
fSSN: ?4f/7-4352
ihoroon..hal.32_39

PEMANTAAT+$HPEMELIHARAAN 
DAN PENGEMBANGAN USAHA

PADA*"#m;#ilfi iIf, flffi g%:ffiil;;-^
Oleh:

Aju Tjatur Nugroho Krisnaningsih
Fakultas petemakan Uni versitas <un;u*E* fufumg

Email : nayucatur@vahoo."co. id

Abslract

Community service qroups goat breedersinth.e virage Bumiaji aims to improve'ledge and skitts of farmers in thc urt'tizatiin ayd proces.ing of potentiat sources of rocat'ifl1J'i;il!!!i,#i!,il!['::';::jii";:'i:i:::, capabte ynl skired in vogurtrermentedNtuct processing, sewage treatrnent ties nikrnn *iqri, inttirir';: :::,:tr:'l;;z:x#ore of farmers. Deriviry.of contenn "i"***ra, ;i ;;:i;;;";'rh" yor* of counsering,demoptot, assistance 
"na 

prrgro.;r,"tr"';;; Th3 
-lesutrs ;i,;;, ))ono* showed a highI:il;:; ;:;i;i:l:;y !:ili!i"*:r::;!r: rotlow rhe program in o, the activities rtconcluded that this sir_. 

____." r", rr. uuv..ve.JUuow rne program in all the activities. It; j::;!,#_:;:l!::,;;;!;;ff:!":T:;il:;:';":x;;,r*j;:,1::i/iiiii'*i";:

fg]gfpot perernak kambing Joyo
didirikan pada tahun ZOOq ;i a;u

Sekar Kecamatan Dau Kabupaten

l1]$,"1^uggta 15 peternat oenga;
populasi 80 ekor kambing p"*ru-i*

ta-rata skala kepemilrkan l0 ekorn hngga. pendidikan terakhir
jSlomqof sebagian besar tingkat SDTP...Akfivitas petemak r"t-*i_turikuli bangunan unfuk memenuhit sehari-hari keluarga. Denganultut pemeliharaan kambLg

pekerjaan sampingan setelah
kan pekerjaan utama dari pagi

Sistem pemeliharaan ternak kambing* _ petemak dilalrukan ,"rrri..Tan yang diberikan hijauan
ramlanan dan paitan) Aan nmUatr

:93,3 serta agroindustri yang ada
tnr..Kendala yang dihadapi aialah

unfu k- membuat form ula pengolahan

It. kgb*g yang berbasil o"a"limbah lokal dengan memperha
ratan kualitas, kuantitas sesuai

' Service community, goatbreetler.

AIIULUAN
Situasi kebutuhan ternak. Akibatrya produktivitas

ternak. .yang dipelihara 
- 

tidak 
- 

or,i*uf
U)rooutcl susu rata_rata 0,5_l liter/ekorftrari),
sementara itu teknik perkawinan ,n*itdilakukan secara atami *;"g-g"naf,*
pejanran. Kepemilikan bibit ,rg*? U"rim
da,n jantan (hanya memitiki I p.:ui&n u#ur
sebagai pemacek) *u.it l"ount, ,.il?g"mempengaruhi kualitas ".*p" yil,
dihasilkan.

. 
Selain itu anggota kelompok peternak

113"^{lsu, r"Pugfl petani tidak 
'mampu

memoeu pupuk kimia yang mahal d;n
Kerersedraannya terbatas. Limbah kotorantemak yang ada masih belum Oima"AutL
sec:r,a . optima.l, petemak belum Auput
melfiur<an pengolahan limbah meniadi pupuk
organikyang memi tiki "** y*ji;G
unfuk pertumbuhan

tanaman dan tanah serta berpeluang untukmengurangi pengeluaran untuk i"*UJ
pup,rk kimia dan membantu ,"a-rll.trr,"
kelestarian dan ."ngu*rgi- p*;#;
rmgKungan.

