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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Analisis Situasi  
Pembangunan peternakan merupakan bagian dari pembangunan keseluruhan yang 

bertujuan untuk menyediakan pangan hewani berupa daging, susu, serta susu yang bernilai 

gizi tinggi, meningkatkan pendapatan petani peternak, serta menambah devisa dan 

memperluas kesempatan kerja. sehingga di masa yang akan datang, pembangunan subsector  

dapat memberikan kontribusi meningkatkan pembangunan perekonomian bangsa.  
Kegiatan perekonomian penduduk suatu negara dipengaruhi oleh kondisi geografis 

atau daya dukung wilayah. Indonesia sebagai negara agraris, memiliki lahan pertanian yang 

cukup luas, sehingga sektor perekonomian masyarakatnya masih didominasi oleh sektor 

pertanian. Sektor pertanian ini meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. 

Demikian pula halnya masyarakat yang ada di Dusun Bontolembang Desa Pattalassang, 

Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa , Sulawesi Selatan. masih mengandalkan sektor 

pertanian sebagai sumber matapencaharian penduduknya.  
Kabupaten Gowa sangat strategis di Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa terletak di 

bagian selatan pulau Sulawesi. Ibukotanya Sungguminasa dengan jarak sekitar 6 km dari 

ibukota Makassar. Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km
2
 atau sama dengan 

3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terdiri dari 18 
Kecamatan, 167 Desa/Kelurahan dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa 
sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 
kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, 
Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran 
rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan 
Pattalassang, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, 
Bontonompo dan Bontonompo Selatan. Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% 
mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, 
Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi 
wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 
15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk 
pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai 

Jeneberang dengan luas 881 Km
2
 dan panjang 90 Km.Sementara itu jumlah populasi ternak 

sapi di kabupaten Gowa mencapai populasi 104,178 ekor, ternak kambing 14,137 ekor dan 
kerbau 1537 ekor (Anonim, 2015). Melihat potensi yang dimiliki oleh kabupaten Gowa 
tersebut,tampak bahwa kabupaten Gowa dapat menjadi salah satu wilayah pengembangan 
dan peningkatan populasi ternak ruminansia dalam rangka untuk mendukung program 
pemerintah mencapai target swasembada daging. 

Pakan merupakan salah satu faktor penting dalam usaha peternakan. Jenis pakan yang 

diberikan akan mempengaruhi produksi, kualitas susu dan kesehatan Sapi Potong (Siregar 

2001). Pakan merupakan salah satu faktor penentu utama untuk keberhasilan suatu usaha 

peternakan. Pakan bagi ternak berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok, produksi 

dan reproduksi.Faktor penyediaan pakan hijauan yang berkualitas masih menjadi kendala 

karena semakin terbatasnya jumlah lahan untuk penanaman hijauan makanan ternak. 

sehingga diupayakan untuk mencari pakan alternatif. Pakan alternatif tersebut harus potensial, 

murah dan mudah didapat serta tersedia sepanjang tahun. Hasil sisa tanaman pertanian yang 

cukup melimpah tetapi masih jarang digunakan sebagai bahan pakan ternak adalah tongkol 

jagung (Yulistiani, 2010), jerami padi ataupun limbah pertanian lainnya. Tongkol jagung 

mengandung lignoselulosa yang terdiri dari lignin, selulosa, dan hemiselulosa (Aylianawaty dan 



Susiani, 1985 : Nuri et all, 2011). Janggel atau tongkol kosong berbentuk batang berukuran 

cukup besar, sehingga tidak dapat dikonsumsi ternak jika diberikan langsung, oleh karena itu, 

untuk memberikannya perlu peng- gilingan terlebih dahulu (Suhartanto et al., 2003).  
Umumnya hasil sisa tanaman pertanian mempunyai kualitas yang rendah sehingga 

ternak yang memperoleh pakan asal sisa tanaman pertanian dalam waktu yang cukup lama 

produktivitas ternak yang dihasilkan menjadi rendah (Krishna dan Umiyasih, 2007). Kualitas 

hasil sisa tanaman pertanian yang rendah ini disebabkan kandungan nutrien yang rendah 

akibat nutrien tanaman dalam daun dan batang telah berpindah ke dalam produk utama 

berupa biji atau buah (Chuzaemi, 1994 ; Nuri et all, 2011). Oleh karena itu pentingnya 

