini, khususnya pada lembaran-lembaran omasum tersebut. 

Karena tingginya absorpsi air, maka elektrolit seperti Na dan K turut 

diabsorpsi, sehingga konsentrasinya dalam omasum sangat rendah. 

 

b. Kecernaan In-Vitro Bahan Organik 

Tabel 4 menunjukkan nilai kecernaan in-vitro bahan organik pakan 

isi rumen Sapi Bali jantan relatif rendah. Hal ini sangat jauh dengan pendapat 

Mauricio et al. (2001) disitasi oleh Sudirman (2013) bahwa kecernaan bahan 

organik hijauan berkisar 89-97%, namun hasil ini berbeda jauh dari hasil 
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yang dilaporkan Sudirman (2013) dengan nilai kecernaan bahan organik 

sekitar 52,8%. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh variasi jenis 

hijauan yang diuji. 

Faktor lain yang mempengaruhi kecernaan bahan organik adalah 

kandungan protein kasar. Hal ini sesuai dengan penelitian Prayuwidayati dan 

Muhtarudin (2006) bahwa kecernaan bahan organik pakan juga berhubungan 

dengan komposisi kimiawinya yaitu kadar protein kasar. Tingginya protein 

kasar dalam pakan dapat menigkatkan daya cerna begitu pula sebaliknya 

menurut Tillaman dkk, (1989) akibat rendahnya nilai kecernaan dimaksud 

disebabkan oleh sumber inokulum yaitu cairan rumen sapi yang diperoleh 

dari Rumah Potong Hewan, dimana sapi yang digunakan sebagai ternak 

donor sebelum dipotong telah dipuasakan lebih dari 12 jam sehingga bakteri 

rumen mengalami tekanan atau hambatan untuk pertumbuhan akibatnya 

kecernaan bahan kering lebih rendah, pH yang sangat tinggi, dan banyaknya 

nutrisi yang diserap oleh jamur pada proses fermentasi.  

Menurut El-Meadaway et al. (1998) dalam Sudirman (2013), 

ketepatan hasil pengujian kecernaan pakan ruminansia besar secara in-vitro 

sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain sumber inoculum. Efikasi 

sumber inokulum dimaksud tergantung pada ternak donor terutama ekosistem 

di dalam rumen (pH, suhu, kandungan amoniak, jenis dan populasi mikroba, 

dan konsentrasi cairanya) sangat dipengaruhi oleh jenis dan asupan pakan 

yang diberikan kepada ternak donor. Lebih lanjut Sudirman (2013) 

menyatakan kelemahan koleksi cairan rumen di RPH berada pada tingkat 

efikasi sumber inokulum cairan rumen terutama kaitanya dengan aktivitas 

mikroba. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitan ini dapat disimpulkan bahwa 

komposisi kimia terutama kadar protein digesta isi rumen Sapi Bali jantan dewasa 

(14,2%) lebih tinggi dibandingkan kandungan protein rumput (10%). Meskipun 

potensinya sebagai pakan ternak tidak terlalu tinggi disebabkan daya cerna in-

vitro bahan kering ataupun bahan organik tergolong rendah yaitu berturut-turut 

41,1% dan 35,6% namun dapat dijadikan bahan pakan ruminansia. Kekurangan 

dari penelitian ini adalah sedikitnya jumlah ternak yang digunakan, oleh karena 

itu kepada peneliti yang tertarik untuk meneliti komponen isi rumen penulis 

sarankan agar menggunakan isi rumen dari banyak ternak yang telah dipotong di 

RPH. 
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