Ada 
_beberapa harapan dari petemak

yang ingin diwujudkan pada saat dilak il

H
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diskusi. sewakfu survey ke lokasi yaitu: untuk

$qat me{nekatkan pendapatan iidak hanya
dari 

- 
mgqjual susu bentuk segar saj4 cara

meningkatkan daya tahan susu kambing serta
memberdayakan istri anggota petemak untuk
mengisi waktu luang dengan membuat olahan
susu yang mudah dibuat, menghilangkan
iiroma prengus dan memiliki peluang fasaruntuk dijual yang nantinya rnemberi
penghasilan tambahan bagi keluarga anggota
peternak.

l.2.Permasalahan Mitra
Berdasarkan penentuan permasalahan

prioritas yang dihadapi mitra (kelompok
peternak kambing Joyo Atradi) saat ini yang, 
felah disepakati bersama adalah s"Uugui
berikut:
l. Pengetahuan pemanfaatan potensi sumber

bahan pakan lokal yang kurang, sehingga
biaya pakan cukup tinggi

2. Pengetahuan dan kefampilan teknologi
pengolahan pakan yang k .ung sehing ga
kualitas pakan kurang tedamin berak*ibat
pada produksi susu masih rendah

3. Kepemilikan bibit induk unggul masih
ku.ung.--sehingga menyebabkan cempe
yang dihasilkan memiliki kualitas yang
rendah (litter size, pertumbuhan dan bobot
sapih)

4. Pengetahuan dan ketrampilan teknologi
pengolahan susu masih kurang sehingga
harga jual produk susu belum m-aksimal-

5. Pengetahuan dan ketrampilan pengolah an
limbah kotoran temak masih 

-k-urang,

sehingga mengeluarkan biaya untuk
pembelian pupuk kimia yang keter
sediaannya terbatas serta harga yang mahal
dan juga limbah dapat menimUut tan
dampak pencemaran lingkungan

l3.Solusi Yang Ditawarkan
Berdasarkan permasalahan prioritas

{pg tglah diuraikan di atas maka solusi yang
disepakati bersama yaitu melalui aplikasi
beberapa Iptek untuk *".bartu
penyelesaian masalah adalah sebagai berikut:
1. Pakan ternak merupakan lahh satu

faktor penting dalam usaha temak.
Kenyataan di lapangan menunjukan
masih banyak petemak kesulitan untuk
membuat suatu formula pakan temak
lambing yang berbasis pada bahan baku
limbah lokal. petemak memberikan

pakan tanpa memperhatikan persyaratan
kualitas, kuantitas dan teknik
pemberiannya. Akibatnya produktivitas
ternak yang dipelihara tidak optimal,
sehingga diperlukan sutau teknologi
pembuatan complete feed yang mudah
diadopsi dan harga yang terjan$<auyang
berbasis pada bahan baku limbah lokal.
Faktor yang juga perlu diperhatikan
dalam memformulasikan complete feed
yang dibuat dari limbah pertanian dan

]imbah agroindustri adalah imbangan

landungan serat kasar dan energi.
Beberapa dampak jangka panjang
kegiatan yang diharapkan muncul
adalah:

a. Peningkatrn kesejatrteraan masyara
kat" sehingga kemampuan mereka
dalam memenuhi kebutuhan hidup
terpenuhi,

b. Limbah pertanian lokal yang
s_ebelumnya tidak dimanfaatkan dapat
diolah menjadi complete feed uia;ir
memenuhi kebutuhan pakan, sehing
ga produktivitas ternak kambing
meningkat,

c. Ljmbah pertanian akan dapat
dimanfaatkan wrtlk complete feid,
sehingga tidak menimbulkan pence
maran lingkungan,

d. Tumbuhnya ekonomi pedesaan
karena adanya peningkatan daya beli,

e. Kelestarian lingkungan lebrh te4aga
dengan adanya pengolahar, timUitr
pertanian yang diolah medadi
complete feed.2. Pengusahaan bibit induk betina dan

pejantan yang berkualitas melalui
teknologi pemuliabiakan yaitu inhoduksi
bibit unggul disertai pengenalan
teknologi reproduksi inseminasi buatan,
sehingga nantinya dapat meningkatkan
produktivitas cempe ( litter size,
pencapaian bobot sapih) dan produksi
susu