dilakukan pengolahan tongkol jagung guna peningkatan kandungan nutrisinya yang secara 

langsung juga diharapkan terjadinya peningkatan pemanfaatan tongkol jagung sebagai pakan 

alternatif untuk ternak sapi potong. Keunggulannya antara lain dapat meningkatkan nilai 

tambah limbah tongkol jagung menjadi pakan lengkap untuk pakan ternak, dapat mengatasi 

kesulitan pakan berkualitas terutama dimusim kemarau saat paceklik serta membantu 

sanitasi lingkungan.  
Teknologi pengolahan limbah ternak, yaitu jerami padi dan tongkol jagung 

pengolahan bahan pakan tongkol jagung guna peningkatan kualitas dilakukan melalui 

perlakuan fisik berupa pengecilan ukuran partikel bahan menggunakan mesin penggiling 

sehingga menjadi bentuk mash dikombinasikan dengan perlakuan biologis berupa fermentasi 

menggunakan fermentor seperti isi rumen sapi atau Aspergillus niger atau fermentor lainnya 

untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusun ransum. Dengan perlakuan fermentasi 

ini diharapkan agar kualitas pakan meningkat, baik kecernaannya maupun kandungan 

nutrisinya.Tongkol jagung giling dilembabkan dengan air untuk mendapatkan kadar air 50%, 

kemudian dikukus selama 30 menit pada kondisi air mendidih untuk proses sterilisasi dan 

didinginkan. Setelah dingin tongkol jagung dicampur dengan starter kapang A. niger 

sebanyak 0,5 g per 100 g tongkol jagung. (Yulistiani et all, 2011). Hal penting lainnya 

manajemen kesehatan ternak harus pula diperhatikan, agar usaha peternakan sukses 
 

1.2. Perumusan Masalah 
 

Pembangunan subsektor peternakan utamanya peternakan berbasis rakyat pedesaan 

masih menghadapi masalah, utamanya dalam manajemen kesehatan dan pakan ternak. 

Olehnya itu, masalah tersebut dapat diatasi dengan penerapan manajemen kesehatan 

yang baik serta didukung oleh kecukupan nutrisi dari pakan, dengan memanfaatkan 

limbah pertanian. 
 

1.3. Tujuan Kegiatan 
 

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk : 
 

1. Memberikan pengetahuan dan menambah wawasan dan keterampilan petani dan 
peternak dalam memanfaatkan manajemen kesehatan dan pengolahan limbah 
pertanian menjadi pakan ternak  

 

2. Mengimplementasikan IPTEKS dalam hidup sehari-hari, 
 

3. Menginspirasi para peternak untuk berinovasi agar dapat menghasil alternatif 
pakan olahan berkualitas dari limbah. 

 
4. Meningkatkan jiwa kewirausahaan. 

 

1.4. Manfaat Kegiatan  
Pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberdayakan 

masyarakat agar dapat mengembangkan keterampilan masyarakat untuk mendorong 

produktivitas hasil peternakan. Melalui kegiatan pelatihan (teori dan aplikasi secara langsung 

dimasyarakat) ini diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat dalam beternak. 



Memberikan gambaran atau peluang untuk membuka usaha bagi masyarakat agar dapat 

meningkatkan taraf hidupnya dan tentunya hal ini akan berdampak positif dengan mampunya 

masyarakat membuka peluang kerja sendiri untuk mengurangi tingginya angka 

pengangguran di dalam masyarakat. Melalui pelatihan ini juga diharapkan dapat lahir 

komoditi baru dari di kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. 

 

BAB II 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1. Pengertian Tongkol Jagung 

 

Bagian ini bisa disebut sebagai buah dari tanaman jagung dan diselimuti dengan 

kelobot atau daun pembungkus. Biji jagung yang melekat pada tongkolnya terdiri dari 3 

bagian utama, yaitu dinding sel atau lapisan terluar, endosperma yang merupakan cadangan 

makanan, serta bagian lembaga atau embrio. 

