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ABSTRAK 

Kandang indukan untuk ayam kampung dapat mengurangi tingkat kematian pada 

fase starter. Keberhasilan usaha ternak ayam kampung sangat ditentukan oleh 

manajemen perkandangan yang baik. Usaha ternak ayam kampung untuk para 

peternak yang tergabung dalam kelompok tani di wilayah Propinsi Kalimantan 

Selatan sebaiknya menggunakan sistem pemeliharaan secara ekstensif mengingat 

jumlah ternak yang dipelihara masih berskala kecil.dan perlu dibuat kandang 

indukan. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini 

berupa pelatihan dalam bentuk presentasi, diskusi dan praktek pembuatan 

kandang. Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa jumlah 

peserta yang hadir sebanyak 11 orang. Semua peserta pelatihan sangat tertarik dan 

ingin segera membuat kandang indukan untuk pemeliharaan anak ayam buras, 

agar usaha yang dijalankan selama ini dapat mendatangkan keuntungan yang 

maksimal. Harapan dari Kepala BPP Kabupaten Banjar adalah permintaan 

konsumen pada daging ayam kampung bisa terpenuhi dan kesejahteraan 

masyarakat peternak meningkat. 

Kata kunci: Kandang indukan, Ayam kampong 

 

 

ABSTRACT 

Broodstock cage for free-range chickens can reduce mortality rates in the starter 

phase. The success of the free-range chicken livestock business is very much 

determined by good housing management. Business of free-range chicken 

livestock for the stock farmers who are members of farm group in South of 

Kalimantan Province be better use breeding system extensively remembering the 

number of livestocks is still small and broodstock cage is needed to be made. 

Method used in this public service is training in form of presentation, discussion 

and practice of the making of cage. Result of the public service shows that the 

attendees were 11 participants. All participants were very interested and wanted to 

make the broodstock cage immadiately for the breeding of non-broiler chiks, in 

order that the business carried out so far is be able to bring in the maximum profit. 

Expectation of Chief of BB Banjar Ditrict is consumer’s request on free-range 

chickens’ meat could be filled and stock farmers’ prosperity increases. 



 

Prosiding Hasil-Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2018   
Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan ISBN : 978-602-52531-2-6 

 

280 

 

Keywords : Broodstock cage, Free-range chickens 

 

 

PENDAHULUAN 

Saat ini usaha ternak ayam kampung semakin diminati oleh peternak karena 

mempunyai segmen pasar tersendiri dan lebih tahan terhadap penyakit dan stres. 

Konsumen berpendapat bahwa ayam kampung mempunyai beberapa kelebihan, 

dagingnya lebih enak, kadar protein yang lebih tinggi dan kadar kolesterol yang 

lebih rendah. 

Beberapa kendala dalam pemenuhan kebutuhan ayam kampung yakni,  

Yang pertama, ayam kampung membutuhkan waktu kurang lebih 4-6 bulan untuk 

menghasilkan bobot badan 1 kg, kondisi ini membuat perlunya perbaikan genetik 

ayam kampung agar dapat meningkatkan produktivitasnya.  

Masalah yang kedua biaya pakan yang mencapai 60-80 persen. Genetik 

ayam kampung yang berbeda dengan ayam broiler, memungkinkan sebagian 

pakan yang masuk atau diberikan tidak tercerna dengan sempurna. Oleh karena 

itu, perlu adanya bahan tambahan pakan atau suplemen yang dapat digunakan 

untuk memberi tambahan nutrisi pada ayam kampung sekaligus memperbaiki 

pencernaan pakan dalam saluran pencernaan.  

Pemeliharaan ayam kampung dalam keluarga tani sudah lama dilakukan 

mulai dari yang bersifat tradisional sampai yang semi intensif, namun 

pemeliharaan ayam kampung umur 1 hari sampai 5 bulan masih sering 

menghadapi masalah terutama tingginya angka kematian (25-50%). Salah satu 

faktor tingginya angka kematian adalah sistem perkandangan yang seadanya serta 

belum diterapkannya pencegahan penyakit.  Untuk mengatasi masalah ini dapat 

dilakukan melalui penggunaan kandang yang bersih dan sehat, serta pengendalian 

penyakit yang tepat dan teratur. 

Kelompok ternak ayam kampung dibawah naungan Dinas Peternakan 

propinsi Kalimantan Selatan, sedang berupaya untuk memenuhi permintaan ternak 

ayam kampung bagi konsumen di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. 

Salah satunya dilakukan oleh kelompok tani Rakat Mufakat Desa Sungai Batang. 
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Kelompok tani ini sudah lama berdiri yang usaha utamanya adalah penanaman 

sayuran, namun belakangan ini menambah usaha sambilan berupa pemeliharaan 

ayam kampung. Upaya pemenuhan permintaan ayam kampung yang dilakukan 

oleh kelompok Tani Rakat Mufakat masih memiliki kendala yaitu tingkat 

kematian ayam masih tergolong tinggi terutama pada fase starter. Kematian selain 

diakibatkan belum kuatnya anak ayam dilepas juga akibat predator (kucing dan 

tikus). Oleh karena itu diperlukan penanganan yang serius salah satunya dengan 

pembuatan kandang indukan. Peternak perlu mengetahui bagaimana membuat 

kandang indukan yang baik dan sehat, juga bagaimana cara pembersihannya agar 

sanitasi tetap bagus. 

Bagi peternak dengan adanya pelatihan tentang pembuatan kandang indukan 

untuk ayam kampung, dapat merancang bentuk dan bahan kandang yang murah, 

sehingga tingkat kematian pada fase starter dapat dihindari, produktivitas ternak 

ayam kampung yang dipeliharanya dapat meningkat yang pada akhirnya dapat 

menambah pendapatan dan kesejahteraannya meningkat. 

 

KHALAYAK SASARAN 

Sasaran dalam pengabdian ini adalah para peternak ayam kampung yang 

tergabung dalam kelompok tani rakat mufakat desa sungan batang, kecamatan 

martapura. 

 

METODE 

Kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam bentuk pelatihan. Metode kegiatan 

yang dilaksanakan berupa: 

(1) Presentasi 

Diawali dengan penjelasan tentang model kandang indukan pemeliharaan 

ayam kampung dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ayam 

kampung. Selanjutnya dijelaskan tentang perkandangan yang meliputi 

persyaratan, bentuk, tipe, pembersihan, sanitasi, contoh-contoh kandang dan 

lain-lain. 
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(2) Tanya Jawab 

Semua perwakilan dari kelompok ternak yang hadir dalam acara pelatihan 

diberikan kesempatan untuk bertanya tentang sesuatu yang belum jelas, baik 

yang telah disampaikan dalam presentasi maupun hal-hal lain yang 

berkaitan dengan teknis pembuatan kandang. 

(3) Praktek 

Peserta pelatihan bergotong royong untuk membuat sebuah kandang indukan untuk 

ayam kampung  

 

PEMBAHASAN 

Hasil kegiatan yang terdiri dari presentasi dan tanya jawab tentang 

pembuatan kandang indukan untuk ayam kampung, dapat terlaksana sesuai 

dengan rencana jadwal yang telah disusun dan hasil kegiatan tersebut dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

Presentasi diikuti oleh Ketua dan Anggota kelompok tani Rakat Mufakat 

juga sebagian anggota keluarga petani turut hadir dalam acara presentasi tersebut, 

karena acara dilaksanakan di rumah Bapak Ketua Kelompok Tani. Acara 

penyuluhan dengan cara presentasi ini juga dihadiri oleh PPL Kecamatan Gambut.  

Jumlah peserta yang hadir sebanyak 11 orang. Semua peserta penyuluhan sangat 

tertarik dan ingin segera mencoba membuat kandang indukan sendiri di rumahnya 

untuk pemeliharaan ayam kampung, karena dapat mengurangi tingkat kematian 

ayam kampung yang dipeliharanya. Hasil tanya jawab menunjukkan bahwa 

sebagian besar peserta penyuluhan sudah memahami cara pembuatan kandang 

indukan, namun cara pemeliharaan dan pencegahan penyakit masih bingung. 

Beberapa pertanyaan yang dilontarkan diantaranya dari: 

1. Ketua Kelompok Tani Rakat Mufakat (Muhammad Noor) 

a. Kandang indukan yang dibuat ini, untuk berapa jumlah induk? 

b. Berapa biaya yang harus disiapkan untuk pembuatan kandang indukan 

ini? 

2. Bapak Komarudin 
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a. Biasanya pada peralihan musim, sering ayam terserang penyakit? 

b. Bagaimana cara pencegahan penyakit?  

3. Bapak Zulkipli 

a. Berapa lama anak ayam berada dalam kandang indukan? 

b. Jenis pakan apa yang sebaiknya diberikan pada anak ayam yang berada 

dalam kandang indukan? 

c. Apakah perlu dilaukan vaksinasi pada anak ayam, sementara jumlah anak 

ayam yang akan divaksin sedikit, sekitar dua belas ekor? 

Semua pertanyaan tersebut dapat dijelaskan dengan baik dan semua peserta penyuhan 

merasa puas dengan penjelasan yang telah diberikan. 

 

FOTO KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

1. Pelatihan pembuatan kandang indukan untuk ayam kampung telah diterima 

dengan baik oleh kelompok tani rakat mufakat.  

2. Kandang indukan merupakan alternatif pemecahan masalah kematian anak 

ayam yang selama ini menjadi kendala peningkatan populasi atau produksi 

ayam kampung di kelompok tani rakat mufakat yang berlokasi di Desa 

Sungai Batang Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. 

3. Perlu bantuan biaya pembuatan kandang indukan yang lebih banyak agar 

setiap anggota kelompok rakat mufakat bisa membuat kandang indukan, 
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sehingga dapat menghasilkan ayam kampung dengan lebih efisien sehingga 

terbentuk sebuah masyarakat desa yang maju, produktif dan sejahtera. 
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ABSTRAK 

Kegiatan Pengabdian pada masyarakat ini  bertujuan untuk Memberikan informasi 

bagi  peternak tentang cara pemeliharaan Ayam Buras yang baik dan benar 

sehingga dapat menekan angka mortalitas ayam buras tersebut dan membantu 

peternak dalam mempelajari sistem Pemeliharaan yang lebih baik (semi intensif 

atau bahkan intensif). Anggota khalayak sasaran yang dilibatkan dalam kegiatan 

ini adalah semua orang yang tergabung dalam Kelompok Ternak Kindai Limpar. 

Metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan adalah berupa penyuluhan,ceramah 

dan diskusi/tanya jawab. Evaluasi kegiatan diukur dari partisipasi peserta kegiatan 

dalam setiap kegiatan yang dilakukan dan terlaksananya  semua kegiatan yang 

telah direncanakan. Hasil kegiatan ini dapat diketahui bahwa Peternak  

mengetahui tentang cara menekan angka mortalitas pada pemeliharaan Ayam 

Buras dan mengetahui tentang sistem Pemeliharaan yang lebih baik (semi intensif 

atau bahkan intensif) 

Kata Kunci: Penyuluhan, Pemeliharaan, Ayam Buras, dan Pengaron 

 

 

ABSTRACT 

Community service activities aim to provide information for farmers on how to 

maintain a good and correct Buras Chicken so as to reduce the mortality rate of 

domestic poultry and help farmers in studying Maintenance system better (semi 

intensive or even intensive). The target audience members involved in this activity 

are all people who are members of the Kindai Limpar Livestock Group. Methods 

of implementation of activities used are in the form of counseling, lecturing and 

discussion / question and answer. Evaluation of activities is measured by the 

participation of the participants in each activity undertaken and the 

implementation of all activities that have been planned. The results of this activity 

can be seen that Breeders know about how to reduce mortality rates on the 

maintenance of the  Chicken and know about the system                       

Maintenance better   (semi intensive or even intensif). 

Keywords: Counseling, Marketing, Chicken, and Pengaron 
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PENDAHULUAN 

Keberhasilan suatu usaha peternakan  sangat dipengaruhi oleh tatalaksana 

yang dilakukan.  Apabila tidak adanya pelaksanaan tatalaksana yang teratur dan 

baik pada usaha peternakan tersebut maka tidak akan menghasilkan produksi yang 

optimal. 

Tatalaksana pemeliharaan ternak memegang peranan yang paling besar 

dalam keberhasilan usaha peternakan yaitu sebesar 50%, adapun pakan dan bibit 

masing-masing mempunyai peranan 30 dan 20%.  Itulah sebabnya pengetahuan 

tentang tatalaksana pemeliharaan sangat penting dikuasai.  

Ayam Buras yang dipelihara secara intensif dengan tatalaksana yang baik 

mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan sebagai penghasil daging, 

bahkan daging yang dihasilkan mempunyai kandungan lemak abdominalnya 

relatif rendah jika dibandingkan dengan ayam pedaging pada umumnya. Oleh 

karena itu tatalaksana pemeliharaan Ayam Buras yang baik dan teratur sangat 

penting di kuasai, dilakukan dan diterapkan, sehingga pemeliharaan ayam  

tersebut dapat memberikan nilai ekonomis yang potensial untuk meningkatkan 

kesejahteraan peternak. 

Salah satu alternatif upaya peningkatan produktivitas Ayam Buras guna 

meningkatkan pendapatan petani peternak adalah dengan melakukan tatalaksana 

pemeliharaan Ayam Buras yang baik dan benar, akan tetapi masih banyak petani 

peternak yang masih memelihara ternaknya secara tradisional. Hal tersebut terjadi 

juga di kelompok tani kindai limpar desa pengaron. 

Desa pengaron merupakan salah satu dari 12 desa yang terdapat di 

kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 

wilayah 20,30 km
2
.  Mata pencaharian penduduknya mayoritas bertani/ternak.  

Salah satu kelompok tani/ternak yang mengusahakan ayam adalah kelompok tani 

Kindai limpar. Peternak di Kelompok tersebut cukup kesulitan dalam 

pemeliharaan Ayam Buras ini.  
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Berdasarkan uraian di atas maka perlu penyuluhan dan pendampingan 

pemeliharaan Ayam Buras di Kelompok Tani Kindai Limpar Desa Pengaron 

Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar 

1. yang bertujuan untuk : Memberikan informasi bagi  peternak tentang cara 

pemeliharaan Ayam Buras yang baik dan benar sehingga dapat menekan 

angka mortalitas 

Membantu peternak dalam mempelajari sistem Pemeliharaan yang lebih 

baik (semi intensif atau bahkan intensif) 

Hasil dari  Kegiatan  ini diharapkan dapat bermanfaat : 

1. Bagi masyarakat  

Bertambahnya pengertian dan pengetahuan tentang Tatalaksana Pemasaran 

pada Ayam buras sehingga dapat menambah pendapatan keluarga. 

2.  Bagi pelaksana kegiatan 

Memperoleh kesempatan untuk mengamalkan ilmu bagi kepentingan 

masyarakat sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan dharma ketiga dari 

Tridharma Perguruan Tinggi. 

3.  Bagi Pemerintah 

Membantu dalam rangka penyuluhan dan demonstrasi tentang Pemasaran 

pada Ayam buras 

 

KHALAYAK SASARAN 

Anggota khalayak sasaran yang strategis untuk dilibatkan dalam kegiatan ini 

adalah semua pengurus dan anggota kelompok tani Kindai Limpar. 

 

METODE 

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini metode pelaksanaan kegiatan 

yang digunakan adalah berupa penyuluhan,ceramah dan diskusi/tanya jawab.  