3. Pendapatan yang diterima dari penjualan
susu segar ini hanya mampu untuk
mencukupi kebutuhan sehari-hari peter
nalq har:ga I liter sebesar ti.OOO
dikurangi untuk pemeliharaan ternah
Irhggu diperlukan usatra untuk mening
katkan pendapatan temak. Salah satu
altemative yaitu melalui teknologi
pengolahan susu fermentasi yogurt,
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rnemiliki keunggulan untuk peningkatan
, kualitas susu dan nilai manfaai baik

tcT.kait dengan kesehatan yang mengkon
sumsi juga bagi kesejahteraan petemalg
yntuk 1 liter yogurt dapat terjual dengan
harga 28.000 dikurangi biaya pembuatan
sebesar 4.000, sehingga memberikan' nilai lebih dibandi"gk; dalam bentuk
segar.

4. Peningkatan produksi pertanian baik
tanaman pangan maupun hortikultura
memerlukan perawatan pemeliharaan
sejak saat awal tanam kemudian masa
pertumbuhan hingga panen. Salah satu
faktor yang mempengamhi keberhasilan
usaha ini dengan pemberian pupuk yang
intensif. Berdasarkan hasil survey di
kedua desa mitra kelompok p;tani
peternak didapatkan kenyataan bahwa
pengelolaan perawatan tanaman masih
belum maksimal karena kemampuan
petani petemak turtuk membeli pupuk
masih rendatr- Harga pupuk kimia,rfu di
tingkat petani peternak sebesar Rp.
1750,- sehingga apabila dikonversikan

\ebutuhan pupuk untuk tanaman padi
dan jagung mencapai Rp. t.400.000,_/
Ha. Hai ini sangat memberatkan karena
daya beli peani petemak skala rumah
tangga yang rendatr serta pengeluaran
pemeliharaan tidak sebanding dengan
pendapatan yang diterima. Selain itu
masalah distribusi pupuk yang terbatas
melalui pola distribusi berdasarkan kartu
tanda penduduk (KTp), sehingga warga
dari suatu daerah yang memerlukin
pupuk karena tidak ada stok di tempat
tidak dapat membeli pupuk di daerah
Iain. Teknologi pembuatan pupuk
organik berbasis Iimbah kotoran temak
yang mudah didapa! selalu tersedia
dapat menjadi solusi bagi permasalahan
yang dihadapi petemak.

2. METODE
Berdasarkan permasalahan dan

keJuryan yang ditargetkan, maka beberapa
plusi yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
l) Diskusi dan penyuluhan tentang penyele

saian permasalahan mitra.
Upaya alih teknologi tentunya tidak
selalu berjalan mulus, sehingga diperlu
kan diskusi tanya jawab dengan anggota

kelompok petemak dengan melibatkan
mahasiswa tentang penyelesaian
permasalahan mitra dibantu dengan
fasilitas LCD. Manfaat keterlibitan
mahasiswa adalah:

Sebagai motivator bagi peternak
a. Membantu peningkatan pengetahu an

petemak menyusun formula dan
membuat complete feed, penyediaan
bibit unggul dengan introduksi dan
pengenalan teknologi inseminasi
buatan, pengolahan susu fermentasi
yogurt dan pembuatan pupuk organik
Upaya alih telcrologi tentunya tidak
selalu berjalan mulus, sehingga
diperlukan diskusi tanya jawab
dengan anggota kelompok petemak
dengan melibatkan mahasiswa
tentang penyelesaian perrnasalahan
mitra dibantu dengan fasilitas LCD.
Manfaat keterlibatan mahasiswa
adalah:

b- Sebagai motivator bagi peternak
c. Membantu peningkatan pengetahuan

petemak menJrusun formula dan
membuat complete feed, penyeliaart
bibit unggul dengan introduksi dan
pengmalan teknologi inseminasi
buatan, pengolahan susu fermentasi
yogurt dan pembuatan pupuk organik