 

Tongkol pada jagung adalah bagian dalam organ betina tempat bulir duduk 

menempel. Istilah ini juga dipakai untuk menyebut seluruh bagian jagung betina ("buah 
jagung"). Tongkol terbungkus oleh kelobot (kulit "buah jagung"). Secara morfologi, tongkol 

jagung adalah tangkai utama malai yang termodifikasi. Malai organ jantan pada jagung dapat 

memunculkan bulir pada kondisi tertentu.Tongkol jagung muda, disebut juga babycorn, 

dapat dimakan dan dijadikan sayuran. Tongkol yang tua ringan namun kuat, dan menjadi 
sumber furfural, sejenis monosakarida dengan lima atom karbon. 

 

Bagian ini bisa disebut sebagai buah dari tanaman jagung dan diselimuti dengan 

kelobot atau daun pembungkus. Biji jagung yang melekat pada tongkolnya terdiri dari 3 
bagian utama, yaitu dinding sel atau lapisan terluar, endosperma yang merupakan cadangan 

makanan, serta bagian lembaga atau embrio (Wikipedia,2019). 

 

2.2. Mengenal Tongkol Jagung  
Istilah tongkol jagung biasanya dipakai untuk menyebut buah jagung secara 

keseluruhan, namun bagian tongkol ini sebenarnya adalah bagian dalam organ betina pada 

tanaman jagung, sekaligus tempat melekatnya biji-biji jagung.  
Bonggol jagung yang masih muda sering disebut dengan baby corn dan biasanya dijadikan 
bahan masakan. Selain karena masih lunak, rasanya pun enak dan manis sehingga disukai 

oleh banyak orang.  
Sedangkan tongkol pada jagung tua biasanya jauh lebih keras. Setelah biji jagung diambil, 

tongkol inipun biasanya dibuang begitu saja karena dianggap tidak bermanfaat. Padahal, 

tongkol ini sebenarnya masih bisa diolah kembali dan disulap menjadi barang-barang yang 
memiliki nilai jual tinggi.  
2.3. Manfaat Limbah Tongkol Jagung  

Mengingat jagung adalah salah satu bahan makanan yang sering digunakan oleh 

masyarakat Indonesia, maka perlu adanya cara atau jalan keluar untuk memanfaatkan bagian 

tongkol jagung. Selain untuk mengurangi pencemaran lingkungan, pengolahannya bisa 

berguna untuk kehidupan manusia secara keseluruhan.  
1. Pakan Ternak  

Bonggol jagung memiliki kandungan nutrisi seperti karbohidrat, protein, maupun 

serat, hanya saja jumlahnya tidak sebanyak pada biji jagung. Bonggol inipun paling sering 

dimanfaatkan sebagai makanan hewan ternak, namun tentu saja tongkol tersebut tidak 

diberikan pada ternak begitu saja, melainkan harus melalui proses pengolahan.  



Tongkol pada jagung biasanya akan dikeringkan terlebih dahulu, kemudian digiling 

sampai halus menjadi bubuk tepung. Tepung yang mengandung banyak mineral inilah yang 

kemudian dijadikan bahan campuran pada pakan ternak.  
2. Diolah Menjadi Susu  

Masyarakat Indonesia pastinya sudah familiar dengan susu sapi, susu kambing, atau 

susu kedelai, tapi bagaimana dengan susu dari tongkol jagung? Inovasi susu yang satu ini 

diciptakan oleh sekelompok mahasiswa asal Universitas Negeri Yogyakarta. Meski 

masih asing, inovasi susu tongkol ini patut dikembangkan karena potensinya yang luar biasa.  
Tongkol pada jagung diolah menjadi susu karena masih memiliki kandungan 

karbohidrat yang tinggi. Rasa tongkol yang sudah manis juga menjadi keunggulan tersendiri, 

sehingga produk susu yang dihasilkan tidak memerlukan tambahan gula sebagai pemanis. 
Walau begitu susu ini ternyata masih memiliki kekurangan dari segi kandungan protein.  

Untuk menyiasatinya, perlu adanya sumber protein lain yang harus ditambahkan saat 

proses pembuatan susu, dan sumber protein yang dipilih adalah tempe kedelai. Pada 

pembuatannya, tempe akan ditumbuk sampai halus untuk diambil air atau sarinya. Air tempe 

ini kemudian akan dicampurkan pada susu sebagai sumber protein tambahan. 

 

BAB III 
 

METODE KEGIATAN  
Upaya untuk meningkatkan kualitas nutrisi janggel jagung sebagai pakan ternak 

ruminansia dengan menggunakan metode fermentasi diharapkan dapat meningkatkan 

kandungan protein kasar, menurunkan serat kasar serta dapat meningkatkan kecernaannya. 

