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RINGKASAN 
 

PEMBERDAYAAN USAHA BUDIDAYA KAMBING KACANG MELALUI 
PEMANFAATAN LIMBAH PERTANIAN MENJADI SILASE DENGAN TEKNOLOGI 

“FAST FERMENT PARSIAL SILO”  
(PKM Di Kelompok Ternak “Telaga Ternak Mandiri” Desa Tlogoagung, 

Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan Jawa Timur) 
 
 

Kabupaten Lamongan secara klimatologis beriklim kering. Hal ini menimbulkan 

masalah bagi penyediaan pakan untuk usaha budidaya Kambing Lokal “Kacang” 

khususnya di musim kemarau. Tujuan kegiatan PKM ini adalah meningkatkan SDM 

petani dan peternak yang tergabung dalam usaha kambing kacang melalui 

pemanfaatan limbah pertanian yang berlimpah di musim hujan menjadi silase untuk 

memenuhi kebutuhan pakan kambing lokal di musim kemarau. Khalayak sasaran 

kegiatan ini adalah Petani Peternak yang tergabung dalam organisasi mitra Kelompok 

Tani “Rukun Tani II” dan Kelompok Ternak “Telaga Ternak Mandiri” di desa 

Tlogoagung, kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan. Metode pendekatan 

yang digunakan adalah : pemetaan potensi lokasi, penyuluhan berkerjasama dengan 

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, penyediaan sarana 

yang dibutuhkan, pelatihan dan pendampingan pengolahan limbah pertanian dengan 

teknologi “Fast Ferment Parsial Silo”. Teknologi “Fast Ferment Parsial Silo” 

merupakan metode fermentasi limbah pertanian pada kondisi terkontrol dan dalam 

waktu yang relatif cepat karena menggunakan bio katalisator dan ditempatkan pada 

wadah-wadah secara terpisah. Target kegiatan ini meliputi : petani-peternak mampu 

mengolah dan menghasilkan 1500 Kg silase jerami padi, 1000 Kg silase tebon 

jagung, 500 Kg silase Jerami Kedelai, 100 liter growth promotor, 1 unit mesin 

chopper. 20 Tong wadah silo, tercapainya pertambahan bobot badan Kambing 

kacang sebesar 0,2 Kg/ekor/hari, tersedianya gudang penyangga pakan (buffer stock) 

dan terbentuknya unit usaha komersial di tingkat kelompok mitra dalam hal 

penyediaan produk silase untuk anggota dan umum. Luaran Kegiatan ini adalah : 

jurnal ilmiah, teknologi tepat guna tentang pengolahan limbah pertanian menjadi 

bahan pakan Kambing lokal yang bernutrisi tinggi, modul pelatihan tentang 

pengawetan hijauan makanan ternak Kambing Lokal dengan teknologi “Fast 

Ferment Parsial Silo”, seperangkat alat fermentasi limbah pertanian dan produk hasil 

pengolahan limbah pertanian dengan teknologi “Fast Ferment Parsial Silo”. Hasil 

kegiatan menunjukkan bahwa teknologi Fast-Ferment dengan manajemen buffer 

stock dan parsial silo sangat tepat dalam mengatasi permasalahan peternak sapi 

potong di saat musim kemarau. Kegiatan penyuluhan, penyediaan sarana, pelatihan 

dan manajemen pengelolaan kegiatan di tingkat kelompok mitra berjalan cukup baik. 

Diperlukan program pendampingan lebih lanjut terhadap kegiatan kelompok mitra 

khususnya kegiatan pengelolaan usaha produksi silase dan distribusinya baik di 

tingkat anggota maupun pasar di luar anggota. Program penelitian juga perlu 

dilakukan untuk membantu penyelesaian masalah yang muncul serta inovasi 

teknologi yang diperlukan. 
 
 

Kata Kunci : Kambing Kacang, Silase, Fermentasi, Parsial Silo 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Analisis Situasi 

 

Kabupaten Lamongan merupakan daerah Agro-Maritim yang sebagian besar 

masyarakatnya mempunyai ternak Kambing dan sapi potong sebagai usaha sambilan. 

Sistem Integrasi Tanaman-Ternak sejauh ini sangat baik untuk dilakukan. Potensi limbah 

pertanian yang sangat besar adalah modal utama pengembangan ternak ini. Luas areal 

lahan pertanian di Kabupaten Lamongan mencapai 125.545 hektar (BPS dan Dinas 

Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan, 2016). 
 

Desa Tlogoagung merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Lamongan 

bagian selatan. Lokasi desa ini sekitar 20 Km arah selatan kota Lamongan. Data monografi 

desa Tlogoagung (2016) menunjukkan bahwa populasi penduduk berjumlah 2.385 orang. 

Penduduk yang mempunyai mata pencaharian dibidang pertanian sebanyak 635 KK. Luas 

lahan pertanian mencapai 350 hektar dimana 60% nya (210 ha) adalah sawah berpengairan 

semi teknis untuk 2 kali tanam padi. Hampir 50% para petani di desa ini juga mempunyai 

usaha pendukung berupa ternak. 