2) Pelatihan penyusunan formula dan
pembuatan comp I e t e fe e d
Penyusunan formula dm pembuatan
complete feed

Menyusun suatu formula dan
membuat complete feed dengm bahan
baku limbah pertanian, dengan layout
yang ditunjukkan pada Gambar l.
Dibawah ini:

Ponilihaa balar
Va!*lt*conplac '

feeddernfirnbah
pqtariaq
diettqanyq ,1. ,'r 'Qag6!: " .

o.Dcdalc,pad.,

,o (lrlitkopi
e :1Kditrad13

,rr,:1!6[1 i11.11,:,,,,

,i,'., t"lap.
t,'Tctr, '

*
a

Pcny1rsu4rlfomula
comp*terted,yziw:
. ,Qggqt :2eVqr:Ddatp4di: :l5j.i
r':,., 'Fll4!.ti84.r ,, , ., 1: 107o
r,,:trQiliuiitra' ' :' .,'.zlnyo
:r.r ,t6!tr_6i1.:;: :;:: ltQ!./o
'i'Burgh:lkclapa :7,!.o/"
r Tctcs :6%
r Garamdaps :Lio/a
. Mbbegtratcr :1c,4

ff l.Sgitb; ''
adisqEqcti hotrogto
3.&fipfxl4{hri

COEplei@
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Pendampingan aplikasi
o demontrasiplotting

Evahnsi berdasarkan

Pemonfaoton, Pcmclihoroon. .hol. 32-39

meter meliputi:
a. Parameter fisik

proses dengan

beberapa para

: parameter fisik
diperlukan untuk mengetahui keberha
s-ilan proses pembuatan complete
feed.

b. Analisis keuangan : menganalisa
pendapatan petani peternak sampel
sebelum dan sesudah teknologi
diintroduksikan.

3) Pelatihan teknologi pengolahan susu
fermentasi yogurt

4) Pelatihan penguilsirul pemahaman bibit
ternak kambing yang unggul baik dari
betina maupun pejantan

5) Pelatihan pembuatan pupuk organik yang
berasal dari kotoran ternak kambing mulai
dari persiapan bahan sampai teknik
pengolahan limbah sampai menjadi pupuk
untuk perawatan dan pemeliharaan-lairan
budidaya tanaman pangan dan hortikuttura
di lokasi mitra

6) Demplot
Kegiatan ini melibatkan anggota kelompok
mitra untuk aktifl mendemonstrasii<an
bagaimana bentuk pengelolaan dan peman
faaa.r. limbah pertanian petemakan, usaha
bibit temak , pengolahan susu melalui
teknologi fermentasi serta pembuatan
pupuk organik.

7) Pendampingan
Untuk 

_ _menunjang ketrampilan yang
diperoleh selama demplot dapat diaplika
sikan di masing-masing kelompok peter
nak secara baik dan benar ditatcukan
pendampingan yang melibatkan mahasis
wa dibawah confioVbimbingan tim pengab
di

Partisipasi mitra dalam pelaksanaan
progam pengabdian sangat menentukan
keberhasilan dan keberlanjutan program iptek
yang diintroduksikan. Beberapa c*a *tut
T"ljg.9rg mitra agar mampu berpartisipasi
aktif dalam pelaksanaan p-grar, yait ,l. Perlibatan matrasiswa sebagai motivator

KeterlibaAn mahasiswa dalam pelaksana
an program sangat penting peran serta
matrasiswa dalam berbagai kegiatan
kemasyarakaan mampu meningliatkan

rygtivasi masyarakat untut Uerperan aktif
dalam kegiatan

2. Kunjungan lapang

Kunjungan lapang ke lokasi program
pengabdian pada masyarakat sangit b"sa.
pengaruhnya terhadap keyakinan khalayak
terhadap program yang telah diaplikasiian.
Dalam hal ini kedua kelompok peternak
akan dipertemukan untuk berdiskusi
mgngenai upaya prcgrlm yang telah
dilakukan pada masing-masing kelompok.