Fermentasi yaitu proses perombakan dari struktur keras secara fisik, kimia dan biologi 

sehingga bahan dari struktur yang komplek menjadi sederhana, sehingga daya cerna ternak 

menjadi lebih efesien. Upaya meningkatkan nilai gizi janggel jagung dapat menggunakan 

cairan rumen, EM4 dan trichoderma sebagai biodekomposernya.  
Cairan rumen merupakan hasil limbah dari pemotongan ternak di rumah potong 

hewan. Cairan rumen digunakan untuk memanfaatkan mikroorganisme yang ada pada cairan 

rumen tersebut. Pemanfaatan cairan rumen sebagai biodekomposer janggel jagung 

fermentasi diperlukan dosis yang optimal untuk meningkatkan kandungan protein kasar dan 

menurunkan serat kasar. EM4 peternakan merupakan kultur EM4 dalam medium cair 

berwarna coklat kekuning-kunigan yang menguntungkan untuk pertumbuhan dan produksi 

ternak dengan ciri-ciri berbau asam manis. EM4 peternakan mampu memperbaiki jasad renik 

didalam saluran pencernaan ternak sehingga kesehatan ternak akan meningkat, tidak mudah 

stress dan bau kotoran akan berkurang. Pemberian EM4 peternakan pada pakan dan 

minuman ternak, akan meningkatkan nafsu makan karena aroma asam manis yang 

ditimbulkan. EM4 peternakan tidak mengandung bahan kimia sehingga aman bagi ternak. 

Setiap botol EM-4 (Effective Mikroorganisme–4) untuk peternakan volume 1 liter 

mengandung :Lactobacillus casei.Lactobacillus casei adalah bakteri Gram-positif, anaerob, 

tidak memiliki alat gerak, tidak menghasilkan spora, berbentuk batang dan menjadi salah 

satu bakteri yang berperan penting dalam pencernaan. Lactobacillus adalah bakteri yang bisa 

memecah protein, karbohidrat, dan lemak dalam makanan, dan menolong penyerapan elemen 

penting dan nutrisi seperti mineral, asam amino, dan vitamin yang dibutuhkan manusia dan 

hewan untuk bertahan hidup. Lactobacillus casei adalah spesies yang mudah beradaptasi, 

dan bisa diisolasi dari produk ternak segar dan fermentasi, produk pangan segar dan 

fermentasi. Dari segi industrial, Lactobacillus casei mempunyai peran dalam probiotik 

manusia, kultur starter pemroduksi asam untuk fermentasi susu, dan fermentasi pakan. 

Lactobacillus casei diduga dapat mengontrol organisme yang dapat menimbulkan 

efek toksik di dalam saluran pencernaan, diantaranya yaitu Escherichia coli. Lactobacillus 

casei adalah suatu jasad renik jenis temporer penghasil asam laktat. Saccharaomyces 



cerevisiae adalah nama spesies yang termasuk dalam khamir berbentuk oval. Saccharomyces 

cerevisiae mempunyai mikrostruktur yang terdiri dari : Kapsul, Dinding Sel, Membran 

Sitoplasma, Nukleus, Vakuola, Mitokondria, Globula dan Sitoplasma.  
Ragi atau istilah resminya adalah yeast merupakan organisme bersel tunggal berjenis 

eukariotik. Berkembang biak dengan membelah diri. Berbeda dengan bakteri, yeast memiliki 

ukuran sel lebih besar (sekitar 10x), memiliki organ-organ, memiliki membran inti sel, dan 

DNA terlokalisasi di dalam kromosom dalam inti sel. Ini menyebabkan yeast bisa 

melakukan fungsi-fungsi sel yang berbeda-beda di tiap lokasi dalam selnya. Singkatnya, sel 

yeast lebih mirip sel organisme tingkat tinggi seperti hewan. Dengan kata lain, yeast secara 

evolusi lebih maju ketimbang bakteri semacam E. coli. Saccharomyces cerevisiae berfungsi 

dalam pembuatan roti dan bir, karena Saccharomyces bersifat fermentatif (melakukan 

fermentasi, yaitu memcah glukosa menjadi karbon dioksida dan alkohol) kuat. Namun, 

dengan adanya oksigen, Saccharomyces juga dapat melakukan respirasi yaitu mengoksidasi 