 

Tabel 1. Data Kependudukan Desa Tlogoagung 
 

Jml Penduduk Jumlah Keluarga Jumlah Luas Jumlah Keluarga 

(orang) Tani (KK) Lahan (Ha) Ternak (KK) 

2.370 629 350,29 261  
 

Sumber : Data Monografi Desa Tlogoagung (2016) 

 

Sektor pendukung usaha tani masayarakat Tlogoagung adalah usaha peternakan. 

Berbagai komoditi ternak dibudidayakan oleh petani, tetapi yang paling banyak adalah 

ternak sapi potong lokal. 

 

Tabe1 2. Data Produksi Ternak Desa Tlogoagung 
 

Sapi potong Kerbau Kambing Domba Ayam Bebek 

(ekor) (ekor) (ekor) (ekor) (ekor) (ekor) 

461 - 517 52 1.381 41  
 

Sumber : Data Monografi Desa Tlogoagung (2016) 

 

Populasi kambing di desa ini cukup banyak mencapai 517 ekor. Kepemilikan ternak 

Kambing di desa Tlogoagung rata-rata adalah 2-3 ekor/KK dengan status milik sendiri 

maupun memelihara milik orang lain (paruhan). Jenis kambing yang dipelihara terdiri dari 
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dominasi kambing lokal, jenis “Kacang” dengan kegiatan utama penggemukan (feedlot) 

dan pembibitan (breeder). Usaha ini dirasa sangat membantu dalam meningkatkan 

pendapatan keluarga tani. Pola padi-palawija-ternak sudah sejak lama dilakukan oleh 

masyarakat setempat. Keuntungan saat panen tanaman pangan maupun palawija biasanya 

dibelikan ternak. Pada saatnya musim tanam tiba ternak tersebut dijual kembali. Kondisi 

ternak tersebut biasanya sudah mendapatkan keuntungan. Sehingga pendapatan petani-

peternak selama ini cukup baik. 
 

Sarana pendukung yang ada di desa ini antara lain: toko sarana produksi pertanian-

peternakan, pasar hewan, penggilingan padi, Bank, KUD, dan pasar umum. 

 

Tabel 3. Fasilitas Pendukung yang ada di daerah sekitar desa Tlogoagung 
 

Fasilitas Pendukung Jumlah (unit) 
  

Kios Saprotan 1 

Pasar Hewan 1 

Penggilingan Padi 4 

BRI Unit desa dan Bank Lainnya 1 

KUD 1 

Pasar Umum 2  
 

Sumber : Data Monografi Desa Tlogoagung (2016) dan berbagai sumber 

 

Desa Tlogoagung merupakan salah satu daerah yang cukup potensial untuk 

pengembangan usaha ternak Kambing. Potensi limbah pertaniannya juga sangat besar. 

Jumlah jerami padi yang dihasilkan mencapai 2650 ton/tahun serta dedak halus mancapai 

540 ton/tahun. Hal ini setara dengan kemampuan pemenuhan kebutuhan temak sapi 

kambing sebanyak 4200 unit ternak (UT)/tahun. Selain itu, limbah tanaman lainnya yang 

cukup melimpah adalah tebon jagung dan jerami kedelai. 

 

1.2 Permasalahan Mitra 

 

Kelompok Tani “Rukun Tani II” dan Kelompok Ternak “Telaga Ternak Mandiri” 

merupakan kelembagaan yang berfungsi sebagai organisasi petani dan peternak di desa 

Tlogoagung. Salah satu tujuan didirikannya kelompok tersebut adalah sebagai wadah 

silaturahmi dan tukar pengalaman antar warga petani-peternak khususnya tentang usaha 

Pertanian dan budidaya sapi maupun kambing. 
 

Secara umum kondisi usaha budidaya kambing lokal di desa Tlogoagung masih 

jauh dari layak. Usaha ini masih bersifat sambilan dan dikelola secara tradisional. Banyak 
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permasalahan yang ada diantaranya : minimnya kualitas SDM, kondisi perkandangan yang 

sempit dan belum layak standar, pemilihan bibit (bakalan) kambing yang sering kali jelek, 

kesehatan ternak yang sering terganggu seperti banyaknya ekto-endo parasit serta kualitas 

dan kontinyuitas pakan yang sangat buruk. Permasalahan tersebut menjadikan peternak 

cenderung merugi karena produktivitas bobot badan kambing lokal yang rendah. Utamanya 

adalah masalah kualitas dan kontinyuitas ketersediaan pakan yang belum bisa dipenuhi 

sepanjang tahun. 
 

Desa Tlogoagung yang berada di kabupaten Lamongan secara klimatologis 

beriklim kering. Hal ini menimbulkan masalah bagi penyediaan pakan untuk usaha ternak 

kambing. Ketersediaan hijauan pakan tidak bisa kontinyu sepanjang tahun. Pada saat 

musim kemarau ketersediaan hijauan pakan ternak sangat tidak mencukupi, sedangkan 

pada musim hujan keberadaan hijauan pakan ternak ini sangat berlimpah, dan belum bisa 

dimanfaatkan sepenuhnya dengan baik. Akibatnya masalah pakan yang merupakan 70% 

dari faktor biaya produksi (Bundy and Diggins, 1958) sangat menghambat perkembangan 

usaha budidaya kambing di daerah ini. 
 