Evaluasi kegiatan diukur dari partisipasi peserta kegiatan dalam setiap 

kegiatan yang dilakukan dan terlaksananya  semua kegiatan yang telah 

direncanakan  
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PEMBAHASAN 

Analisis Evaluasi dan Hasil 

Cara Menekan Angka Mortalitas  Pada Masa Pemeliharaan Ayam Buras 

Berdasarkan hasil  pelaksanaan kegiatan pengabdian / penyuluhan  yang 

dilakukan tim  pelaksana  dapat diketahui bahwa  100% peserta mengalami 

permasalahan yang sama dalam pemeliharaan Ayam Buras yakni  tingginya angka 

mortalitas yang tentunya sangat berdampak pada rendahnya produktivitas ternak 

dan pada akhirnya pendapatan peternakpun  menjadi rendah.  Hal ini disebabkan 

karena masa-masa pemeliharaan awal bibit ayam (anak ayam) adalah masa-masa 

yang sulit, terutama pada awal pemeliharaan sampai umur 1-2 minggu, padahal 

sebenarnya  anak ayam sendiri mampu untuk bertahan tidak makan dan minum 

dalam jangka waktu 1-2 hari karena masih mempunyai cadangan makanan dalam 

tubuhnya. Namun tetap harus memperhatikan pakan dan minumnya  karena akan 

berdampak baik dan jeleknya pada tahap pemeliharaan selanjutnya.  

Peserta sangat tertarik dan antusias dengan adanya kegiatan pengabdian ini,  

hal ini terlihat dari banyaknya permasalahan atau pertanyaan yang diajukan dan 

keinginan yang besar untuk mempelajari cara menekan angka mortalitas pada 

masa pemeliharaan Ayam Buras mulai dari cara penanganan anak ayam yang 

ditetaskansendiri atau  didatangkan dari tempat lain (membeli dari produsen bibit) 

sampai dengan penanganan anak ayam umur 1-2 minggu.  

Peserta diberikan pengetahuan dan keterampilan tentang penanganan anak 

ayam umur 1-2 minggu, agar angka mortalitasnya rendah. Adapun cara 

penanganan anak ayam umur 1-2 minggu adalah sebagai  berikut : 

1. Anak ayam umur 1-2 minggu  menggunakan kandang open (kandang yang 

dilengkapi dengan pemanas) berupa boks berkaki yang sebelumnya disemprot 

dengan desinfektan.  

2. Pemanas  dinyalakan terus sampai umur 2 minggu dan perhatikan penyebaran 

anak di bawah lampu pemanas. Pemanas yang bisa digunakan antara lain 

pemanas lampu/dop, pemanas mitan (minyak tanah), pemanas LPG, dan 
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pemanas dari briket batu bara. Jangan lupa untuk selalu menyesuaikan 

temperatur kandang dengan pertumbuhan anak itik. 

3. Tidak lupa sekeliling kandang perlu ditutup dengan tirai plastik atau lainnya 

untuk menghindari angin yang masuk. Tirai plastik sebaiknya di buka pada 

siang hari dan ditutup pada malam hari, dilakukan mulai hari ke tiga atau ke 

empat. Pada umur 2 minggu tirai sudah bisa di buka semuanya dan anak 

sudah dapat di pindah ke kandang bawah (tanah) akan tetapi alas masih perlu 

diberi jerami malam hari suhu kandang tetap hangat. 

4. Pakan sebaiknya diberikan sedikit demi sedikit dengan frekuensi sering. 

Kandungan protein pakan sebaiknya di atas 20%. Untuk pemberian pakan 

secara basah/semi basah maka pemberiannya juga perlu dikontrol. 

Diusahakan pakan habis tidak lebih dari 60 menit setelah di berikan karena 

kalau tidak maka dikawatiran akan ditumbuhi jamur dan bisa menjadi sumber 

penyakit. Kesegaran pakan harus dijaga, hindari pemberian pakan ayamyang 

sudah basi atau berjamur. 

5. Pemberian vitamin dan antibiotika sangat dianjurkan pada periode ini karena 

untuk merangsang nafsu makan, keseragaman pertumbuhan dan pencegahan 

terhadap penyakit. 

6. Pemeliharaan umur ini sebaiknya jangan terlalu padat. Kepadatan kandang 

yang dianjurkan hanya 30 ekor/m2, karena kalau terlalu padat akan bisa 

menyebabkan ayamsaling berdekatan, saling tindih, udara yang pengap 

sehingga memacu timbulnya stress. 

7. Menjaga agar sirkulasi udara dapat berjalan lancar dengan memberikan cukup 

ventilasi. Fungsinya adalah untuk mengatur keseimbangan kadar CO2 dan O2 

di dalam kandang apalagi umur-umur ini sangat peka terhadap penyakit 

saluran pernafasan. 

8. Usahakan kondisi kadang selalu bersih, kandang yang kotor akan 

mendatangkan penyakit yang dapat membunuh anak itik, buatlah lantai 

kandang yang berlubang (kawat ram atau bambu) sehingga kotoran ayam bisa 

langsung jatuh, pastikan lubang yang ada tidak membuat kaki ayam terjepit. 
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Laksanakan program penyucihamaan kandang secara teratur dengan 

desinfektan yang aman. 

9. Pemeliharaan sebaiknya yang seumur dan sejenis, hindari pemeliharaan anak 

ayam dengan ayam remaja atau dewasa dalam satu kandang. Hal ini bertujuan 

untuk menghindari penularan penyakit. 

 

FOTO KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil kegiatan, dapat diketahui bahwa peternak dalam 

memelihara ayam masih menggunakan sistem pemeliharaan tradisional yang 

mengarah ke semi intensif yaitu pemeliharaan dengan cara mengurung ayam pada 

saat tertentu biasanya pada malam sampai pagi hari. Setelah itu ayam dilepas di 

sekitar halaman kandang atau digembalakan di tempat penggembalaan yang 

dekat.  Padahal sistem pemeliharaan yang  intensif cukup lebih baik jika 

dibandingkan sistem pemeliharaan lainnya tidak terkecuali untuk peternak ayamdi 

Indonesia juga banyak yang menggunakan sistem intensif karena banyak 

keutungannya dengan menggunkan sistem intensif adalah ayam dapat termonitor 

dengan  mudahnya mengelola ayamtanpa harus memikirkan resiko tinggi. 

Setelah dilakukan penyuluhan ini masyarakat/peternak mengetahui  tentang 

berbagai jenis sistem pemeliharaan ayam beserta kelemahan dan kelebihan 

masing-masing sistem tersebut.   
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Tim Pelaksana memberikan motivasi untuk meningkatkan sistem 

pemeliharaan ayam dari semi intensif ke arah yang lebih baik lagi yaitu intensif.  

Peserta sangat senang dan Mereka berencana untuk meningkatkan sistem 

pemeliharaan dalam rangka meningkatkan produktivitas ternaknya. 
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ABSTRAK 

Pembibitan itik Alabio tidak terlepas dari kegiatan penetasan, namun 

produktivitas dalam menghasilkan Day Old Duck (anak itik umur sehari) pada 

kegiatan penetasan masih rendah. Hal ini disebabkan beberapa permasalahan 

dalam penetasan yakni sering matinya listrik PLN sehingga  suhu dan kelembaban 

mesin tetas tidak konstan selama penetasan. Hal ini akan mempengaruhi 

perkembangan embrio itik. Disamping itu pembalikan dan pemberian kelembaban 

yang tinggi masih dilakukan secara manual sehingga telur sering dikeluarkan dari 

mesin tetas. Pembalikan telur sangat penting untuk mencegah embio menempel 

pada kerabang. Kalimantan Selatan adalah wilayah tropis dengan sinar matahari 

sepanjang tahun. Hal ini dapat disimpan untuk dimanfaatkan menjadi sumber 

energi melalui konversi energi tenaga surya menjadi pemanas mesin tetas. Selain 

dari itu penggunaan tenaga surya menjadi pengganti listrik PLN dan dapat 

bertahan hingga 15 tahun tanpa harus mengeluarkan biaya abodemen dan 

penggunaan listrik. Teknologi konversi tenaga surya dapat mengatasi keterbatasan 

pemanas dalam mesin penetas di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar, 

disamping adanya modifikasi pembalikan telur dan sprayer otomatis. Dengan hal 

ini diharapkan produktivitas penetasan dalam menghasilkan DOD akan semakin 

tinggi. Namun kendala lain muncul apabila produktivitas DOD tinggi tanpa 

diimbangi dengan upaya pemasaran.  Untuk itu  mitra kelompok usaha peternakan 

itik Alabio dipersiapkan menjadi mitra dalam memasarkan Day Old Duck (DOD) 

yang sebelumnya hanya memasarkan telur itik konsumsi. Pengukuran 

keberhasilan kegiatan  ini adalah dengan melihat beroperasinya mesin tetas tenaga 

surya selama 28 hari masa penetasan tanpa adanya pemadaman, serta persentase 

telur yang menetas, jumlah  DOD yang menetas dalam kondisi sehat, analisis 

usaha penetasan yang lebih efisien serta jumlah DOD yang bisa dipasarkan. 

Kata Kunci : Mesin tetas, tenaga surya, Telur Itik Alabio 

 

 

ABSTRACT 

Breeding ducks Alabio not be separated from the activities of the hatch, but the 

productivity in generating Day Old Duck (day old ducklings) on hatching activity 

remains low. This is due to some problems in the hatchery that often the death of 

the electricity so that the temperature and humidity of the incubator is not constant 

mailto:ach_jaelaniborneo@yahoo.com
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during hatching. This will affect the duck embryonic development. Besides, 

reversal and provision of high humidity is still done manually so that the eggs are 

often removed from the incubator. Reversal of eggs is essential to prevent embio 

attached to the shell. South Kalimantan is a tropical region with year-round 

sunshine. It can be stored to be utilized as a source of energy through the 

conversion of solar energy into heating the incubator. Aside from the use of solar 

energy becomes a substitute for the electricity and can last up to 15 years without 

having to pay subscription fees and usage of electricity. Solar power conversion 

technology can overcome the limitations of the heater in the incubator in the Tatah 

Makmur  sub districh, Banjar district, in addition to the modifications to the 

reversal of eggs and automatic sprayer. With this expected productivity hatchery 

to produce DOD will be higher. Yet another obstacle arises when DOD high 

productivity being offset by marketing efforts. For that partners business group 

duck prepared to be a partner in marketing the Day Old Duck (DOD), which 

previously only market the consumption of duck eggs. Measuring the success of 

this activity is to look at the operation of the incubator solar power during the 28 

days prior to hatching without any outages, as well as the percentage of eggs that 

hatch, number of DOD that hatch in a healthy condition, business analysis more 

efficient hatching and the number of DOD that could be marketed. 

Keywords: hatching machine, solar power, Duck Egg Alabio 

 

 

PENDAHULUAN 

Energi surya merupakan energi yang tidak terbatas dan pemanfaatannya 

tidak berbayar. Sudah banyak pemanfatan energi surya ini terutama untuk 

pemanas air dan penerangan jalan umum. Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten 

Banjar merupakan daerah di wilayah tropis yang  masyarakatnya sebagian besar 

hidup dari pertanian dan peternakan terutama peternakan Itik Alabio. Adapun 

usaha peternakan itik Alabio berupa penjualan telur konsumsi, namun untuk usaha 

pembibitan itik masih sangat sedikit. Sehingga dibutuhkan terobosan diversifikasi 

usaha agar mengurangi persaingan usaha dan menciptakan lapangan usaha baru, 

berupa pembibitan yang dikhususkan pada penetasannya. Selama ini penetasan 

yang dilakukan adalah dengan menggunakan induk entog yang memiliki 

keterbatasan dalam jumlah telur yang bisa ditetaskan. Adapun solusinya adalah 

dengan pembuatan mesin tetas. Adapun sumber panas yang digunakan dalam 

mesin tetas bisa sumber listrik, gas dan lampu teplok. 
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       Wilayah Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar termasuk lokasi 

peternakan itik Alabio ini belum seluruhnya terjangkau listrik, sehingga dengan 

pemanfaatan tenaga surya ini akan mengatasi permasalahan pemanas mesin tetas 

dan penerangan rumah, Serta bisa mengurangi biaya listrik PLN. Dengan hal 

tersebut perlu konektivitas antara mesin tetas dengan panel surya agar bisa 

digunakan. Untuk itu kita perlu menghitung berapa kebutuhan energi untuk 

operasional mesin tetas selama 28 hari penetasan serta menghitung biaya yang 

diperlukan dalam usaha penetasan menggunakan tenaga surya ini 

 

KHALAYAK SASARAN 

1. Pengurus Kelompok Ternak Tani Membangun Kecamatan Tatah Makmur 

Kabupaten Banjar yang diharapkan mampu mengajak masyarakat peternak lain 

diluar anggota kelompok agar tertarik ikut mengusahakan penetasan telur itik 

2. Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) / staf teknis sebagai mediator penyaluran 

teknologi 

3. Masyarakat Kelompok Tani Membangun Kecamatan Tatah Makmur 

Kabupaten Banjar 

METODE 

Alat dan Bahan  

1. Perangkat Mesin tetas otomatis yang meliputi Mesin tetas kapasitas 200 butir, 

Termostat, rak pemutar otomatis, sprayer, pemanas, nampan,Termometer-

hygrometer. 

2. Perangkat Tenaga surya yang meliputi : panel surya, converter, inverter, accu 

3. Telur tetas 200 butir 

Pelaksanaan : 

A. Pembuatan Mesin Tetas Otomatis 

Mesin tetas memiliki Kapasitas mesin 200 butir, dengan system otomatis pada 

pengaturan suhu, pembalikan dan penyemprotan uap air. Tenaga listrik DC yang 

diperlukan,  dihitung untuk menyesuaikan dengan panel solar yang akan dipasang. 

B. Pembuatan Rangkaian Panel Solar Sel 
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Rangkaian tenaga surya dipasang sesuai kebutuhan daya pada operasional mesin 

tetas. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada permulaan perakitan mesin tetas, diperoleh bahwa kapasitas mesin 

tetas diperlihatkan pada tabel 1.  

Tabel 1. Spesifikasi mesin Tetas Tenaga Surya 

No Klasifikasi Ukuran 

1 Dimensi : 

a. Panjang 

b. Lebar 

c. Tinggi 

d. Volume 

e. Tinggi dari lantai 

 

70 cm 

60 cm 

50 cm 

0,21 m
2 

40 cm 

2 Kapasitas 200 butir 

3 Pemanas Lampu pijar  (6) @ 5 watt  

4 Lubang ventilasi Kiri kanan  lubang kecil (10) 

Atas : Lubang besar diameter 10 cm 

5 Dinding Triplek 2 lapis dengan rongga insulasi 

6 Siku Alumunium 

7 Rak Setter (pengeraman) Kawat Ram Alumunium  dengan 

Roller pembalikan tiap 3 jam 

8 Sprayer Otomatis tiap 3 jam 

9 Termostat Digital otomatis 

10 Nampan air 2 buah ukuran 37 x 22 cm 

11 Suhu (
o
C) Min. 38 

o
C    max 38,5 

o
C 

12 Kelembaban (%) 75-85% 

 

Adapun untuk daya listrik yang digunakan dalam mesin tetas tenaga surya 

adalah sebagaimana tertera pada Tabel 2. 