3. HASTL DAN PEMBAIIASAN
Hasil program IbM ini menunjukkan

!4*u respon masyarakat petemak kambing
PE sangat baik dan antusias untuk proaktif
mengikuti program dalam semua liegiatan
selama penyuluhan,. pelatihan, demoploq
pendampingan. Adanya program pengabdian
ini memberikan dampak yang- poiitif Oi
lingkungan mitra yaitu memberikan solusi
atau 

_ 
altematif pemecahan masalah yang

dihadapi oleh kelompok petemak di kedua
desa tersebut maupun masyarakat di
sekitarnya. Pada tahap awal dilakukan
koordinasi kegiatan dengan ketua kelompok
petemak mitra di desa Sumber Sekar dan

!.umiaji. Penyampaian materi penyuluhan ini
disertai- diskusi guna mengevaluasi respon
peternak terhadap materi kegiatan dan saiing

lerbagi pengalaman antara tim pengabdi
dengan miha sasaran. Tujuan t<egiatan ini
untuk meningkatkan motivasi dan perhatian
petemak untuk mempraktekkan materi

\:gr1* sesuai dengan permasalahan yang
dthadapi, sehingga di akhir kegiatan ini dapit
menjadi solusi atas masalah atau kesulitan-
k_esulitan yang dihadapi petemak di lapang.
Kunjungan juga dilaksanakan di akhir
kegiatan untuk mengevaluasi seberapa jauh
pemahaman kelompok petemak terhidap

yang diberikan. Beberapa kegiatan
pelatihan yang dilakukan yaitu:
l.Pembuatan pakan complete feed dengan

menggunakan limbah yang ada di lokasi
mitra yaitu:campuran limbatr tanaman
pertanian maupun agroindusfi dengan
difermentasi bakteri.
a) Komposisi bahan pakan yang digunakan

di lokasi mitra sebagai berikut
Kulit pohong : 60 kg
Kulit kopi: 40 kg
Katul: l0 kg
Polard: l0 kg
Garam: I kg
Mineral:0,5 kg
Tetes:0,5 kg

D
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gtarter untuk pakan

-, Juga diberikan rumput/ramban segarbtrghaq pelaksanaan p",iU*tun
completefeed

- Kulit pohong dan kulit kopi dihancurkan

fengan_menggunakan misin pemotong
hingga lembut

-Membuat campuftrn starter, tetes,
garam,mineral

-Semua bahan dicampur dengan menggu
nakan mesin untuk menghornog.rlin
kemudian dilakukan 

- 
p"rgiAukm

sampai tercampur rata
-Tahap selanjutnya adalah dilakukan

fermentasi pada wadah tertutup selama
3-4hari

- Pakaq completefeed siap diberikan pada
ternak

2. Pengadaan bibit unggul untuk dapat
meningkatkan genetik ternak serta
perbaikan manajemen pemeliharaan
sehingga dapat meningkatkan produksi
ternak pada kelompok peterndk miha
progra[I.
Pemilihan bibit disesuaikan dengan tujuan
dari.usaha, apakah untuk fdaging uao
peral. (misalnya: kambirrg kacangluntuk
produksi dagrng kambing Etawaf, untuk
produksi susu dan daging, dll). Secara

ciri bibit yang baik adalah yang
berbadan seha! tidak cacat, bulu bersi[
dan mengkila! daya adaptasi tinggr
terhadap lingkungan.
Ciri untuk calon induk:
a) Tubuh kompak, dada dalam dan lebar,

garis_ punggung dan pinggang lurus,

. tuluh besar, tapi tidak terlalu gemuk.
b) Jinak dan sorot matanya.amafr.
c) Kaki lurus dan tumit tinggi.
d).G:g 

lelekaR, mampu merumput dengan
baik (efisien), rahang aas dan Uariatr
ruta,-

e) Dari keturunan kembar atau dilahirkan
tunggal tapi dari induk yang muda.

f)Ambing simetris, tidak menggantung dan
berputing 2 buah.

Ciri untuk calon pejantan :

dlrl$ besar dan panjang dengan bagian
belakang lebih besar dan lebih tin-ggi,
dada lebar, tidak tertalu gemuh g;;i',
aktif dan memiliki libido-(nafsu k"*l"i
tinggi.

b) Kaki lurus dan kuat.
c) Dari keturunan kembar.

