
PSEDORUMINANSIA
Pseudoruminansia adalah hewan yang sistem 

pencernaanya dianggap monogastric.

 Misalnya kuda, tidak seperti hewan 
hebifora lainya kuda merupakan hewan 
non- ruminansia karenasistem pencernaan 
enzimatik terlebih dahulu kemudian 
dilanjutkan dengan pencernaan 
fermentatif.



ANATOMI SISTEM 

PENCERNAAN 

KUDA
1. Mulut

2. Gigi
– Gigi Seri

– Gigi Taring

– Graham Depan

– Graham Belakang

3. Esophagus

4. Perut

5. Sekum 



6.  Usus Besar

7.  Usus Kecil

8.  Anus



PERANAN DAN FUNGSI ORGAN 

PENCERNAAN PADA KUDA 

 Mulut
Untuk memudahkan pencernaan makanan lebih 
lanjut, di dalam mulut ini terjadi pelumasan air liur 
terhadap makanan-makanan, sebelum mengalami 
pencernaan secara mekanik oleh gigi.

 Gigi
Dalam pencernaan mekanik gigi sangat berperan 
penting dalam memotong, menghancurkan, dan 
melembutkan makanan. Disinilah awal mulanya 
makanan seperti rumput mengalami pemecahan yang 
kemudiaan menuju ke tahap berikutnya.



• Gigi Seri
Berdasarkan susunanya kuda tidak mempunyai    

gigi seri.

 Gigi Taring
Berdasarkan susunanya gigi taring pada 
kuda tidak tumbuh sama hanya dengan 
gigi seri.

 Graham Depan dan Belakang 
Pada kuda gigi graham depan dan 
belakang    sangat banyak, dan lebih 
banyak dari gigi manusia sesuai dengan 
fungsinya untuk mengunyah makanan 
berserat.



 Esofagus (keronkongan)
Esofagus pada kuda umumnya lebih panjang bila 

dibandingkan denga esofagus pada sapi. Esofagus 

memiliki dinding yang tipis dan panjangnya 

bervariasi sekitar 5 cm.

 Perut
Perut merupakan penampung pertama setelah 
makanan mengalami peliuran dan proses 
mekanik di dalam mulut, Sebelum 
makanan/rumput akan begerak ke dalam 
usus.



 Sekum
Sekum merupakan tempat di mana mikroba tinggal 

untuk mencerna serat dalam makanan kuda.

 Usus Besar (hindgut)

Jika dibandingkan dengan hewan domestik 

lainya kuda memiliki usus besar yang paling 
besar dan paling kompleks.



 Usus Kecil
Usus kecil mengandung sekitar 30% dari berat total 

saluran pencernaan kuda, dan usus kecil (usus 

halus) merupakan tempat paling banyak nutrisi 

pakan dicerna dan diserap. Usus kecil dari kuda 

juga berfungsi sebagai saluran untuk memindahkan 

sejumlah karbohidrat yang tak pecah pada saat 

dicerna dari forages ke usus besar.

 Anus
- merupakan akhir dari rectum

- berfungsi sebagai lubang tempat 
keluarnya          feces.