Tabel 2. Perhitungan pengukuran daya listrik mesin tetas tenaga surya 
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No Komponen Mesin Tetas Daya (watt) 

1 Termostat 15 

2 Sprayer 10 

3 Roller rak telur 30 

4 Pemanas listrik 40 

Jumlah 95 

 

Pada tabel 2 terlihat bahwa jumlah daya yang diperlukan adalah 95 watt 

(dibulatkan menjadi 100 watt), sehingga dengan jumlah daya sebesar ini akan 

dihitung berapa kebutuhan komponen solar selnya. 

A. Perhitungan penggunaan panel tenaga surya 

1. Penentuan Besarnya Daya Yang Terpakai Perhari 

Jumlah daya yang terpakai per harinya disajikan pada tabel 3. 

Tabel 3. Perhitungan daya yang terpakai 

No Nama barang Unit 
Daya 

(watt) 

Tegangan 

(volt) 

Jam/ 

hari 

Total daya 

watt jam 

(W/h) 

1 Mesin Tetas 

Tenaga surya 

1 x @100 W 100 220 24 
2400 

Jumlah daya 2400 

 

Dari data tersebut didapatkan keperluan daya listrik yang terpakai 

perharinya adalah sebesar 2200 Wh. Daya listrik terpakai perhari sebesar 2400 

Wh perlu ditambahkan sekitar 20 persen untuk digunakan oleh perangkat selain 

panel surya, yaitu inverter sebagai pengubah arus DC (searah) menjadi AC (bolak 

– balik) karena pada umumnya peralatan menggunakan arus AC dan controller 

(sebagai pengatur arus) yakni menutup arus ke baterai jika tegangan sudah 

berlebih di baterai dan memberhentikan pengambilan arus dari baterai jika baterai 
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sudah hampir kosong. Jika ditambahkan 20%, maka total daya listrik terpakai 

perharinya yang dibutuhkan menjadi:  

Total Daya listrik terpakai perhari = 2400 + (2400 x 20%) = 2880 Wh. 

 

2. Menghitung Kebutuhan Baterai 

         Dari 2.880 Wh tersebut, jika dibagi dengan tegangan 12 V ( tegangan umum 

yang dimiliki baterai) maka kuat arus yang dibutuhkan adalah:  

Kuat Arus ( I ) = 2880 Wh / 12 V = 240 Amperjam ( Ah ).  

Jika kita menggunakan baterai yang kapasitasnya sebesar 100 Ah 12 V, maka kita 

membutuhkan:  Jumlah baterai = 240 Ah / 100 Ah = 2,4 , kita tetapkan menjadi 

Tiga ( 3 ) baterai. Maka jumlah daya yang dihasilkan baterai = 100 Ah x 12 V x 3 

= 3600 Wh. 

 

3. Menghitung Kebutuhan Panel Surya  

          Dengan mengetahui jumlah daya yang dihasilkan baterai sebesar 3600 Wh, 

kita akan mendapatkan jumlah panel yang kita butuhkan, termasuk besarannya 

yakni sebagai berikut:  

Pada perancangan ini panel surya yang digunakan mempunyai kapasitas 100 

Watt Peak (WP), jika dalam satu hari mendapat penyinaran matahari selama 5 jam 

( 5 jam didapat dari efektivitas rata-rata waktu sinar matahari bersinar di negara 

tropis seperti Indonesia, dan 5 jam ini sudah menjadi semacam perhitungan rumus 

baku efektivitas sinar matahari yang diserap oleh panel surya ), maka panel surya 

ini mampu mensuplai daya listrik sejumlah:  

           Daya listrik yang mampu di suplai = 100 Watt x 5 Jam = 500 Watt jam 

(Wh)  

Jika 1 panel surya dengan kapasitas 100 Wp mampu menghasilkan listrik sebesar 

500 Wattjam  

(Wh ), maka akan kita dapatkan total panel yang dibutuhkan adalah:  

Total panel surya = 3600 Wh / 500 Wh = 7,2 atau 8 panel. 
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4. Menghitung Solar Charge Controller  

         Untuk menghitung kebutuhan solar charge controller, maka kita harus 

mengetahui dulu karakteristik dan spesifikasi dari panel surya, biasanya pada 

panel surya terdapat spesifikasi seperti disajikan pada table  4 sebagai berikut :  

 

Tabel 4. Spesifikasi Solar Charge Controler 

No Spesifikasi Besaran 

1 Maximum Power ( Pm) 100 Wp 

2 Optimum Power Voltage (Vmp) 22,70 V 

3 Optimum Operation Current (Imp) 4,39 A 

4 Open Circuit Voltage (Voc) 29,13 V 

5 Short circuit current (Isc) 3,30 A 

6 Backig (Brand Type) BELL 

7 Jenis Monocristalin 

8 Kuat arus kontroler 26,4 A 

 

            Dari spesifikasi yang telah kita ketahui yang harus diperhatikan adalah 

angka Isc (short circuit current), yang mana nilainya akan kita kalikan dengan 

jumlah panel surya, sehingga hasilnya merupakan nilai minimal dari charge 

controller yang dibutuhkan. Disini kita menggunakan 8 panel surya 100 Wp, yang 

dipasang paralel maka kita akan butuh kontroler yang mempunyai kuat arus:  

3,30 A x 8 = 26,4 A. Maka sebaiknya kita gunakan contoler yang 30A agar lebih 

aman. 

 

5. Menghitung Inverter  

             Spesifikasi inverter harus sesuai dengan tegangan kerja dari sistem dan 

tegangan pada beban AC, beberapa inverter memiliki kemampuan efisiensi daya 

yang berbeda-beda dari daya maksimum yang hasilkan. Maksud dari efisiensi 

daya tersebut adalah besaran daya sesungguhnya (murni) yang dapat serap atau 
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dipakai untuk konsumsi/ pemakaian beban. Dan inverter yang baik adalah inverter 

yang mampu menghasilkan efisiensi tinggi (sekitar 85% - 90% ke atas) dari besar 

daya yang maksimum. misalnya inverter dengan kapasitas 1000 watt dengan 

efisiensi 90%, artinya dari kemampuan daya maksimum inverter sebesar 1000 

watt tersebut, batas maksimum daya yang dapat dipakai adalah sebesar 900 watt 

saja. (90% dari 1000 watt). 

 

B. Operasional Mesin Tetas 

1. Pembersihan Telur 

Sebelum mesin tetas digunakan, terlebih dahulu mesin tetas dilakukan 

pembersihan dengan menggunakan desinfektan agar membunuh bibit 

penyakit yang dapat mengganggu jalannya penetasan. Desinfektan yang 

basa digunakan adalah cresol atau karbol 10% 

2. Koneksi Listrik 

Sumber listrik yang digunakan adalah dari tenaga solar sel, maka perlu di cek 

antara panel solar sel, converter, dan penampung daya (accu) apakah 

sudah bisa menghidupkan pemanas. Pengecekan ini dilakukan selama 24 

jam 

3. Stabilisasi suhu 

Untuk pengoperasian mesin tetas tenaga surya ini, sebelumnya dilakukan 

stabilitas suhu selama 2 hari. Adapun suhu yang dipatok untuk penetasan 

ini adalah 38 – 38.5
o
C. Disini terlebih dahulu thermostat digital disetel 

pada angka tersebut. Apabila suhu melebihi batas maksimal, maka lampu 

pemanas akan padam. Stabilisasi suhu dilakukan selama 24 jam. 

4. Pengecekan spayer air otomatis 

Sprayer air otomatis digunakan untuk mempertahankan kelembaban ruangan 

mesin tetas antara 70-80%. Penyetelan ini juga tersambung dengan 

termotsat.  

5. Pengecekan pembalikan telur 
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Pemutaran telur dilakukan seting untuk setiap 3 jam mengalami pergerakan 

(Roller berjalan) sehingga  rak telur bergerakyang diikuti pergerakan telur. 

Pergerakan telur ini dilakukan mulai hari ke 5 setelah perlakuan candling 

(peneropongan) untuk memisahkan mana telur yang fertile dan yang tidak 

fertile.  

6. Peneropongan telur 

Peneropongan telur dilakukan mulai hari ke 5 setelah telur dimasukan kedalam 

mesin tetas. Apabila hasil peneropongan telur terlihat terang, menunjukan 

bahwa telur tidak dibuahi dan langsung kita keluarkan dari mesin tetas. 

 

Dari hasil penetasan telur yang di candiling ternyata dari 200 butir telur 

yang masuk, yang infertile sebanyak 12 butir atau sebanyak 6% yang infertile atau 

188 butir yang fertile sehingga diketahui 94% daya fertilitasnya. Untuk telur yang 

kosong/infertile dikeluarkan dari mesin tetas.  

Telur yang menetas dari telur yang masuk mencapai 71%. Dengan nilai ini 

ternyata penggunaan tenaga surya dalam menjalankan mesin tetas otomatis 

mampu menetaskan telur itik alabio dengan persentase 71%. 

 

FOTO KEGIATAN 

Gambar 1. Penyetelan rangkaian mesin tetas tenaga surya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pelaksanaan penyuluhan dan praktek tatalaksana penetasan di lokasi 

Peternak Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar 
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KESIMPULAN 

1. Mesin tetas tenaga surya merupakan teknologi tepat guna untuk peternak 

pembibitan itik alabio di Kecamatan Tatah Makmur kabupaten Banjar 

yang memilik kendala dalam hal penggunaan listrik PLN 

2. Teknologi konversi  tenaga surya menjadi pemanas mesin tetas mampu 

menggantikan listrik PLN untuk 28 hari penetasan telur itik Alabio 

3. Kebutuhan komponen tenaga surya untuk penetasan itik Alabio dapat 

disesuiakan dengan jumlah daya yang dipakai selama penetasan (100 watt) 

4. Penetasan dengan tenaga surya mampu menetaskan telur itik alabio hingga 

71 persen dari telur yang fertile. 
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ABSTRAK 

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat dengan materi penyuluhan 

tentang pengembangan agribisnis di kawasan agropolitan, dapat disimpulkan. 

Keterlibatan dan peran khalayak sasaran cukup tinggi terutama dilihat dari 

tanggapan dan tanggapan yang diberikan baik selama penyuluhan dan selama 

tanya-jawab. Materi yang disampaikan dinilai sesuai dengan persyaratan yang 

diperlukan dalam pengelolaan bisnis agribisnis secara optimal, sehingga 

masyarakat dapat memilih bisnis agribisnis alternatif yang akan dilaksanakan 

sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 

masyarakat. Praktek di lapangan benar-benar diharapkan oleh para peserta 

penyuluhan untuk membantu memahami teori yang mereka dapatkan melalui 

penyuluhan ini. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat membawa prospek 

yang lebih baik dalam upaya mengoptimalkan agribisnis dan produk pertanian di 

pedesaan. Untuk mengoptimalkan bisnis pertanian secara lebih luas, maka 

pedoman pelaksanaan pengembangan agribisnis di kawasan agropolitan 

membutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama dinas terkait yang 

membidangi masalah pengembangan agribisnis di kawasan agropolitan. Untuk 

mendukung pengembangan pengembangan agribisnis di kawasan agropolitan 

harus diberikan dukungan dalam bentuk modal dan pengembangan bisnis 

agribisnis pada khususnya. 

Kata Kunci :  pengembangan, agribisnis, daerah agropolitan 

 

 

ABSTRACT 

Based on the results of community service activities with extension materials 

about agribusiness development in agropolitan area, it can be concluded. The 

involvement and role of target audiences is quite high especially seen from the 

responses and responses given both during counseling and during question and 

answer. The material submitted is assessed in accordance with the necessary 

requirements in the management of agribusiness business optimally, so that the 

community is able to choose the alternative agribusiness business that will be 

implemented so that it is expected to increase the income and welfare of the 

community. Practice in the field was really expected by the extension participants 

mailto:arief.uniska@gmail.com
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to help understanding the theory they get through this counseling. The results of 

community service activities bring better prospects in an effort to optimize 

agribusiness and agricultural products in the countryside. To optimize the 

agricultural business more broadly, then the guidance of the implementation of 

agribusiness development in the agropolitan area needs support from all parties, 

especially the relevant offices in charge of agribusiness development problems in 

the agropolitan area. To support the development of agribusiness development in 

the agropolitan area should be given support in the form of capital and fostering 

agribusiness business in particular. 

Keyword:  development, agribusiness, agropolitan area 

 

 

PENDAHULUAN 

Agropolitan merupakan kawasan terpilih dari kawasan agribisnis atau 

sentra produksi pertanian terpilih dimana pada kawasan tersebut terdapat kota 

pertanian (agropolis) yang merupakan pusat pelayanan agribisnis yang melayani, 

mendorong dan memacu pembangunan pertanian kawasan dan wilayah-wilayah 

sekitarnya. Kawasan agropolitan terdiri dari kota pertanian dan desa sentra 

produksi pertanian dan didukung dengan berbagai infrastruktur yang mendukung 

kegiatan pertanian dan industri pengolahnya. Pengembangan kawasan 

agropolitan dirancang untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha 

agrobisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan 

terdesentralisasi yang digunakan dan difasilitasi oleh pemerintah. 

Kawasan pengembangan agropolitan muncul dari permasalahan adanya 

ketimpangan pembangunan wilayah antar kota sebagai pusat kegiatan dan 

pertumbuhan ekonomi dengan wilayah produsen sebagai pusat kegiatan pertanian 

(yang tertinggal). Wilayah desa dengan kegiatan utama sektor primer, khususnya 

pertanian, mengalami produktivas yang selalu menurun akibat beberapa 

permasalahan. Di sisi lain wilayah perkotaan sebagai tujuan pasar dan pusat 

pertumbuhan menerima bahan berlebih, sehingga untuk mengatasi kesenjangan 

ini perlu adanya strategi pengembangan wilayah agropolitan. 

Pengembangan agropolitan ditujukan untuk meningkatkan produksi 

pertanian dan penjualan hasil-hasil pertanian, mendukung tumbuhnya industri 
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agro-processing skala kecil-menengah dan mendorong keberagaman aktivitas 

ekonomi dari pusat pasar. Segala aktivitas harus diorganisasikan terutama untuk 

membangun keterkaitan antara perusahaan di kota dengan wilayah suplai di 

perdesaan dan untuk menyediakan fasilitas, pelayanan, input produksi pertanian 

dan aksesibilitas yang mampu memfasilitasi lokasi-lokasi pemukiman di desa 

yang umumnya mempunyai tingkat kepadatan yang rendah dan lokasinya lebih 

menyebar. Investasi dalam bentuk infrastruktur yang menghubungkan lokasi-

lokasi pertanian dengan pasar merupakan suatu hal penting yang diperlukan untuk 

menghubungkan antara wilayah desa dengan pusat kota. Perhatian perlu diberikan 

khususnya terhadap penyediaan air, perumahan, kesehatan dan jasa-jasa sosial di 

kota-kota kecil menengah untuk meningkatkan produktivitas dari tenaga kerja. 

Disamping itu juga perlu diberikan kesempatan kerja di luar sektor produksi 

pertanian (off farm) dan berbagai kenyamanan fasilitas perkotaan di kota-kota 

kecil menengah di wilayah desa yang bertujuan untuk mencegah orang melakukan 

migrasi keluar wilayah. 

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan tentang strategi 

pengembangan agribisnis kawasan agropolitan ini bertujuan untuk menyadarkan 

masyarakat desa ini bahwa pengembangan potensi agribisnis di kawasan 

agropolitan dapat membantu petani untuk meningkatkan produksi pertanian di 

Kabupaten Tanah Laut. Memberikan petunjuk-petunjuk praktis yang berkaitan 

dengan masalah pengembangan agribisnis di kawasan agropolitan. Membantu 

masyarakat Desa Taruna Jaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga. 