gula menjadi karbon dioksida dan air.Rhodopseudomonas palustris  
Rhodopseudomonas palustris adalah bakteri gram negatif, terkenal karena 

kemampuannya untuk beralih antara empat mode yang berbeda dari metabolisme  
yang mendukung kehidupan : photoautotrophic, photoheterotrophic, chemoautotroph dan 

chemoheterotrophic. Ini berarti bahwa bakteri ini dapat tumbuh dengan atau tanpa oksigen, 

yang dapat menggunakan cahaya, senyawa anorganik, atau senyawa organik untuk energi, 

melainkan dapat memperoleh karbon baik dari fiksasi karbon dioksida atau hijauan berasal 

dari tumbuhan senyawa, dan juga dapat memperbaiki nitrogen. Fleksibilitas ini metabolik 

telah meningkatkan minat dalam komunitas riset dan membuat bakteri ini cocok untuk 

digunakan potensial dalam aplikasi bioteknologi. Trichoderma viridea adalah kapang 

berfilamen yang sangat dikenal sebagai organisme selulolitik dan menghasilkan enzim-

enzim selullolitik, termasuk enzim selobiohidrolase, endoglukanase dan ß-glukosidase. 

Kelebihan dari Trichoderma viride selain menghasilkan enzim selulolitik yang lengkap, juga 

menghasilkan enzim xyloglukanolitik. Keberadaan enzim ini akan semakin mempermudah 

enzim selulolitik dalam memecah selulosa.  
Di Indonesia pengolahan tongkol jagung untuk dimanfaatkan sebagai pakan belum 

banyak dilaporkan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari metode 

pengolahan janggel jagung yang tepat untuk meningkatkan nutrien janggel jagung, sekaligus 

dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak terutama ternak ruminansia. 

  
Persiapan Pembuatan Tongkol Jagung Fermentasi 

 
Persiapan sebelum pelaksanaan penelitian berupa persiapan alat-alat dan bahan-

bahan yang akan digunakan selama penelitian yaitu :  
Janggel jagung hasil ikutan dari tanaman jagung yang telah diambil bijinya dan 

merupakan limbah padat disebut janggel jagung. Janggel jagung dicacah dengan 
menggunakan chooper.  

Cairan rumen. Ternak sapi yang baru dipotong dipisahkan bagian perutnya, 

kemudian bagian perut sapi dibelah menggunakan pisau. Isi yang ada dalam perut sapi 

dikeluarkan khususnya pada bagian rumen. Isi rumen tersebut diperas menggunakan kain 

kasa untuk diambil cairan rumennya dan disimpan didalam termos. Cairan rumen siap 

digunakan untuk biodekomposer pada janggel jagung fermentasi. Pengenceran cairan rumen 

untuk 1 kilo janggel jagung yaitu 300 ml cairan rumen dicampur dengan air sebanyak 500 

ml.  
EM-4. Untuk mengembangkan EM-4, 1 liter EM-4 diencerkan dengan 25 liter air, 

ditambah dengan gula sebanyak 150 gram dan urea sebanyak 10 gram didiamkan selama 1-
2 hari. Dengan dosis penggunaan 5 ml per kilo janggel jagung.  



Trichoderma. Pengenceran trichoderma untuk 1 kilo janggel jagung adalah 4 gram 

trichoderma dicairkan pada 500 ml air.  
Dedak padi. Setiap perlakuan fermentasi diberikan dedak sebanyak 5% dari berat 

bahan pakan.  
Molases. Setiap perlakuan fermentasi diberikan molases sebanyak 3% dari berat 

bahan pakan. 

 

Proses Fermentasi  
Fermentasi dilakukan dalam kantong plastik. Langkah-langkah proses fermentasi 

yaitu mencacah janggel jagung menggunakan chooper hingga kecil-kecil, kemudian janggel 

jagung ditimbang sebanyak 1 kilo per unit percobaan. Perlakuan pertama janggel jagung 

tanpa fermentasi (kontrol), perlakuan kedua menggunakan cairan rumen yang sudah 

diencerkan sebanyak 800 ml/kg ditambah dedak padi 5% dari berat pakan dan molases 