, Pcmorfooton, Pemelihoroon..hol.32-39

d) Umur antara 1,5 sampai 3 tahun.
Pemilihan Bibit
Induk betina berperan untuk melahikan
anak. Calon induk sebaiknya dipilih dari
temak yang masih muda memiliki bentuk
tubuh bagus dan berasal dari induk yang
setiap kali beranak melahirkan lebih-dai
satu ekor.
Perilaku induk menunjukkan sifat
keibuan dan menunjukkan kasih sayang
dalam memelihara dan ."rgusuf,
anaknya.
Ciri-ciri induk yang bagus untuk
dikembangkan adalah siUagaiieritui i 

-.-

- Benruk kaki lurus
- Bulu halus ridak ada penyakit kulit.
- Matajemih
- Bentuk ambing seimbang
- Jumlah puting dua
-...L:|fr bagus jika sudah bunring saat
dibeli

liri-ciri pejantan yang bagus untuk
dikembangkan adalah sebagai berikut :- Bentuk alat kelamin berkembang
sempuma
- Kaki lurus dan kuat
- Bentuk dada bidang
- Tumit kaki belakang tinggi
- Bulu halus tidak ada penyakit k_ulit
Dewasa Kelamin
Dewasa kelamin menrpakan masa
munculnya gejala birahi pertama kali
?ud, ternak jmtan maupun betina.
Dewasa kelamin pada temakjantan umur
6-8 bulan dan betina pada umur g_12
bulan.
Dewasa Tubuh
Dewasa tubuh merupakan saat dimana
temak betina siap mengalami kebunting
an pertam kali dan pada temak jantan
sudah bisa menghasilkan keturunan.
Dewasa tubuh ternak jantan pada umur
10-12 bulan, sedang ternak betina pada
umur 12-15 bulan.
Kisaran bobot badan untuk dewasa tubuh
adalah:
- Jantan 25 kg
- Betina 20 kg
Perkawinan
Syarat temak dikawinkan :
- Sudah mengalami dewasa tubuh atau
sudah berumur lebih dari lZ bulan atau
telah mencapai beret badan +25 kg untuk
jantan dat+20 kg untuk betina.

k
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diberikan penambahan aneka rasa buah-
buahan

Kelompok mitra telah mampu membuat
produk susu fermentasi yogurt dengan
menggunakan mesin pasteurisasi, dan
menerima pemesarum susu baik segar
maupun produk fermentasi yogurt.
Kemasan produk masih sederhan4 untuk
langkah ke depan diperlukan mesin
pengemas produk susu sehingga lebih
memberikan daya tarik bagi konsumen
untuk membelinya. Saat ini kelompok
petemak mulai belajar untuk memasar
kan produk susu di lingkungan masyara
kat sekitarnya.

4. Pemanfaatan limbah kotoran temak dan
pertanian maupun agroindustri menjadi
alternatif pembuatan pupuk organik
sehingga dapat memecahkan masalah
terkait sulitnya keberadaan pupuk untuk
pemeliharaan tanaman serta mengurangi
dampak polusi lingkungan tempat tinggal
warga-
Materi pupuk:
a- Kotoran kambing 80 - 83%
b. Serbuk gergaji5o/a
c. Abusekam l0%
d. Kalsit/Kaptx}o/o
f. Dekomposer C,25o/o (produk
komersial : EM-4, superdegra, stardec,
probion)
Metode:
a. Kotoran temak dikumpulkan dan

ditiriskan selama satu minggu untuk
mengurangi kadar air (+ 60%)

b. Kotoran temak yang sudah ditiriskan
kemudian dicampur dengan bahan-
bahan organik seperti ampas gergaji,
abu sekam, kapur dan dekomposer.
Seluruh bahan dicampur dan diaduk
merata.