 

KHALAYAK SASARAN 

Sesuai dengan harapan dan rencana, maka yang menjadi khalayak sasaran 

kegiatan pengabdian berupa penyuluhan tentang program pengembangan 

agribisnis di kawasan agropolitan ini adalah masyarakat atau kelompok tani yang 

ada di Desa Taruna Jaya Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. 
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METODE 

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah : 

a. Presentasi 

Dilakukan penjelasan tentang potensi agribisnis dan kelompok tani, seperti 

berbagai macam potensi agropilitan dan usaha agribisnis, serta kegiatan 

penyuluhan dilakukan dengan mengikut sertakan partisipasi aktif peserta 

sehingga timbul ide, gagasan yang mampu dimengerti peserta 

b. Tanya Jawab 

Semua anggota kelompok tani dan masyarakat yang hadir dalam acara 

penyuluhan tersebut diberi waktu dan kesempatan untuk menanyakan tentang 

potensi agropolitan dan usaha agribisnis serta pengelolaannya. 

 

PEMBAHASAN 

Penyuluhan tentang pengembangan agribisnis di kawasan agropolitan di 

Desa Taruna Jaya Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut  dilaksanakan 

dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut : 

Kegiatan pertama berupa pertemuan dan ceramah serta tanya jawab yang 

pada awalnya diisi dengan acara perkenalan, sambutan dari Ketua Kelompok Tani 

Karya Bersama dan ketua tim pengabdian pada masyarakat.  Setelah acara 

pembukaan dan perkenalan selesai, dilanjutkan dengan acara penyuluhan tentang 

pengembangan agribisnis di kawasan agropolitan yang meliputi strategi 

pengembangan agribisnis di kawasan agropolitan dan pengembangan potensi 

sektor agribisnis dan agroindustri di Desa Taruna Jaya, dimana terlebih dahulu 

peserta diberikan pengarahan dan penjelasan tentang latar belakang, tujuan, 

manfaat, bentuk dan sasaran kegiatan yang dilakukan agar khalayak sasaran 

memperoleh kesiapan mental dalam mengikuti pelaksanaan kegiatan penyuluhan 

ini. 

Penyampaian materi penyuluhan tentang pengembangan agribisnis di 

kawasan agropolitan dengan metode ceramah dan tanya jawab yang dibantu 

dengan alat peraga.  Isi materi diawali dengan penyegaran kembali pengertian 



 

Prosiding Hasil-Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2018   
Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan ISBN : 978-602-52531-2-6 

 

307 

 

umum tentang agropolitan dan macam-macam usaha agribisnis yang sering 

dilaksanakan para petani.  Selain itu juga ditekankan bagaimana cara yang baik 

dan optimal dalam pengembangan sektor agribisnis secara optimal.  Konsep 

tersebut diikuti dengan penjelasan beberapa permasalahan yang sering dihadapi 

masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan agribisnis di kawasan agropolitan. 

Inti materi terletak pada penjelasan tentang pentingnya pemanfaatan 

potensi pertanian dalam mendukung pelaksanaan kegiatan agribisnis di kawasan 

agropolitan.  Dimana keberadaan kawasan agropolitan di daerah sangat penting 

untuk membantu usaha pertanian (agribisnis) yang sering dilakukan para petani 

untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada serta menambah pendapatannya. 

Dari hasil pengamatan  terhadap apa yang telah dilaksanakan, yaitu berupa 

tanya jawab setelah penyampaian materi penyuluhan tentang pengembangan 

agribisnis di kawasan agropolitan, maka dapat disimpulkan bahwa peserta atau 

masyarakat Desa Taruna Jaya ini sangat tertarik dan setuju dengan adanya 

kegiatan pengabdian masyarakat ini.  Hal ini terlihat dari banyaknya permasalahan 

atau pertanyaan yang diajukan oleh peserta dan antusiasnya peserta 

memperhatikan materi penyuluhan.  Di samping hal tersebut peserta juga 

mengharapkan bisa mendapatkan bantuan baik itu berupa brosur, diktat, buku-

buku dan model-model alat sederhana untuk menambah wawasan pengetahuan 

peserta di bidang agribisnis dan pengembangan kawasan agropolitan khususnya. 

1. Faktor Pendukung dan Penghambat 

  Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan untuk masyarakat 

petani dan peternak Desa Taruna Jaya Kecamatan Pelaihari yang berjarak kurang 

lebih 10 kilometer dari Pelaihari ibukota Kabupaten Tanah Laut.  Sarana 

transportasi menuju desa ini dapat dicapai dengan menggunakan  sepeda, sepeda 

motor, mobil dan angkutan umum, dengan jalan yang sudah beraspal. Desa ini 

merupakan desa yang masyarakatnya sebagian besar mata pencaharian pokoknya 

adalah sebagai petani (tanaman pangan, kebun, ternak dan jamur tiram). 

2. Evaluasi 
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 Pengetahuan masyarakat atau peserta tentang materi penyuluhan tentang 

pengembangan agribisnis di kawasan agropolitan ini sudah cukup lumayan dan 

bahkan sudah ada sebagian peserta yang sudah mengembangkan berbagai usaha 

agribisnis.  Namun pengetahuan yang mereka dapatkan sebelumnya itu ternyata 

masih belum banyak, sehingga masih banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang 

mereka lontarkan sampai berulang-ulang minta dijelaskan kembali.  Peserta 

kegiatan pengabdian pada masyarakat ini sangat mengharapkan apabila kegiatan 

dilanjutkan dengan praktik langsung di lapangan, sehingga peserta menjadi lebih 

mengerti dan menguasai materi tentang pengembangan agribisnis di kawasan 

agropolitan seperti yang sudah disampaikan. 

 

FOTO KEGIATAN 

  

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dari hasil kegiatan pengabdian ini  adalah :  

▪ Keterlibatan dan peran serta khalayak sasaran cukup tinggi terutama dilihat 

dari respons dan tanggapan yang diberikan baik saat penyuluhan maupun pada 

saat tanya jawab. 

▪ Materi yang disampaikan dinilai sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan 

dalam pengelolaan usaha agribisnis secara optimal, sehingga para masyarakat 

mampu memilih alternatif usaha agribisnis yang akan dilaksanakan sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 
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▪ Praktik di lapangan ternyata sangat diharapkan peserta penyuluhan untuk 

membantu pemahaman terhadap teori yang mereka peroleh melalui 

penyuluhan ini. 

▪ Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini membawa prospek yang 

lebih baik dalam  upaya mengoptimalkan usaha agribisnis dan hasil pertanian 

dipedesaan. 

▪ Untuk mengoptimalkan usaha pertanian secara lebih luas, maka upaya 

bimbingan pelaksanaan pengembangan agribisnis di kawasan agropolitan 

perlu adanya dukungan dari semua pihak, khususnya dinas terkait yang 

membidangi masalah pengembangan agribisnis di kawasan agropolitan. 

▪ Untuk penunjang pengembangan pengembangan agribisnis di kawasan 

agropolitan perlu diberikan dukungan berupa modal dan pembinaan usaha 

agribisnis khususnya. 
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ABSTRAK 

Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Jl. Sukamara Landasan Ulin 

Utara Banjarbaru.   Pengabdian kepada Masyarakat  ini bertujuan untuk1). 

Memberikan motivasi kepada petani sayuran  dalam hal penerapan pengendalian 

hama dan penyakit menggunakan pestisida botanis yang ramah lingkungan; 2). 

Memberikan dasar dan prinsip-prinsip didalam pengendalian hama dan penyakit 

sayuran. yang ramah lingkungan; 3).  Memberikan pola fikir kepada petani 

sayuran untuk dapat melaksanakan pengendalian hama dan penyakit  sayuran 

yang ramah lingkungan dengan menggunakan pestisida botanis serta dapat 

memecahkan masalah yang ditemukan pada saat pelaksanaan  usaha tani terutama 

masalah hama dan penyakit  Khalayak sasaran yang terlibat dalam kegiatan  ini 

adalah petani sayuran di Kelurahan Landasan Ulin Utara yang berjumlah 20 

orang.  Metode Pengabdian kepada Masyarakat yang digunakan adalah 

penyuluhan dan demostrasi. Berdasarkan pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat ini dapat diketahui bahwa peserta  sangat tertarik dan antusias  dengan 

adanya kegiatan ini  terlihat dari banyaknya permasalahan dan pertanyaan yang 

diajukan  dan keinginan untuk akan menggunakan pestisida botanis dalam 

mengendalikan hama sayuran mereka 

Kata kunci:  pestisida botanis, ramah lingkungan, pengendalian, hama dan 

penyakit  

 

 

ABSTRACT 

Community Service is performed on Jl. Sukamara Base Ulin North Banjarbaru. 

Community Service aims to 1). Provide motivation to vegetable farmers in the 

application of pest and disease control using environmentally friendly botanical 

pesticides; 2). Provide basic and principles in vegetable pest and disease control. 

environmentally friendly; 3). Providing a fikir pattern to vegetable farmers to be 

able to implement the control of pests and vegetable diseases that are 

environmentally friendly by using botanical pesticides and can solve problems 

found during the implementation of farming efforts, especially pests and diseases 

Target audience involved in this activity is a vegetable farmer in Kelurahan 

Landasan North Ulin which amounted to 20 people. Method of Community 

Service that is used is counseling and demostration.  Based on the implementation 

of community service it can be seen that the participants are very interested and 

enthusiastic with the existence of this activity seen from the many problems and 
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questions asked and the desire to will use botanical pesticides in controlling their 

vegetable pest. 

Keywords: Botanical pesticide, environmentally friendly, controlling, pest and 

disease 

 

 

PENDAHULUAN 

Analisis  Situasi 

 Landasan Ulin Utara adalah salah satu kelurahan di kecamatan Liang 

Anggang, kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kota 

Banjarbaru merupakan sentra produksi sayuran di Kalimantan Selatan, dimana 

Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang merupakan   daerah 

yang paling besar tingkat produksi sayurannya  yaitu sebesar 4.391,14 ton dengan 

luas tanam 1.362 ha (Aufa, R., et al, 2011).  Sebagian  besar petani mengusahakan 

tanaman daun bawang, terong, selada, seledri, bayam, pare, kangkung, kemangi, 

tomat, kacang panjang dan sawi karena tanaman ini mempunyai nilai ekonomi 

yang tinggi dan tidak sulit untuk dipasarkan. 

Rata-rata petani sayuran yang ada di kelurahan Landasan Ulin Utara telah 

berpengalaman dalam budidaya sayuran dan pendidikan bervariasi mulai SD, 

SMP dan SMA/Sederajat.  Sebagian petani sayuran adalah pemilik lahan dan 

sebagian lagi petani menyewa lahan untuk dikelola sendiri.   

Salah satu kendala yang dihadapi adalah serangan hama dan penyakit  

pada tanaman sayuran tersebut. Berdasarkan hasil survey hampir semua petani 

sayuran untuk mengendalikan hama dan penyakin tanaman selalu  menggunakan 

pestisida sintetik.  Petani dalam menggunakan pestisida sintetik selalu dengan 

frekuensi aplikasi dan dosis yang tinggi sehingga berdampak negative seperti 

matinya musuh alami, menimbulkan residu,  matinya serangga bukan sasaran, 

resurgensi, pencemaran lingkungan baik tanah, air dan udara.  

Berdasarkan analisis situasi tersebut di atas kiranya perlu dilakukan 

pelatihan pembuatan  pestisida botanis yang ramah lingkungan. 
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KHALAYAK SASARAN 

Khalayak sasaran yang dilibatkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat 

adalah petani sayuran di Kelurahan Landasan Ulin Utara tepatnya di jalan 

Sukamara berjumlah  20  orang baik laki-laki maupun prempuan dan berstatus 

sebagai petani sayuran baik sebagai pemilik sekaligus penggarap ataupun hanya 

sebagai penggarap saja. 

 

METODE 

 Metode Pelaksanaan Kegiatan 

Metode pelaksanaan kegiatan yang dilakukan  dalam pembinaan ini 

meliputi: 

a. Penyuluhan secara umum dalam pengendalian hama dan penyakit sayuran 

mencakup : 

- Pengendalian secara hayati 

- Pengendalian dengan cara bercocok tanam 

- Pengendalian secara fisik/mekanik 

- Pengendalian secara biologi  

- Pengendalian secara kimia 

b. Demonstrasi yang mencakup kegiatan: 

- Pembuatan pestisida botanis 

- Aplikasi pestisida botanis dengan penggunaan alat semprot serta 

menentukan dosis dan volume semprot 

Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan  penyuluhan dan pembuatan pestisida botanis 

dilaksanakan di jalan Sukamara Kelurahan Landasan Ulin Utara.   Khalayak 

sasaran yang akan hadir berasal dari petani sayuran yang berasal dari kelurahan 

Landasan Ulin Utara yang  berjumlah 15 - 20 orang. 

Metode penyuluhan yang digunakan adalah metode ceramah tentang hama 

dan penyakit sayuran dan disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat,  

kemudian dilanjukan dengan diskusi. 
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Untuk kegiatan demostrasi dilaksanakan bersama-sama dengan petani, 

sedangkan pelaksanaannya dibagi dua kegiatan,  Pertama  praktik pembuatan 

pestisida botanis.   Selanjutnya  didemontrasikan  bagaimana mengaplikasikan 

pestisida botanis dengan menggunakan alat aplikasi yang benar. 

 

FOTO KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Ketua sedang memberikan materi penyuluhan; Gambar 2. Peserta 

pelatihan sedang menyimak materi yang disampaikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Tanaman Nimba 

 

KESIMPULAN 

         Dari hasil penyuluhan dan diskusi  dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berjalan lancar dan peserta  

sangat tertarik dan antusias  dengan adanya kegiatan ini  terlihat dari 
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banyaknya permasalahan dan pertanyaan yang diajukan  dan keinginan 

untuk akan menggunakan pestisida botanis dalam mengendalikan hama 

sayuran mereka.  Kegiatan pengabdian kepada masyarakat  ini diikuti oleh 

20 orang peserta.  

2. Petani sayuran  masih belum menerapkan secara penuh pengendalian hama 

secara terpadu.  Rata-rata petani sayuran di Jalan Sukamara dalam 

mengendalihan hama sayuran selalu menggunakan pestisida kimia.  