sebanyak 3% dari berat bahan pakan, perlakuan ketiga menggunakan EM-4 yang sudah 

diencerkan sebanyak 5 ml/kg ditambah dedak padi 5% dari berat pakan dan molases 

sebanyak 3% dari berat bahan pakan, dan perlakuan keempat menggunakan trichoderma 

sebanyak 500ml/kg ditambah dedak padi 5% dari berat pakan dan molases sebanyak 3% dari 

berat bahan pakan.  
Cairan rumen, EM-4 dan Trichoderma disiramkan pada janggel jagung hingga merata 

kemudian ditambahkan dedak padi sebanyak 5% dan molases 3% pada masing-masing 

fermentasi dan diaduk hingga rata. Setelah masing-masing tercampur, kemudian dimasukkan 

pada kantong plastik. Fermentasi berlangsung selama 3 minggu.  
Persiapan Sampel  
Pembongkaran dilakukan setelah proses fermentasi selesai yaitu 3 minggu atau 21 hari. Janggel 

jagung dikeluarkan dari kantong plastik, kemudian di oven selama 12 jam dengan suhu 65° C 

(sampai beratnya konstan). Janggel jagung kemudian diblender hingga halus dengan ukuran 20 

mesh. Janggel jagung siap digunakan untuk analisis proksimat



 
 

 

 
 
 

BAB IV 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. 

Pemecahan Masalah  
Proses peralihan kebudayaan masyarakat yang homogen menjadi heterogen 

(majemuk), berdampak sangat signifikan terhadap pola pikir dan pandangan masyarakat 

dalam menyikapinya. Dengan memberikan modal keterampilan dan keahlian diharapkan 

masyarakat dapat lebih bersaing secara sehat dalam menyikapi perkembangan zaman ini. 

Berbagai macam pelatihan- pelatihan atau kursus- kursus yang di sediakan pemerintah belum 

mampu mencakup secara keseluruhan masyarakat yang ada di tanah air tercinta ini.  
Oleh sebab itu, Perguruan Tinggi sebagai pengemban Tridharma Perguruan Tinggi 

memiliki tanggungjawab terhadap peningkatan sumber daya manusia melalui transformasi 

ilmu dan inovasi teknologi hasil-hasil riset pada masyarakat. Upaya yang dilakukan yaitu 

dengan menfasilitasi masyarakat dengan pelatihan- pelatihan atau kursus- kursus 

keterampilan yang dapat dijadikan modal bagi masyarakat dalam usaha menyediakan 

peluang usaha bagi dirinya sendiri, yang diharapkan nantinya hal ini dapat menekan 

tingginya tingkat pengangguran yang ada di Indonesia dan tentunya juga dapat 

meningkatkan taraf hidupnya untuk menuju Indonesia yang adil dan sejahtera.  
Kemudian keterampilan dan keahlian yang telah diperoleh dari Pendidikan 

Berwawasan Kemasyarakatan ini dapat berdaya guna bagi masyarakat khususnya dan 

mungkin lebih jelasnya akan timbul pengusaha susu yang memiliki pangsa pasar yang luas 

dan mampu memberikan peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Melalui pengabdian 

masyarakat ini diharapkan kesadaran masyarakat akan peningkatan taraf hidup atau 

penghasilan dapat memacu semangat mereka untuk menerapkan teknologi pengasinan susu 

beraneka rasa sebagai komoditas baru yang dapat menambah penghasilan sehingga 

diharapkan meningkatkan perekonomian masyarakat.  
Strategi yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang diharapkan dilakukan secara 

bertahap. Tahap pertama dilakukan adalah melakukan survey pada lokasi penelitian, telah 

dilakukan tahap awal saat penulisan proposal ini dibuat. Selanjutnya adalah tahap persiapan 

materi pengabdian dan strategi yang akan diterapkan, yaitu metode pendekatan persuasif 

kepada masyarakat sebelum memulai pelatihan pembuatan susu aneka rasa. Pendekatan 

persuasif ini dilakukan dengan mengadakan dialog melalui kegiatan penyuluhan tentang 

pemeliharaan Sapi Potong. Pada tahap ini diharapkan terbangun komunikasi dengan 

masyarakat Kecamatan sehingga akan memudahkan dalam kegiatan selanjutnya, yaitu 

pemberdayaan masyarakat agar dapat mengembangkan pola pikir tentang kewirausahaan 

yang diharapkan dapat berdampak posistif bagi kehidupan masyarakat sekitar melalui 

pelatihan keterampilan cara pembuatan susu aneka rasa. Memberikan gambaran atau peluang 

untuk membuka usaha bagi masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya dan 

tentunya hal ini akan berdampak positif dengan mampunya masyarakat membuka peluang 

kerja sendiri untuk mengurangi tingginya angka pengangguran di dalam masyarakat. Melalui 

pelatihan ini juga diharapkan dapat lahir komoditi baru di 
 



 
 