c. Setelah seminggu tumpukan dibalik
/diaduk merata untuk menambah
suplai oksigen dan meningkatkan
homogenitas bahan. Pada tatrap ini
diharapkan terjadi peningkatan suhu
sampai 60 oC, dibiarkan lagi selama
seminggu dan dibalik setiap minggu

d. Pada minggu keempat kompos telah
matang dengan wama pupuk coklat
kehitaman bertekstur remah tak
berbaq untuk mendapatkan bentuk
yang seragam serta memisahkan dari
batran yang tidak diharapkan

: Temak betina sudah menampakkan
o tanda-tanda birahi.' Pda pelaksanaan program dengan

pengadaan bibit unggul, kelompok
petemak berharap dapat memperbaiki
mutu bibit kambing kepemilikannya,
gehingga nantinya dapat meningkatkan
hasil produksi kambing baik darilumlah
populasi maupun produksi susunya serta
peningkatan bobot badan pada fase hidup
ternak.

3. Introduksi teknologi pengolahan susu
yaitu produk susu fermentasi yogu(
sehingga dapat menjadi alternatif mening
katkan pendapatan peternak selain
penjualan susu segar, salah satu upaya
dengan melalui teknik pasteurisasi dan
penarnbahan bibit atau starter bakteri
yogurt.
Yoghurt adalah susu yang diasamkan
melalui fermentasi dengan menggunakan
biakan starter, yakni pupukan mumi
Lactobacillus Bulgariens dart Streptoco
ccus Thermophilns. Starter dapat dibuat
sendiri ataupun dibeli pada perusahaan_
qgrusahaan pembuatnya. yoghurt yang
dibuat di pasaran ada yang masih aslidan
ada prrla yang sudah ditambatr dengan

_ 
struwbery, coklat, vanili ataupunjeruk.

Tahapan pembuatan produk yogurt adalah
sebagai berikut:
a) Pemanasan 90'C dengan menggunakan

mesin pasteurisasi selama 15 30
menig tujuannya untuk membunuh
mikroba. Pada pemanasan ini bisa
juga ditambahkan gula llo/o.

b) Pendinginan hingga suhu 43.C yang
bertujuan memberi kondisi yarrg opti
mum bagi pertumbuhan bakteri fermen
tasi. Bakteri fermentasi (Strepto coccus
thermophilus, Lactobaci llus bulgaricus,
L. Acidophilus) ditambahkan sebanyak
2ohyang te'lah ditumbuhkan pada media
sltsu.

c) DiinkubasilPemeftlman. Dilakukan pada
suhu 3TC selama 24 jam. Suhu
inkubasi 43oC selama 3 jam. Kriteria
selesainya inkubasi adalah apabila
diperolehpH4-4,5.

d) Susu fermentasi yogurt siap dikonsumsi
dapat benpa yogurt plain dan yogurt
fruit. Yogurt plain merupakan produk
fermentasi murni tanpa penambahan
rasa, sedangkan yogurt fruit telah
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pemanfaatan, pemeliharaan dan pengem
bangan usaha petemakan secara optimal.
Dengan demikian kegiatan program dapat
memberikan dampak yang positif yaitu solusi

{au altematif pemecahan masalah yang
dihadapi oleh di kedua desa tersebut maupun
masyarakat di sekitamya
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(misalnya batu, potongan kayu, rafia)
J- maka pupuk diayak/disaring

e$elanjutrya kompos siap untuk
diaplikasikan pada lahan atau Anaman.

Parameter yang diamati :
a. Penampilan fisik (barr tekstur, warna)
b.pH
c. Suhu

Kelompok petemak mita telah
mampu membuat produk pupuk organik
dad limbah temak kambing yang
dipelihara Untuk langkah ke depan
dipalukan alat/mesin untuk menghomo
genfun pupuk yang sudah jadi, sehingga
dapat dikemas dengan baik dan siap
dipasarkan kepada masyarakat.

4. KESIMPI]LAIY
Progpm IbM ini mendapatkan respon

yang baik dari mitra kelompok peternak
kambing dan bemiat untuk mengaplika
sikannya pada kegiatan usaha petemakan
mereka yang sebelumnya tidak dilakukao
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