3. Secara umum petani sayuran sudah paham dan mampu  membuat pestisida 

botanis  dan menggunakan alat aplikasi pestisida (hand sprayer) secara 

benar tetapi masih belum menggunakan alat pengaman seperti sarung 

tangan dan masker. 
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ABSTRAK 

Ubi Kayu merupakan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Tanah Laut 

Provinsi Kalimantan Selatan. Data terakhir yang diperoleh, luas tanam ubi kayu 

Tahun 2009 sebesar 3.600 Ha dengan produksi sebanyak 54.442 ton. Desa Kunyit 

merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah 

Laut. Penduduk Desa Kunyit sebagian besar membudidayakan Ubi Kayu. Selama 

ini masyarakat desa tersebut menjual ubi kayu dalam keadaan mentah secara 

langsung kepada pedagang pengumpul di daerah tersebut atau dikonsumsi dengan 

cara direbus atau digoreng. Belum ada dari masyarakat desa yang mengolah 

menjadi sebuah produk yang memiliki nilai ekonomis. Mata pencaharian sebagian 

besar penduduk Desa Kunyit adalah buruh harian lepas. Sebagian warga juga 

memiliki kebun tanaman hortikultura dan ternak. Penduduk wanita di desa 

tersebut hanya menjadi ibu rumah tangga dengan kegiatan sehari-hari mengurus 

keluarga. Mengolah produk dari ubi kayu yang bisa dijual untuk menambah 

penghasilan keluarga. Adanya nilai tambah atau pengolahan lanjutan dapat 

menjadi sebuah peluang usaha yang akan mampu membantu perekonomian 

keluarga bahkan bisa menciptakan lapangan kerja dan membantu perekonomian 

masyarakat sekitar. Metode penyuluhan digunakan dengan cara presentasi, diskusi 

dan demonstrasi kepada masyarakat terutama ibu rumah tangga. Respon 

masyarakat yang luar biasa terhadap pengolahan produk ubi kayu lokal (Sweet 

Cassava Lumer) terbukti dari keaktifan dalam diskusi dan demonstrasi. Peserta 

penyuluhan mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman, yang awalnya 

0% meningkat menjadi 100%. Kegiatan penyuluhan ini juga memotivasi 

masyarakat khususnya ibu rumah tangga untuk berwirausaha memanfaatkan hasil 

kebun dan waktu luang sehingga dapat menambah pendapatan rumah tangganya. 

Kata Kunci : Ubi Kayu, Pemberdayaan Masyarakat, Wirausaha, Penyuluhan 

 

 

ABSTRACT 

Cassava is a potential area owned by Tanah Laut Regency of South Kalimantan 

Province. The latest data obtained, the area of cassava planting in 2009 amounted 

to 3600 Ha with production of 54,442 tons. Kunyit Village is one of the villages 

in Pelaihari District Tanah Laut Regency. The villagers of Kunyit mostly cultivate 
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Cassava. During this time the villagers are selling raw cassava directly to the 

collecting traders in the area or consumed by boiling or fried. None of the 

villagers who process into a product that has economic value. The livelihoods of 

most of the villagers of Kunyit are casual laborers. Some residents also have a 

garden of horticultural crops and livestock. The female population in the village is 

only a housewife with daily activities to take care of the family. Processed 

products from the cassava can be sold to supplement family income. The 

existence of added value or advanced processing can be a business opportunity 

that will be able to help the family economy can even create jobs and help the 

economy of the surrounding community. Extension methods used by way of 

presentation, discussion and demonstration to the community especially 

housewife. The community's excellent response to the processing of local cassava 

products (Sweet Cassava Lumer) is evident from liveliness in discussions and 

demonstrations. Participants of extension experience increased knowledge and 

understanding, which initially increased 0% to 100%. This extension activity also 

motivates the community, especially housewives for entrepreneurship to utilize 

the result of garden and free time so that it can increase household incomes. 

Keywords: Cassava, Community Empowerment, Entrepreneurship, Counseling 

 

 

PENDAHULUAN 

Ubi Kayu merupakan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Tanah Laut 

Provinsi Kalimantan Selatan. Data terakhir yang diperoleh, luas tanam ubi kayu 

Tahun 2009 sebesar 3.600 Ha dengan produksi sebanyak 54.442 ton. Untuk 

komoditas ubi kayu, pemerintah Kabupaten Tanah Laut optimis luas areal tanam 

dan petani yang membudidayakan ubi kayu semakin banyak. Ditunjang dengan 

adanya perusahaan tepung tapioka yang mulai berjalan di Kabupaen Tanah Laut 

(Kabupaten Tanah Laut, 2014). 

Desa Kunyit merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pelaihari 

Kabupaten Tanah Laut. Penduduk Desa Kunyit sebagian besar membudidayakan 

Ubi Kayu. Selama ini masyarakat desa tersebut menjual ubi kayu dalam keadaan 

mentah secara langsung kepada pedagang pengumpul di daerah tersebut atau 

dikonsumsi dengan cara direbus atau digoreng. Belum ada dari masyarakat desa 

yang mengolah menjadi sebuah produk yang memiliki nilai ekonomis. 

Mata pencaharian sebagian besar penduduk Desa Kunyit adalah buruh harian 

lepas. Sebagian warga juga memiliki kebun tanaman hortikultura dan ternak. 
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Penduduk wanita di desa tersebut hanya menjadi ibu rumah tangga dengan 

kegiatan sehari-hari mengurus keluarga. Rata-rata pendidikan mereka juga masih 

tergolong rendah dan kurang akan ketrampilan dan pengetahuan. Sebenarnya 

banyak kegiatan yang bisa mereka lakukan di waktu luang sebagai ibu rumah 

tangga dengan memanfaatkan potensi lokal desa dengan mengolahnya menjadi 

produk yang bernilai dan bisa dijual untuk menambah penghasilan keluarga. 

Adanya nilai tambah atau pengolahan lanjutan dapat menjadi sebuah peluang 

usaha yang akan mampu membantu perekonomian keluarga bahkan bisa 

menciptakan lapangan kerja dan membantu perekonomian masyarakat sekitar. 

 

KHALAYAK SASARAN 

Masyarakat khususnya ibu rumah tangga yang ada di Desa Kunyit yang di 

waktu luangnya sambil mengurus keluarga dapat mengolah produk dengan bahan 

baku ubi kayu yang bisa dijual untuk menambah penghasilan keluarga. Jumlah 

peserta penyuluhannya sebanyak 20 orang. 

 

METODE 

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah : 

a. Presentasi 

Dilakukan penjelasan tentang pencataan dan pembukuan usahatani, 

serta kegiatan penyuluhan dilakukan dengan mengikut sertakan partisipasi 

aktif peserta sehingga timbul ide dan gagasan yang mampu dimengerti 

peserta 

b. Tanya Jawab 

Semua petani yang hadir dalam acara penyuluhan tersebut diberi 

waktu dan kesempatan untuk menanyakan tentang pencatatan dan pembukuan 

usahatani. 

c. Demonstrasi,  

Dilakukan untuk mempercepat proses adopsi teknologi yang diberikan 

dan praktik langsung. 
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PEMBAHASAN 

Pembuatan Sweet Cassava Lumer merupakan peluang usaha yang 

menjanjikan. Proses pembuatannya tidak memerlukan waktu yang lama sehingga 

masyarakat masih punya kesempatan untuk melakukan pekerjaan lainnya yang 

biasa dilakukan masyarakat setempat. Disamping itu juga tidak memerlukan 

modal yang besar. Sweet Cassava Lumer merupakan produk olahan yang 

menggunakan bahan baku utama adalah ubi kayu. Kandungan Gizi dalam Ubi 

kayu terdiri dari kalori sbesar 146 kal, karbohidrat 34,7 gram, protein 1,2 gram, 

Lemak 0,3 gram, Vitamin C 30 mg dan Kalsium 33 mg (Zuraida dan Supriati, 

2001). 

Tahapan kegiatan pengabdian yang dilakukan dimulai dari 

ceramah/presentasi yang dilakukan oleh tim pengabdian. Dilanjutkan demonstrasi 

disertai diskusi/tanya jawab. Demonstrasi pembuatan Sweet Cassava Lumer  

tersebut dimulai dengan menyiapkan singkong (Ubi Kayu) 0,5kg, air secukupnya 

untuk merebus,garam 1 sdm, gula pasir 6 sdm, santan 200 ml,air ½ gelas,susu 

kental manis 2 sdm(boleh dipakai boleh tidak) dan keju (boleh dipakai boleh 

tidak). Cara pembuatannya dengan Rebus singkong dengan air dicampur garam, 

kemudian melarutkan dan mendidihkan santan, susu kental manis 2 sdm(boleh 

dipakai boleh tidak) ,gula pasir dan air ½ gelas. Setelah mendidih kecilkan api dan 

campurkan larutan tepung maizena. Singkong siap disajikan dengan ditambah 

larutan santan dan sedikit parutan keju. 

Hasil pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan bimbingan mulai dari 

ceramah, diskusi dan Tanya jawab serta demonstrasi yang dilakukan dapat 

diketahui bahwa masyarakat dalam hal ini khalayak sasarannya adalah ibu rumah 

tangga sangat tertarik dan antusias dengan adanya kegiatan pengabdian ini. Hal ini 

terlihat dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan dan keinginan untuk ikut 

serta langsung membantu dalam demonstrasi dengan tujuan setelah kegiatan 

pengabdian, mereka bisa langsung mempraktekkannya dan serta berwirausaha. 
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Keberhasilan dari proses bimbingan yang dilakukan maka dilakukan pretest 

dan posttest dengan menggunakan kuesioner yang hasilnya dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1.   Identifikasi Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Pengolahan 

Sweet Cassava Lumer  (Pengolahan data, 2016) 

No. Uraian 
Jumlah Peserta  Persentase (%) 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

1. Ranah Kognitif 

(Pengetahuan) 

0 20 0 100,0 

2. Ranah Affektif ( 

Perubahan perilaku 

peserta terhadap 

materi bimbingan 

terkait respon,  

minat, dan animo) 

0 20 0 100,0 

3. Ranah Affektif ( 

Perubahan perilaku 

peserta terhadap 

materi bimbingan 

terkait sikap, dan 

motivasi peserta) 

0 5 0   25,0 

 

Ada terdapat tiga ranah guna identifikasi keberhasilan suatu kegiatan 

bimbingan atau penyuluhan yang terdiri dari ranah kognitif (Pengetahuan), 

affektif dan Psikomotor. Pada ranah kognitif  yakni perubahan dalam hal 

pengetahuan yang dapat dilihat dari meningkatnya pengetahuan peserta dari tidak 

tahu menjadi tahu atau dari tidak mengerti atau dari tidak paham menjadi paham, 

data dari Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa  peserta bimbingan meningkat 

pengetahuannya dari sebelum bimbingan berdasarkan pretest yang dilaksanakan 

mereka belum pernah membuat dan tidak tahu tentang proses pembuatan olahan 

dari singkong  tersebut dan setelah posttest mereka menjadi tahu, mengerti dan 

memahami serta bisa mempraktikkannya.Peningkatan pengetahuan terjadi dari 

0% sebelum penyuluhan menjadi 100% setelah penyuluhan. 

Ranah atau wilayah affektif yakni perubahan prilaku pada sikap peserta 

terhadap materi yang disuluhkan atau diajarkan.  Indikator pada ranah affektif 
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tersebut bisa dilihat dari respon, sikap, minat, animo dan motivasi peserta. Data 

pada Tabel 1 menunjukkan sebelum ada kegiatan tersebut tidak ada minat untuk 

membuat olahan dari singkong tersebut apalagi menjadikannya sebuah usaha. 

Setelah proses bimbingan ini dilaksanakan respon, sikap, minat dan animo mereka 

terhadap kegiatan ini sangat bagus. Mereka antusias dan aktif bertanya, 

memperhatikan dan ikut serta terlibat dalam praktiknya. Berdasarkan data tersebut 

ada 5 orang yang berminat wirausaha dan 15 orang yang tidak karena kendala 

dalam modal usaha dan masih belum berani untuk berwirausaha.  

Peserta yang memiliki motivasi untuk mengusahakannya memiliki rencana 

untuk membuat dan menjualnya di sekolah yang dekat dengan tempat tinggal. 

Modal yang dikeluarkan dalam usaha tersebut hanya sebesar Rp 35.000 yang 

setelah diolah menghasilkan 50 cup. Dari modal usaha tersebut mereka harus 

menjual diatas Rp 700 setiap cup nya agar memperoleh keuntungan.   

 

FOTO KEGIATAN 
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KESIMPULAN 

1. Respon masyarakat sangat baik untuk pengolahan produk lokal ubi kayu 

(Sweet Cassava Lumer) tersebut terlihat dari keaktifan dalam diskusi dan 

demonstrasi. 

2. Peserta penyuluhan mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman, 

yang semula 0% meningkat menjadi 100%. 

3. Kegiatan penyuluhan ini juga memotivasi masyarakat khususnya ibu rumah 

tangga untuk berwirausaha memanfaatkan hasil kebun dan waktu luang 

sehingga dapat menambah pendapatan rumah tangganya. 
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ABSTRAK 

Pengabdian ini bertujuan Memberikan pengetahuan praktis mengenai teknik 

Peningkatan Produktivitas Sapi Melalui Penggunaan UMB, serta membentuk 

sebuah masyarakat desa yang maju dan produktif sehingga tercipta masyarakat 

yang sejahtera, serta memberikan inovasi mengenai bahan baku pakan ternak 

yang sesuai dengan potensi lokal. Pengabdian ini dilaksanakan di kelompok tani 

ternak “Lembu Selatan” Kelurahan Loktabat Selatan Banjarbaru Kota. 

Berdasarkan kegiatan pengabdian ini masyarakat perkotaan khususnya 

masyarakat petani peternak sudah mengetahui bagaimana cara melakukan inovasi 

terhadap pakan lokal yang berkualitas rendah serta petani peternak mengetahui 

bahan-bahan dalam pembuatan urea molases blok (UMB) dan dengan mudah 

masyarakat dapat membuat urea molases blok. 

Kata kunci : produktivitas, ternak sapi, UMB, peternak 

 

 

ABSTRACT 

This public service is aimed to give practical knowledge about the technique of 

Increasing the Productivity of Cows through the Use of UMB, and to form an 

advanced and productive community so creating a prosperous society, and also to 

give innovation about raw material for animal feed that is in accordance with local 

potention. This public service was hels at “Lembu Selatan” livestock farmer group 

of Loktabat Selatan Village Banjarbaru City. Based on the public service activity, 

urban community especially stock farmer community has known about how is the 

way to do an innovation towards low quality local feed and stock farmer has 

known about the materials in the making of urea molases blok (UMB) and the 

publuc could make the urea molases blok easily. 

Keywords : productivity, cattle, UMB, stock farmer 

 

 

PENDAHULUAN 

Kebutuhan masyarakat akan protein asal hewani semakin tinggi, bahkan 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, pemerintah Indonesia bahkan 
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melakukan inpor daging sapi. Kondisi seperti ini tidaklah mengherankan karena 

Indonesia belum mampu swasembada daging hingga saat ini. Selain itu, faktor 

pakan yang selalu menjadi kendala dalam pemeliharaan ternak. Pakan adalah 

faktor penting dalam usaha peternakan, mengingat bahwa biaya terbesar dalam 

kegiatan usaha peternakan lebih banyak terserap di pakan, sehingga perlu 

pemecahan masalah terutama pada saat ketersediaan pakan berkurang.  

Salah satu usaha yang dipandang mampu mengatasi masalah ini adalah 

dengan melakukan sentuhan inovatif terutama dalam meransang ternak untuk 

tetap aktif mengkonsumsi pakan walaupun pakan tersebut kualitasnya relatif 

rendah. Inovasi yang bisa dilakukan adalah dengan membuat Urea Molases Blok 

(UMB) sebagai upaya meningkatkan nafsu makan ternak dengan kondisi pakan 

yang nilai nutrisinya rendah. 

Dalam menghadapi kondisi seperti ini, ada beberapa faktor penting yang 

perlu diperhatikan sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas ternak 

seperti meningkatkan kualitas dan kuantitas daging sapi di Kalimantan Selatan. 