 
 
 
 

Dusun Bontolembang  Desa Pattalassang Kecamatan Enrekang Kabupaten Gowa , Propinsi 

Sulawesi Selatan.  
4.2. Khalayak Sasaran Strategis 

 

Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 1) Pemerintah setempat, yang 

berperan dalam memberikan berbagai informasi awal yang dibutuhkan untuk memberikan 

gambaran tentang kecamatan Pattalassang, 2) Masyarakat peternak Dusun Bontolembang, 

Desa Pattalassang. kecamatan Pattalassang, 3) Tim Dosen UIN Alauddin sebagai panitia 

pelaksana kegiatan penelitian ini.. 4) Mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan  
 

4.3. Waktu dan tempat Pelaksanaan Kegiatan 
 

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada hari Sabtu-Minggu, tanggal 6-7 Juli 

2019 di Dusun Bontolembang Desa Pattalassang Kecamatan Pattalssang Kabupaten 

Gowa Provinsi Sulawesi Selatan  
 

a. Profil Daerah kegiatan pengabdian 

Gowa  berada  pada  119.3773º  Bujur  Barat  dan  120.0317º  Bujur  Timur,  
5.0829342862º Lintang Utara dan 5.577305437º Lintang Selatan, dengan batas-batas 

sebagai berikut:  
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros;

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan 

Kabupaten Bantaeng;

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto; dan

 Sebelah  Barat  berbatasan  dengan  Kota  Makassar  dan  Kabupaten

Takalar. 

 

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km² atau sama dengan 3,01% dari luas 

wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang terdiri dari 18 (delapan belas) kecamatan dan 167 

(seratus enam puluh tujuh) desa/kelurahan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut :Tinjauan terdahap aspek fisik wilayah, dimaksudkan untuk mengetahui potensi dan 

kendala yang dihadapi Kabupaten Gowa dalam mengembangkan wilayahnya dimasa 
mendatang. Beberapa aspek fisik yang menjadi kajian, meliputi: aspek fisik wilayah, 

kependudukan dan sumberdaya manusia, aspek perekonomian, potensi bencana alam dan 

berbagai aspek lainnya.  
Kabupaten Gowa memiliki 2 (dua) dimensi wilayah, yakni wilayah dataran rendah dan 

wilayah dataran tinggi. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi 

yaitu sekitar 72,26%. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah 

di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan 

Tompobulu. Kabupaten Gowa 
 



 
 

 
 
 
 

dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah 

aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan panjang 90 km. 

 

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini dibagi atas 3 tahap. Tahap pertama yakni 

survey lokasi. Selanjutnya mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dilapangan. 

Kemudian memberi pelatihan kepada masyarakat tentang kiat 3M meraih suksek beternak 

sapi dan kambing,pemanfaatan limbah pertanian melalui  pembuatan pakan fermentasi dari 

jerami padi dan tongkol jagung . Kegiatan ini berlangsung pada bulan Juni-Juli 2019. 

 

 4.4 Jadwal Kegiatan 

Jadwal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakata di Dusun Bontolembang 

Desa Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa sebagai berikut: 

 

No Kegiatan 
Bulan ke- 

I I I I II II II II 

1. Studi Pustaka         

2. Persiapan         

3. Pelaksanaan         

4. Pelaporan         

 

 

 

 

BAB V 
 

PENUTUP 
 

5.1. Kesimpulan 
 

Peningkatan Subsektor peternakan melalui kegiatan pengabdian masyarakat 

mendapat apresiasi positif dari masyarakat. Peningkatan keterampilan petrnak dan aplikasi 

teknologi peternakan dapat membantu peningkatan produksi peternakan, dan menghasilkan 

produk yang aman, sehat, utuh dan halal serta memanfaatkan sumberdaya lokal (limbah 

pertanian) guna mendukung peningkatan kualitas hidup. 
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