Upaya-upaya tersebut antara lain: (1) Memanfaatkan bahan baku lokal sebagai 

sumber pakan dengan sentuhan inovasi; (2) Meningkatkan nafsu makan dengan 

memberikan feed supplement. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk: 

1. Memberikan pengetahuan praktis mengenai hijauan untuk penggemukan.  

2. Memberikan alternative pemecahan masalah pakan di tingkat petani peternak. 

3. Memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kegagalan pemeliharaan ternak sapi. 

4. Membentuk sebuah masyarakat desa yang maju dan produktif sehingga 

tercipta masyarakat yang sejahtera. 

5. Memberikan inovasi mengenai peningkatan kulaitas bahan baku pakan lokal 

dan pemanfaatan UMB. 

Manfaat yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah : 

1. Selaku subyek dalam usaha menambah wawasan pengetahuan tentang teknik 

pembuatan UMB. 
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2. Peternak dapat menambah wawasannya berbagai faktor sebagai upaya 

intensifikasi usaha ternak sapi. 

3. Diharapkan petani peternak dapat membuat Urea Molases Blok. 

 

KHALAYAK SASARAN 

Pembuatan UMB dengan penggunaan pakan berbahan baku lokal untuk 

ternak besar terlebih dahulu dikhususkan bagi kelompok tani Lembu Selatan 

dengan harapan nantinya kelompok ini dapat menyebarluaskan kepada petani 

peternak lain di wilayah banjarbaru kota. 

 

METODE 

Metode kegiatan yang dilaksanakan berupa : 

1.    Ceramah/Presentasi 

Diawali dengan penjelasan tentang manajemen umum antara lain; 

tatalaksana pemeliharaan ternak sapi, aplikasi penggunaan bahan pakan lokal 

dan pengenalan pakan serta ciri karakteristik dan keunggulan-keunggulan 

dari pakan terhadap peningkatan produktivitas ternak sapi. 

2.    Tanya Jawab 

Petani peternak diberi kesempatan untuk bertanya tentang sesuatu yang 

berhubungan tatalaksana pemeliharaan ternak sapi dan yang berkaitan 

dengan pakan tambahan atau feed supplement. 

3.    Demonstrasi 

Setelah semuanya dapat dipahami maka dicoba dipraktekkan dengan 

menggunakan bahan yang sudah disiapkan oleh petani (untuk pembuatan 

urea molases blok). 

 

PEMBAHASAN 

Dalam pengabdian ini, berbagai jenis kegiatan yang dilakukan antara lain 

ceramah, tanya jawab dan latihan penanaman hijauan, semuanya dapat terlaksana 
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dengan rencana jadwal yang telah disusun dan hasil kegiatan tersebut dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

Ceramah dan Tanya Jawab 

Peserta diikuti oleh sebagian besar petani peternak yang tergabung dalam 

satu kelompok ternak Lembu Selatan Kelurahan Loktabat Selatan Banjarbaru 

Kota. Semua peserta sangat tertarik dengan kegiatan pengenalan Urea Molases 

Blok (UMB). Beberapa pertanyaan terlontar dari peserta dan sebagian besar 

pertanyaan tersebut berkisar tentang cara-cara pembuatan dan bahan-bahan UMB. 

Semua pertanyaan tersebut dapat dijelaskan dengan baik dan peserta 

sangat puas dengan penjelasan tersebut. Masing-masing peserta juga diberikan 

selebaran (leaflet) yang berkaitan dengan bahan baku UMB cara pengolahannya. 

Praktek/Teknik Penanaman Hiajauan 

Pelaksanaan latihan pembuatan UMB tersebut dilaksanakan di samping 

kandang kelompok, dan dalam prakteknya dipandu oleh mahasiswa peternakan 

dan mengajak langsung peserta dalam membuat urea molases blok. 

Faktor Pendukung dan Penghambat 

Faktor pendukung dalam kegiatan pengabdian ini adalah: 

1. Kepala Bidang Peternakan Banjarbaru Kota, 

2. Minat masyarakat petani yang tinggi dalam mengikuti kegiatan pengabdian 

ini, karena peserta tidak satupun yang meninggalkan acara sampai acara 

selesai. 

 

FOTO KEGIATAN 
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KESIMPULAN 

Hasil kegiatan pengabdian disimpulkan bahwa dengan kegiatan 

pengabdian ini masyarakat sudah dapat memahami dan mengetahui bagaimana 

cara membuat urea molases blok (UMB) sebagai feed suplement dan masyarakat 

sangat tertarik untuk membuat UMB sebagai upaya untuk dapat meningkatkan 

produksi dan produktivitas ternak sapi yang mereka usahakan. 
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ABSTRAK 

Kegiatan Pengabdian pada masyarakat ini  bertujuan untuk memberikan informasi 

bagi  peternak tentang konsep pemasaran dan arti penting pemasaran; Membantu 

peternak dalam mempelajari hal-hal utama dari konsumen potensial dan 

membantu peternak dalam menerapkan strategi pemasaran Ayam Buras yang 

efektif dan efisien. Anggota khalayak sasaran yang dilibatkan dalam kegiatan ini 

adalah semua orang yang tergabung dalam Kelompok Ternak Kindai Limpar. 

Metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan adalah berupa penyuluhan,ceramah 

dan diskusi/tanya jawab. Evaluasi kegiatan diukur dari partisipasi peserta kegiatan 

dalam setiap kegiatan yang dilakukan dan terlaksananya  semua kegiatan yang 

telah direncanakan. Hasil kegiatan ini dapat diketahui bahwa peternak mengetahui 

tentang konsep pemasaran dan arti penting pemasaran;  Peternak mengetahui 

tentang hal-hal utama dari konsumen potensial dan strategi pemasaran ayam buras 

yang efektif dan efisien. 

Kata Kunci: Penyuluhan, Pemasaran, Ayam Buras, dan Pengaron 

 

 

ABSTRACT 

Community service activities aim to inform farmers about marketing concepts and 

marketing importance; Help farmers in learning the key points of potential 

customers and help farmers in implementing effective and efficient Buras Chicken 

marketing strategies. The target audience members involved in this activity are all 

people who are members of the Kindai Limpar Livestock Group. Methods of 

implementation of activities used are in the form of counseling, lecturing and 

discussion / question and answer. Evaluation of activities is measured by the 

participation of the participants in each activity undertaken and the 

implementation of all activities that have been planned. The results of this activity 

can be seen that breeders know about the concept of marketing and the importance 

of marketing; Breeders know about the main points of potential and effective 

marketing of chicken that is effective and efficient. 

Keywords: Counseling, Marketing, Chicken, and Pengaron 
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PENDAHULUAN 

Pengembangan peternakan Ayam Buras di Indonesia masih bertumpu pada 

pola peternakan ayam  rakyat, yang bercirikan skala kecil dan dengan sistem 

tradisional, dan sifatnya masih sebagai sambilan atau cabang usaha. Namun 

demikian akhir-akhir ini minat untuk beternak Ayam Buras  semakin meningkat 

baik sebagai usaha pokok maupun dalam skala industri, dengan sistem 

pemeliharaan intensif.  

Sistem pemeliharaan intensif menuntut efisiensi produksi yang tinggi agar 

layak secara ekonomi, untuk itu perlu adanya pasaran serta harga yang wajar guna 

membayar kembali biaya sarana produksi baik tunai maupun non tunai.  

Pemasaran atau marketing memegang peranan yang sangat penting dalam 

sebuah bisnis atau usaha, tidak terkecuali untuk usaha peternakan Ayam Buras,  

akan tetapi sering kali pemasaran ini tidak diprioritaskan. Strategi marketing 

berperan untuk menjaga pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Bisnis dalam 

jangka panjang akan sangat ditentukan oleh kekuatan merek, kualitas produk, 

serta komunikasi pemasaran yang berkelanjutan.   

Desa pengaron merupakan salah satu dari 12 desa yang terdapat di 

kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas 

wilayah 20,30 km
2
.  Mata pencaharian penduduknya mayoritas bertani/ternak.  

Salah satu kelompok tani/ternak yang mengusahakan Ayam Buras adalah 

kelompok tani Kindai Limpar. Peternak di Kelompok tersebut memelihara ayam 

buras secara tradisional. Mereka cukup kesulitan dalam melaksanakan  pemasaran 

Ayam Buras ini secara keseluruhan.  

Berdasarkan uraian di atas maka perlu penyuluhan tentang pemasaran Ayam 

Buras di kelompok tani Kindai Limpar Desa Pengaron Kecamatan Pengaron 

Kabupaten Banjar yang bertujuan untuk : 

1. Memberikan informasi bagi  peternak tentang konsep pemasaran dan arti 

penting pemasaran, penentuan segmen, target dan posisi produk pada 

pasarnya. 
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2. Membantu peternak dalam mempelajari hal-hal utama dari konsumen 

potensial seperti: sikap, perilaku dan kepuasan konsumen 

3. Membantu peternak dalam menerapkan strategi pemasaran Ayam Buras 

yang efektif dan efisien 

 

KHALAYAK SASARAN 

Anggota khalayak sasaran yang strategis untuk dilibatkan dalam kegiatan ini 

adalah : 

a. Pengurus Kelompok Ternak Kindai Limpar,  yang diharapkan mampu 

mengajak masyarakat  peternak lain diluar anggota kelompok agar 

tertarik ikut menggunakan strategi pemasaran yang tepat untuk Ayam 

Buras  

b. Penyuluh Pertanian Lapangan / staf tehnis  sebagai mediator penyaluran 

teknologi. 

c. Masyarakat Desa Pengaron sebagai sasaran kegiatan. 

 

METODE 

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini metode pelaksanaan kegiatan 

yang digunakan adalah berupa penyuluhan,ceramah dan diskusi/tanya jawab. 

Metode ceramah ditujukkan kepada Kelompok Tani Kindai Limpar Desa 

Pengaron Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar.   Disamping ceramah 

diberikan pula kesempatan untuk tanya jawab dalam rangka menghimpun dan 

mengatasi masalah dan permasalahan yang dihadapi oleh para peserta  

Evaluasi kegiatan diukur dari partisipasi peserta kegiatan dalam setiap 

kegiatan yang dilakukan dan terlaksananya  semua kegiatan yang telah 

direncanakan dan Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini adalah kelompok tani 

Kindai Limpar dan masyarakat Desa Pengaron dapat mengetahui aspek-aspek 

penting dalam memasarkan Ayam Buras  
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PEMBAHASAN 

 Analisis Evaluasi dan Hasil 

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk 

penyuluhan tentang pemasaran ayam buras di kelompok kindai limpar. 

Penyuluhan ini telah dilaksanakan dengan lancar dan  sukses . Penyuluhan ini 

dilakukan dengan tujuan peternak di Kelompok Tani Kindai Limpar dapat 

mengetahui tentang aspek-aspek penting dalam pemasaran yaitu: 

1. Konsep pemasaran dan arti penting pemasaran, penentuan segmen, target dan 

posisi produk pada pasarnya. 

2. Hal-hal utama dari konsumen potensial seperti: sikap, perilaku dan kepuasan 

konsumen 

3. Strategi pemasaran Ayam Buras yang efektif dan efisienkhusunya  

Agar tujuan tersebut tercapai, yang dilakukan tim pelaksana adalah  

membuat soal pre test dan post test dengan materi ketiga hal penting dalam 

pemasaran diatas. Sebelum pelaksanaan penyuluhan dimulai, tim pelaksana 

membagikan soal pre test, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan awal 

peserta penyuluhan terkait materi pemasaran. Setelah dilaksanakan penyuluhan 

ini, di akhir penghujung acara, tim pelaksana kembali membagikan soal yang 

sama untuk mengukur kemampuan peserta diakhir kegiatan sebagai barometer 

keberhasilan kegiatan.  

Berdasarkan hasil analisis pre test dan post test dapat diketahui bahwa 

terjadi peningkatan pengetahuan tentang aspek-aspek penting dalam pemasaran.  

Rata-rata hasil pre test adalah 42,5% dan  rata-rata post testnya meningkat 

menjadi 86,5% Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

Penentuan Segmen, Target Dan Posisi Produk Pada Pasarnya. 

Berdasarkan hasil  pelaksanaan kegiatan pengabdian / penyuluhan  yang 

dilakukan tim  pelaksana  dapat diketahui bahwa  pada dasarnya  peserta  sudah 

mengetahui tentang penentuan segmen, Target dan posisi produk pada pasarnya. 

Namun mereka masih belum mengetahui cara yang  dianggap paling efektif dalam 

penentuan segmen, karena tidak semua segmentasi efektif. 
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Tim pelaksana memberikan tips strategi agar segmentasi dapat efektif dan 

bermanfaat, yaitu segmen-segmen pasar harus memenuhi empat karakteristik : 

a.  Dapat diukur, yakni sejauhmana ukuran dan daya beli segmen dapat diukur 

b. Cukup Besar, yakni segmen cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani. 

c. Dapat dijangkau, yakni segmen dapat dijangkau dan dilayani secara efektif 

d. Dapat dilaksanakan, yakni program-program yang efektif dapat dirumuskan 

untuk menarik dan melayani segmen yang bersangkutan. 

Tidak ada cara tunggal untuk membuat segmen pasar, melainkan pemasaran 

harus mencoba variabel segmentasi berbeda, sendiri atau dalam kombinasi. Dalam 

mensegmentasi pasar perlu dibedakan antara pasar konsumen dan pasar 

bisnis/organisasi/industri karena kedua pasar tersebut mempunyai karakteristik 

yang berbeda. Dasar segmentasi pasar konsumen, terdiri dari : 

a. Segmentasi Geografik, yakni membagi pasar menjadi beberapa unit secara 

geografik, contoh ; negara, regional, kota, desa. 

b. Segmentasi Demografik, yakni membagi pasar menjadi beberapa kelompok 

berdasarkan; usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, agama, ras, 

kebangsaan, pendapatan. 

c. Segmentasi Psikografik, yakni membagi pasar menjadi beberapa unit 

berdasarkan, kelas sosial, gaya hidup, kepribadian. 

d. Segmentasi Tingkah Laku, yakni membagi pasar menjadi beberapa kelompok 

berdasarkan pada, pengetahuan, sikap, penggunaan atau reaksi terhadap suatu 

produk. 

Posisi produk adalah cara produk ditetapkan oleh konsumen berdasarkan 

atribut penting- tempat yang diduduki produk dalam ingatan konsumen dalam 

hubungannya dengan produk pesaing. Penentuan posisi produk (product 

positioning) yang dimaksudkan dalam hal ini adalah menciptakan image produk 

dalam benak konsumen relatif terhadap produk pesaing.  

Setelah dilakukan penyuluhan ini, peserta menjadi lebih mengetahui tentang 

penentuan segemen, target dan posisi produk pada pasarnya. 
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 Hal-Hal Utama Dari Konsumen Potensial  

Berdasarkan hasil  pelaksanaan kegiatan pengabdian / penyuluhan  yang 

dilakukan tim  pelaksana  dapat diketahui bahwa  secara global peserta sudah 

mengetahui tentang hal-hal utama dari konsumen potensial, namun masih belum 

mengetahui strategi pemasaran untuk menentukan konsumen potensial.   

Tim pelaksana memberikan beberapa tips alternatif strategi pemasaran 

untuk menentukan konsumsen potensial, yaitu: 

1. Memperhatikan bahasa awal konsumen 

Bahasa konsumen terkadang setiap daerah berbeda-beda, yang diperlukan 

adalah memperhatikan intonasi bicara konsumen atau bahasa chatting yang 

dikirimkan untuk mengetahui apakah mereka benar-benar minat dengan 

produk kita atau tidak. 

2. Mendengarkan keluhan konsumen 

Tak jarang konsumen yang mendapatkan kekecewaan produk lain 

menceritakan pengalamannya kepada kita sesama pebisnis. Menghadapi 

kondisi seperti ini, kita bisa memberikan solusi baru dan memberikan bukti 

bahwa produk  kita  tidak seperti produk  lainnya.   

3. Memperhatikan ekspresi 

Sadar atau tidak, ekspresi bisa mewakili perasaan. Ini juga berlaku dalam 

dunia bisnis atau usaha. Konsumen harus tetap ceria dan tidak kaku ketika 

menikmati pelayanan bisnis kita 

 Strategi Pemasaran Yang Efektif Dan Efisien  

Berdasarkan hasil  pelaksanaan kegiatan pengabdian / penyuluhan  yang 

dilakukan tim  pelaksana  dapat diketahui bahwa  peserta belum mengetahui betul 

tentang strategi pemasaran yan efektif. 

Tim pelaksana memberikan tips strategi dalam pemasaran yaitu: 

1. Mengenali Pelanggan 

Pertama, Kenali target pasar yang akan kita bidik, lakukan identifikasi bisa 

melalui survey atau pengamatan dan yang lainnya, semisal bisnis yang 

dijalani berkecimpung dalam bidang katakanlah pakaian bayi, maka 
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usahakan pasar yang dibidik adalah kalangan wanita berumur atau ibu ibu 

yang memiliki kepentingan dan merasa membutuhkan. Ketepatan 

identifikasi tepat sangat membantu mempermudah didalam menyusun 

strategi pemasaran yang efektif dan efisien serta menghindari 

pembengkakan biaya dan waktu yang bisa melelahkan 

2. Melakukan Promosi 

Sedapat mungkin melakukan promosi yang konsisten terus menerus apalagi 

secara massif dan mengamati  para kompetitor bagaimana mereka 

melakukan promosi produknya kepada konsumen. apa yang mereka 

terapkan, kita bisa memodifikasi lalu menerapkannya juga dengan cara yang 

lebih dari para pesaing. Namun jangan pernah mengekor, itu hanya akan 

membuat kesuksesan produk kita juga akan "mengekor". menjalankan ide 

secara orisinil lebih diutamakan dan hasilnya akan jauh lebih efektif dan 

efisien dari sekedar mengekor. Satu lagi cara memasarkan produk yang bisa 

dilakukan, mengusahakan promosi gaya dari mulut ke mulut. Sebuah cara 

yang banyak pihak menyatakan kuno, namun jika berhasil membuat suatu 

program dimana sukses menyebabkan masyarakat membicarakannya terus 

menerus dari mulut kemulut mengenai produk yang dihasilkan, maka ini 

akan menjadi viral dan masif dipromosikan dengan biaya yang relatif kecil, 

efektif dan tentu juga efisien. 

3. Memilih Lokasi Strategis 

Pemilihan lokasi adalah salah satu strategi dalam menjaring konsumen. 

Lokasi strategis yang mudah dijangkau oleh pelanggan tentu memudahkan 

dalam meningkatkan penjualan produk. 

4. Menggunakan Media Internet Marketing 

Para konsumen cenderung ingin berbelanja dalam ruang yang lebih privat 

dan terhindar dari keramaian. Internet membuka pintu yang lebar bagi kita 

untuk berinovasi.  Kita dapat menampilkan produk usaha anda pada 

website, blog, facebook, dan situs lainnya, dengan memasang foto-foto yang 

sekiranya dapat menarik konsumen. Dengan menggunakan internet 

http://www.astamediagroup.com/services
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marketing, kita juga dapat berinteraksi secara langsung dengan konsumen 

tanpa dibatasi ruang dan waktu. 

5. Menjalin Hubungan yang Baik dengan Konsumen 

Konsumen ialah raja. Slogan satu ini patut dipertahankan guna menjaga 

kelangsungan suatu usaha. menjalin hubungan yang baik dengan konsumen 

merupakan suatu keharusan. Hubungi mereka untuk sekadar menanyakan 

testimoni mengenai produk kita  ataupun  menginfomasikan produk yang 

baru kita keluarkan, dan promo yang sedang berjalan. 

 

FOTO KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa: 

1. Peternak mengetahui tentang konsep pemasaran dan arti penting pemasaran, 

penentuan segmen, target dan posisi produk pada pasarnya. 

2. Peternak mengetahui tentang hal-hal utama dari konsumen potensial seperti: 

sikap, perilaku dan kepuasan konsumen 

3. Peternak mengetahui tentang strategi pemasaran ayam buras yang efektif dan 

efisien 

 

 

 

http://www.astamediagroup.com/services
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ABSTRAK 

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 

adalah untuk meningkatkan kemampuan peternak itik di Desa Pahasarangan  Hulu 

Sungai Selatan khususnya dalam hal pengolahan Pakan  itik Alabio fase petelur 

secara intensif. Khalayak sasaran adalah para peternak yang spesialisasinya 

beternak itik di Desa Pahasarangan  Hulu Sungai Selatan. Metode kegiatan yang 

digunakan adalah penyuluhan, bimbingan teknis dan demonstrasi pengolahan 

pakan. Hasil kegiatan dari pengabdian ini adalah ± 70% peserta mampu 

memahami dan menerapkan materi yang digunakan, yaitu menyusun ransum itik 

fase petelur.  Rataan umum itik Alabio yang dipelihara  peternakan berkisar 6-7 

bulan dengan produksi berkisar 60-75%.  Beberapa permasalahan yang terekam 

setelah kegiatan P2M ini adalah keterbatasan modal bagi peternak, kurangnya 

pelatihan dari instansi terkait dan beberapa anggota kelompok peternak (tidak 

mandiri) dalam hal pengambilan keputusan untuk maju. 

 

 

ABSTRACT 

The aim that want to be achieved of this public service is to increase duck 

breeders’s ability at Pahasarangan Village Hulu Sungai Selatan especially in the 

case of laying phase Alabio Duck Feed processing intensively. Public target is the 

stock farmers who have specialization in duck at Pahasarangan Village Hulu 

Sungai Selatan. Method used is counseling, technical guidance and demonstration 

of feed processing. Result of the public service is ± 70% participants are be able 

to understand and apply the used material, that is compiling laying phase duck 

ration. The average rate of Alabio ducks kept by farms ranges from 6-7 months 

with production ranging from 60-75%. Some problems occurred in this public 

service were limited capital for stock farmers, lack of training from relevant 

agencies and some members of stock farmers group (not independent) in the case 

of decision-making to go forward. 
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PENDAHULUAN 

Desa Paharangan merupakan salah satu desa definitif dari Sembilan belas  

desa yang ada di Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.  Secara 

geografis Desa Paharangan merupakan dataran dengan bentang lahan terluas 

daerah rawa (4.328 ha) dan dataran (27,7 ha) yang terletak pada ketinggian 1 

meter di atas permukaan laut.  Jarak ke ibukota kecamatan adalah 3 km, 

sedangkan jarak ke ibukota kabupaten 35,5 km. Luas wilayah Desa Paharangan 

keseluruhan sekitar 1.965 ha yang terdiri dari dataran 470 ha dan rawa 1.945 ha.  

Berdasarkan luas wilayah Desa Paharangan, maka lahan ada terbagi dua jenis 

lahan sawah sebesar 590 ha yang terdiri dari lahan lebak 206 ha, sedangkan luas 

lahan bukan sawah sebesar 4.121 ha yang terdiri dari lahan lahan perumahan dan 

pemukiman 15 ha, perkantoran 1,5 ha dan lahan lainnya 1.358,5 ha.   

Mitra yang dilibatkan dalam  kegiatan Pengabdian kepada  Masyarakat 

(P2M) ini adalah peternak itik di Desa Paharangan dengan pekerjaan utama rata-

rata adalah di bidang pertanian.   

Secara umum permasalahan utama yang dihadapi oleh peternak adalah (1)  

Harga pakan yang tidak stabil dan mengalami kenaikanan sampai 4 kali dalam 

setahun (2) Kurangnya minat peternak dalam membuat formulasi pakan sendiri 

karena ada anggapan bahwa formulasi pakan yang dibuat kualitasnya lebih rendah 

dibandingkan pakan pabrik (3) Ketersediaan bibit unggul yang tidak kontinyu (4) 

Kurangnya pemahamanan terhadap penanganan  penyakit dan pencegahan 

penyakit.  Permasalahan-permasalahan  tersebut di atas terjadi disebabkan   oleh : 

(1) Kurangnya informasi tentang hasil-hasil penelitian  yang langsung menyentuh 

ke peternak  terutama dalam hal pengolahan pakan dan teknologinya Rendahnya  

keterampilan peternak dalam memformulasi ransum yang tepat bagi ternaknya. 

(2) Rendahnya kemampuan dan keterampilan peternak dalam mengolah bahan-

bahan pakan potensial  yang mengandung anti nutrisi menjadi bahan pakan yang 

bernutrient tinggi (3) Kurangnya kesempatan bagi peternak untuk ikut pelatihan 

dan magang di perusahaan-perusahaan besar dan komersil  di luar daerah.  
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Diperkirakan hal ini berkaitan erat dengan keterbatasan dana kelompok atau 

instansi terkait.  

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

ini adalah untuk meningkatkan kemampuan peternak itik pada Kelompok Ternak 

Indah Lestari  khususnya dalam hal pengolahan Pakan  itik Alabio fase petelur 

secara intensif. 

 

KHALAYAK SASARAN 

Khalayak sasaran dari kegiatan ini adalah peternak dari unsur kelompok 

tani/ternak INDAH LESTARI. 

 

METODE 

Metode Pelaksanaan Kegiatan 

Metode pendekatan yang ditawarkan untuk mendukung  realisasi kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat  adalah sebagai berikut  : 

a. Wawancara  langsung kepada  para peternak mitra kemudian diidentifikasi 

permasalahan mitra yang sangat mendesak dan dirasakan penting bagi 

kelangsungan usaha peternakan itik mitra. 

b. Pelatihan  teoritis (metode kelas) teknik pemeliharaan itik alabio secara umum 

(pengenalan bibit, sistem perkandangan, metode pemberian ransum dan 

penanganan penyakit),  teknik pengolahan dan pengawetan pakan  khususnya 

pengolahan dan pengawetan  pakan. 

c. Praktek langsung yang  dilaksakanakan dengan bimbingan  tim pengusul 

meliputi kegiatan penyiapan  bibit  itik (DOD), cara memilih dan mengenali 

bahan-bahan pakan yang berkualitas, perhitungan nilai gizi ransum, menyusun 

dan membuat formulasi ransum, pencampuran ransum, pembibitan itik, 

penangananm penyakit dan biosekuriti, pemilihan telur tetas dan cara 

penetasan agar berhasil.   
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PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Kegiatan Pengabdian 

Metode pendekatan yang ditawarkan pada peternak di Desa Paharangan 

Kecamatan Daha Utara. untuk mendukung  realisasi program P2M  bagi peternak 

itik di  adalah sebagai berikut  : 

1. Pendampingan kegiatan yang dilaksanakan dari bulan Nopember  2017 sampai 

dengan bulan Desember  2017 

Kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi persoalan mitra adalah : 

1. Pelatihan  teoritis (metode kelas) teknik pemeliharaan itik alabio secara 

umum (pengenalan bibit, sistem perkandangan, metode pemberian 

ransum dan penanganan penyakit),  teknik pengolahan dan pengawetan 

pakan  khususnya pengolahan dan pengawetan  pakan sumber protein 

keong rawa ”kalambuai” dan kepala udang  dengan menggunakan 

metode silase, cara pencampuran bahan,   pemilihan bahan, cara 

penyimpanan bahan sampai terbentuknya bahan pakan.  Selain itu  

diajarkan juga pada para anggota mitra beberapa metode pencampuran 

ransum yang tepat dengan memanfaatkan bahan-bahan pakan lokal  

yang murah, mudah diperoleh, tidak mengandung anti nutrisi, bernilai 

gizi tinggi sehingga dihasilkan ransum itik yang berkualitas dan mampu 

meningkatkan produksi ternak itik. 

2. Penerapan teknologi pengolahan silase kepala  udang dengan 

menggunakan metode yang mudah diserap dan diadaptasi oleh para 

anggota mitra (peternak itik alabio) dan fermentasi dedak padi dan 

fermentasi empulur sagu. 

3. Praktek langsung yang  dilaksakanakan oleh mitra dengan bimbingan  

tim P2M meliputi kegiatan penyiapan  bibit  itik (DOD), cara memilih 

dan mengenali bahan-bahan pakan yang berkualitas, perhitungan nilai 

gizi ransum, menyusun dan membuat formulasi ransum, pencampuran 

ransum, pengolahan silase keong rawa ”kalambuai” dan kepala udang, 
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sampai dihasilkannya produk pakan.  Binbingan ini dilakukan sampai 

mitra dianggap cukup terampil dan menguasai materi.  

Adapun  Contoh Komposisi Ransum yang dibuat peternak disajikan pada 

Tabel 1 dan Tabel 2. 

Tabel 1.  Contoh Formulasi Ransum  Itik Petelur tanpa konsentrat 

No. Nama Bahan Jumlah digunakan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Dedak Padi 

Ampas Tahu  

Tepung Ikan 

Jagung 

Bungkil kelapa 

37 kg 

10 kg 

8 kg 

38 kg 

7 kg 

 Jumlah 100 kg 

Kadar Protein : ± 17,77%, Energi Metabolis  ±2702 Kkal/kg, Perkiraan harga per 

Desember  2017 Rp. 4.205  

Tabel 2.  Contoh Formulasi Ransum  Itik Petelur  dengan  konsentrat 

No. Nama Bahan Jumlah digunakan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

7. 

8. 

9 

Dedak Padi 

Cangkang udang   

Sagu/paya 

Minyak kelapa 

Mineral 

Top mix 

Tepung Limbah Roti 

Konsentrat 

23 kg 

12 kg 

5 kg 

3 kg 

1 kg 

1 kg 

40 kg 

15 kg 

  100 kg 

Kadar Protein : ± 21%, Energi Metabolis ±2793 Kkal/kg, Perkiraan harga per 

Desember  2017 Rp. 3.355  

Selain pakan pada Tabel  1 dan 2 sebagian dari mitra menggunakan   

campuran pakan komersil, konsentrat, kalambuai, rumbia dan dedak.  

Pelatihan yang diberikan adalah membuat pakan fermentasi.  Bahan 

fermentasi  adalah dedak padi atau ampas sagu  sebanyak 50 kg dicampur dengan 

ragi tape sebanyak 2% dari berat bahan yang digunakan, mineral B12 sebanyak 15 

gram.   Bahan-bahan tersebut  diaduk sampai homogen  mulai dari bahan yang 

jumlahnya paling sedikit sampai  bahan yang jumlahnya paling banyak. Campuran 

yang sudah homogen dimasukkan ke dalam bak plastik   dengan cara dipadatkan 
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dan permukaannya ditutup dengan daun pisang   Selanjutnya bahan- bahan pakan 

lokal yang sudah difermentasi tadi disimpan selama 3-7 hari secara an aerob.   

Untuk dedak yang difermentasi prosesnya ± 3 hari sedangkan ampas sagu   ± 7 

hari. Bahan –bahan pakan yang sudah difermentasi selanjutnya dicampur dengan 

bahan- bahan pakan lain seperti tepung ikan, daun eceng gondok, jagung untuk 

digunakan sebagai ransum itik fase petelur.  Penggunaan bahan-bahan pakan hasil 

fermentasi  sebanyak 20-40% dalam campuran ransum itik.   

Dari hasil kegiatan pengabdian ini secara umum petenak sudah memahami 

cara pembuatan pakan fermentasi  dengan memanfaatkan bahan-bahan pakan 

lokal, dan sebagaian sudah menerapkannya sebagai  bahan campuran ransum itik 

fase petelur yang dipelihara secara intensif.  Penggunaan pakan fermentasi dalam 

ransum ini merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi biaya ransum yang 

cukup tinggi dengan harga pakan komersial yang terus meningkat.  Hasil  

pengamatan  dan observasi  menunjukkan bahwa ternak  itik yang diberi ransum 

fermentasi ransum menunjukkan performans yang baik.  Selain itu lingkungan 

kandang tidak berbau, konsumsi ransum itik meningkat dan daya tahan tubuh 

ternak  baik.  

Tabel 3.  Jumlah Pakan yang Diberikan Mitra 

No. 
Jumlah Pakan yang 

Diberikan  (g/ekor) 
Jumlah peternak 

Persentase  

(%) 

1. 

2. 

3. 

180 

185  

200  

4 

4 

4 

30 

30 

40 

Jumlah pakan yang diberikan  adalah 150 g/ekor – 200 g/ekor (40%), namun 

semua responden memberikan pakan minimal 200 g/ekor.  Bahan-bahan pakan 

diperoleh dari pembelian dan mencari di rawa-rawa.  Pemberian pakan 2 kali 

sehari dilaksanakan pada pagi pukul 07.00 wita dan sore hari pukul 16.00 wita.  

Sedangkan air minum diberikan 2 kali sehari yang berasal dari air sumur secara ad 

libitum.  Penempatan air diletakkan dalam baskom plastik.   
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Evaluasi Kegiatan  

Secara keseluruhan kegiatan P2M ini boleh dikatakan berhasil  dengan 

indikator dari 10 orang peternak yang mendapat bimbingan 70% diantaranya 

mampu memahami materi bimbingan yang diberikan .   

Evaluasi kegiatan keberhasilan program dengan indikator sebagai berikut : 

● Mitra mampu memilih dan mengindentifikasi  bibit itik Alabio  yang baik ,  

sehat dan produktif 

● Memilih bahan-bahan pakan yang berkualitas 

● Mampu menyusun formulasi ransum dengan metode sederhana yang telah 

diajarkan. 

● Itik yang dipelihara mitra memperlihatkan peningkatan produksi  dan tumbuh 

lebih cepat. 

Beberapa Permasalahan lain yang terekam 

Beberapa permasalahan yang terekam setelah kegiatan P2M ini adalah 

keterbatasan modal bagi peternak, kurangnya pelatihan dari instansi terkait dan 

beberapa anggota kelompok peternak (tidak mandiri) dalam hal pengambilan 

keputusan untuk maju.  Walaupun demikian masih khusus pada kelompok cukup 

menonjol dan mempunyai kemauan  untuk maju.   

 

FOTO KEGIATAN 
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KESIMPULAN 

Dari hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat diketahui bahwa respon 

peternak  sangat baik  dan sangat mendukung terhadap program yang 

dilaksanakan.  
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ABSTRAK 

Pengabdian kepada Masyarakat bertujuan untuk memberikan pemahaman dan 

keterampilan bagi petani dalam manajemen pembibitan ayam kampung petelur. 

Anggota khalayak sasaran yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah semua orang 

yang tergabung dalam Kelompok Ternak Kindai Limpar. Metode pelaksanaan 

kegiatan yang digunakan adalah berupa penyuluhan,ceramah dan diskusi/tanya 

jawab. Evaluasi kegiatan diukur dari partisipasi peserta kegiatan dalam setiap 

kegiatan yang dilakukan dan terlaksananya  semua kegiatan yang telah 

direncanakan. Hasil kegiatan ini dapat diketahui  bahwa penyuluhan tentang 

manajemen pembibitan ayam kampung dapat berjalan dengan lancar sesuai 

dengan yang direncanakan  tanpa ada hambatan yang berarti dan peternak lebih 

mengetahui tentang manajemen pembibitan ayam kampung. 

Kata Kunci: Penyuluhan, Pembibitan, Ayam Kampung, dan Pengaron 

 

 

ABSTRACT 

Community Service aims to provide understanding and skills for farmers in 

breeding management of laying chicken. The target audience members involved 

in this activity are all people who are members of the Kindai Limpar Livestock 

Group. Methods of implementation of activities used are in the form of 

counseling, lecturing and discussion / question and answer. Evaluation of 

activities is measured by the participation of the participants in each activity 

undertaken and the implementation of all activities that have been planned. The 

results of this activity can be seen that counseling about the management of 

chicken nursery can run smoothly in accordance with the planned without any 

significant obstacles and breeders know more about the management of chicken 

breeding. 

Keywords: Counseling, Breeding, Chicken, and Pengaron 

 

  

PENDAHULUAN 

Istilah ayam kampung semula adalah kebalikan dari istilah ayam ras, dan 

sebutan ini mengacu  pada ayam  yang ditemukan berkeliaran  bebas di  sekitar 

mailto:Erlinasiti149@yahoo.com
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perumahan. Namun demikian, semenjak dilakukan program pengembangan, 

pemurnian dan pemuliaan beberapa ayam lokal unggul, saat ini dikenal pula 

beberapa ras unggul ayam kampung. Untuk membedakannya kini dikenal istilah 

ayam buras (ayam bukan ras) bagi ayam kampung yang telah diseleksi dan 

dipelihara  dengan  perbaikan  teknik  budidaya   (tidak  sekedar  diumbar  dan 

dibiarkan mencari makan sendiri). Peternak ayam kampung mempunyai peranan 

yang cukup besar dalam mendukung ekonomi masyarakat pedesaan karena 

memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan  dan pemeliharaannya 

Saat ini pemeliharaan ayam kampung dipelihara secara tradisional, sebagian 

penduduk ada yang memelihara secara ekstensif dengan diumbar dan sebagian 

lagi sudah melakukan pemeliharaan secara semi intensif. Ada berbagai alasan 

terkait sistem pemeliharaan yang mereka pilih. Antara lain bibit yang tersedia 

tidak banyak sehingga pemeliharaan ekstensif sebagai sambilan lebih utama. 

Walaupun dengan semi intensif, peternak hanya menyediakan kandang untuk 

berteduh dimalam hari dan tempat bertelur ayam.  

Keadaan ini mengakibatkan jumlah ayam yang dipelihara menjadi terbatas 

karena tidak ada yang secara husus melakukan pembibitan atau menyediakan 

induk maupun telur tetas. Pada umumnya petani belum mengetahui dan terampil 

dalam mengelola pembibitan, mulai dari persiapan induk sampai dengan 

memperlakukan induk sebagai penghasil telur tetas. 

Tujuan pemeliharaan untuk menghasilkan telur konsumsi lebih cepat 

menghasilkan uang dan lebih mudah dilaksanakan karena petani tidak perlu 

menyediakan pejantan, sedangkan penyediaan telur tetas dilakukan oleh petani 

yang mengkhususkan memelihara sebagai induk penghasil telur tetas. 

Oleh sebab itu salah satu alternatif upaya peningkatan produktivitas Ayam 

Buras guna meningkatkan pendapatan petani peternak adalah dengan melakukan 

manajemen bibit ayam kampung yang baik dan benar, akan tetapi masih banyak 

petani peternak yang masih belum mengetahui manajemen bibit ayam kampung 

yang baik dan benar. Hal tersebut terjadi juga di kelompok tani kindai limpar desa 

pengaron. 
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Desa Pengaron termasuk dalam wilayah Kabupaten Banjar yang sebagian 

besar penduduk merupakan petani. Luas lahan potensial untuk pertanian tanaman 

pangan dan perkebunan dapat ditingkatkan pemanfaatannya dengan memelihara 

ayam kampung. Pemeliharaan ayam kampung lebih mudah dilaksanakan oleh 

petani karena biasanya mereka memelihara sebagai sumber protein hewaani untuk 

dikonsumsi sendiri. Jika berlebih maka pada hari besar keagamaan dapat dijual 

dengan harga yang lebih tinggi. 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu penyuluhan tentang pembibitan ayam 

kampung tujuan petelur memberikan pemahaman dan keterampilan bagi petani 

dalam manajemen pembibitan ayam kampung petelur. 

Hasil dari  Kegiatan  ini diharapkan dapat bermanfaat  sebagai bahan 

iformasi pengetahuan tentang manajemen pembibitan  ayam kampung  

 

KHALAYAK SASARAN 

Anggota khalayak sasaran yang strategis untuk dilibatkan dalam kegiatan ini 

adalah  semua kepengurusan dan anggota Kelompok Ternak Kindai Limpar.  

 

METODE 

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini metode pelaksanaan kegiatan 

yang digunakan adalah berupa penyuluhan,ceramah dan diskusi/tanya jawab. 

Disamping ceramah diberikan pula kesempatan untuk tanya jawab dalam rangka 

menghimpun dan mengatasi masalah dan permasalahan yang dihadapi oleh para 

peserta  

Evaluasi kegiatan diukur dari partisipasi peserta kegiatan dalam setiap 

kegiatan yang dilakukan dan terlaksananya  semua kegiatan yang telah 

direncanakan  

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil  pelaksanaan kegiatan pengabdian / penyuluhan  yang 

dilakukan tim  pelaksana  dapat diketahui bahwa peserta  sangat tertarik dan 
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antusias dengan adanya kegiatan pengabdian ini,  hal ini terlihat dari banyaknya 

permasalahan atau pertanyaan yang diajukan dan keinginan yang besar untuk 

mempelajari  manajemen pembibitan ayam kampung. 

Dari hasil tanya jawab dapat diketahui bahwa kelompok tani kindai limpar  

tidak mengetahui banyak tentang manajemen pembibitan ayam kampung. Setelah 

dilakukan penyuluhan ini masyarakat/peternak mengetahui  tentang manajemen 

pembibitan ayam kampung.  Berdasarkan hasil  pre test diperoleh nilai rata-rata 

38,5% dan post test  81,5% sehingga dapat diketahui bahwa setelah penyuluhan 

terjadi peningkatan pengetahuan tentang manajemen pembibitan ayam kampung.  

Peternak menjadi lebih mengetahui tentang  arti penting manajemen pembibitan 

ayam kampung. Mereka yakin bahwa salah satu kunci sukses dalam menjalankan 

usaha ayam kampung adalah pemilihan bibit yang tepat. Sebelum  mencari bibit 

ayam kampung harus ditentukan terlebih dahulu usaha yang akan dijalani. Apakah 

tujuannya untuk ayam kampung petelur atau ayam kampung pedaging ?  

Peternak juga menjadi lebih mengetahui tentang cara memilih bibit ayam 

kampung yang unggul sehingga dapat meminimalisir kerugian  bahkan bisa 

mendapatkan lebih banyak keuntungan. Tim pelaksana memberikan tips cara 

memilih ayam kampung  yang unggul yaitu sebagai berikut: 

Cara Memilih Bibit Ayam Kampung Petelur Unggulan Berkualitas: 

Untuk memilih ayam kampung petelur yang unggulan dan berkualitas 

memang beda dengan ciri-ciri dari ayam kampung pejantan.  

1. Memilih ayam kampung betina yang berkualitas dan unggul bisa dengan cara 

memilih ayam jenis ayam arab, ayam nunukan atau ayam kedu yang memang 

memiliki produktifitas telur yang lebih tinggi di bandingkan dengan ayam 

petelur jenis lain nya. Atau anda juga bisa melihat cirri fisiknya seperti ayam 

yang memiliki kepala halus, mata yang terang dan bersih, bentuk paruhnya 

pendek, muka kecil, serta bulu yang tebal, mengilap dan tertata rapi. 

2. Untuk usia nya,  bisa memilih ayam kampung yang berusia 5 bulan dengan 

bobot sekitar 1,5 kg dengan perut yang lebih lebar. 
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3. Perlu diperhatikan Jarak antara tulang-tulang nya. Seperti contoh mengukur 

jarak dengan 3 jari antara tulang dada dan tulang pubisnya. 

4. Pilihlah ayam betina yang kondisi fisiknya masih bagus, seperti mata 

terang,pandangan tajam,kepala halus,sayap kuat,paruh pendek dan 

bersih,bulu mengkilap dan jengger serta pial tidak kasar. 

Cara Memilih Bibit Ayam Kampung Pejantan Unggulan yang Berkualitas: 

1. Bentuk tubuh DOC yang berkualitas haruslah sehat dan utuh. Hal ini bisa 

diketahui dengan tidak adanya kecacatan di bagian kaki, sayap, leher atau 

bagian yang lain nya. Dengan bibit yang memiliki badan yang bagus serta 

sehat akan membuat anda tidak akan mengalami kerugian karena ketika di 

jual nantinya akan berharga jual yang lebih tinggi. 

2. Otot yang kuat serta gempal pada bagian dada dan paha juga bisa menjadi 

tanda bahwa ayam tersebut merupakan ayam yang unggul, tangguh dan kuat. 

Cara ini dilakukan agar anda bisa mendapatkan bibit ayam yang kuat 

sehingga tidak mudah terserang penyakit dan bisa bertahan hidup lama. 

3. Cara mengetahui bahwa bibit tersebut sehat juga bisa dengan cara melihat di 

bagian matanya, apakah matanya bersinar cerah dan rajam atau tidak, dan 

lihat susunan bulunya rapi atau tidak, jika memang susunan bulu rapid an 

mata nya tajam dan cerah, maka itulah bibit unggulan yang berkualitas. 

4. Memiliki ukuran badan yang sedang sehingga bibit ini bisa melakukan 

gerakan yang gesit ketika di tangkap akan melakukan perlawanan atau 

memberontak. Untuk indukan ayam jantan memang jenggernya harus merah, 

kepalanya kokoh dan bentuk patunya pendek, kuat serta tajam. 

Peternak di kelompok tani Kindai Limpar menjadi lebih mengetahui bahwa 

walaupun ayam betina memagang peranan sangat penting untuk mempoduksi 

telur, namun peran ayam jantan yang bertugas untuk membuahi sel telur ayam 

betina. Dengan memilih pejantan ayam kampung yang bagus tentu hasil 

produktifitas telur akan berkualitas baik. 

Faktor pendukung dan Penghambat 

Faktor pendukung dalam kegiatan pengabdian pada masayarakat ini adalah : 
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a. Tanggapan pemerintah daerah yang sangat besar sehingga segala kegiatan 

dapat berjalan dengan lancar dan mendapat restu kalangan terkait. 

b. Minat kelompok tani kindai limpar yang sangat tinggi untuk mengikuti 

kegiatan ini  

Potret permasalahan lain yang menjadi penghambat dalam pengembangan 

usaha mereka adalah Modal usaha.   

 

FOTO KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Peserta kegiatan sedang menyimak materi Gambar 2. Pelaksana Sedang Menyampaikan Materi 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa penyuluhan tentang 

manajemen pembibitan ayam kampung dapat berjalan dengan lancar sesuai 

dengan yang direncanakan  tanpa ada hambatan yang berarti dan terjadi 

peningkatan pengetahuan peternak tentang manajemen pembibitan ayam 

kampung. 
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