Selama ini beberapa peternak sudah ada yang mengumpulkan bahan pakan untuk 

stok (persediaan) di musim kemarau. Namun keterbatasan lokasi kandang yang sempit 

menyebabkan jumlah yang disimpan tidak cukup banyak. Hal ini ditambah dengan 

teknologi yang digunakanpun masih tradisional yaitu dalam bentuk kering (hay) seperti : 

Jerami padi, jerami kedelai dan tebon jagung. Bahan pakan tersebut biasanya diberikan 

sebagai pakan utama, sedangkan pemberian bahan penguat seperti dedak halus maupun 

konsentrat masih sangat minim. Kondisi tersebut menyebabkan hasil pertambahan bobot 

badan kambing sangat sedikit bahkan cenderung menurun. Sehingga pada musim kemarau 

banyak terjadi penjualan ternak secara besar-besaran akibat sulitnya mencari pakan, dan 

apabila memaksakan untuk beternak justru akan membuat rugi petani peternak. 
 

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, ada beberapa prioritas masalah yang telah 

disepakati bersama antara kelompok mitra dengan tim pengusul PKM. Permasalahan 

utama tersebut adalah: 
 

a. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani-peternak tentang 

pengolahan jerami padi menjadi pakan yang bernilai nutrisi tinggi bagi 

temak Kambing. 
 

b. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani-peternak tentang 

bagaimana mengawetkan tebon jagung dalam bentuk segar sehingga bisa 
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digunakan waktu musim kemarau. 
 

c. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani-peternak tentang 

pemanfaatan Jerami Kedelai menjadi produk pakan basah untuk kambing. 
 

d. Keterbatasan peralatan yang dimiliki petani-peternak untuk mengolah 

limbah pertanian menjadi bahan pakan kambing. 
 

e. Petani-peternak belum mengetahui tentang growth promotor dan fungsinya 

dalam meningkatkan produktivitas bobot badan kambing. 
 

f. Keterbatasan tempat di masing-masing anggota peternak yang bisa 

digunakan sebagai gudang penyimpanan pakan (stock) untuk musim 

kemarau. 
 

g. Kurangnya pola manajemen kelompok dalam menunjang peningkatan 

pendapatan petani dan peternak dalam usaha budidaya kambing lokal. 
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BAB II 
 

TARGET DAN LUARAN 
 

 

Kegiatan ini akan dilakukan pada khalayak petani dan peternak yang tergabung 

dalam Kelompok Tani “Rukun Tani II” dan Kelompok Ternak “Telaga Ternak Mandiri”. 

Target pelaksanaan kegiatan ini adalah : 
 

1. Petani-peternak mampu mengolah dan menghasilkan jerami terfermentasi menjadi 

pakan kambing lokal yang bernilai nutrisi tinggi sebanyak 1500 Kg . 
 

2. Petani peternak mampu menghasilkan silase tebon jagung sebanyak 1000 Kg. 
 

3. Petani-peternak mampu mengolah dan menghasilkan jerami kedelai terfermentasi 

menjadi alternatif bahan pakan sapi potong sebanyak 500 Kg. 
 

4. Tersedianya alat pengolah limbah pertanian menjadi bahan pakan sapi potong yang 

terdiri dari : 
 

a. 1 unit mesin Chopper dengan spesifikasi : 
 

 Kapasitas : 100 - 150 kg/jam


 Dimensi mesin : P 1200 cm, L 70 cm. T 110 cm


 Bahan body : mild steel tebal 3 mm, 2 mm, 10 mm


 Bahan rangka : UNP 65 mm, Besi Siku 50 mm


 Mata pisau : Baja


 Penggerak : motor 6 PK


b.  Silo berupa 20 tong Plastik dengan spesifikasi : 


 Jenis Plastik : HD, Ukuran: 60cm x 120cmx 0.5 cm


 Volume : 0.02m
3
, Warna : biru


 Paket : 2 bh / unit


5. Petani-peternak mampu memperbanyak growth promotor sebanyak 200 liter untuk 

meningkatkan produktivitas bobot badan kambing. 
 

6. Tercapainya pertambahan bobot badan kambing lokal sebesar 0,2 Kg/ekor/hari. 
 

7. Tersedianya gudang penyangga sistem sewa di kelompok mitra sebagai gudang 

penyimpanan pakan ( buffer stock) untuk musim kemarau. 
 

8. Terbentuknya usaha komersial kelompok mitra dalam penyediaan silase bagi anggota 

dan umum. 
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Kegiatan ini diharapkan menghasilkan luaran berupa : 
 

1. Jurnal Ilmiah tentang pemanfaatan limbah pertanian untuk meningkatkan bobot badan 

Kambing lokal 
 

2. Teknologi tepat guna tentang pengolahan limbah pertanian menjadi bahan pakan 

kambing yang bernutrisi tinggi. 
 

3. Modul pelatihan tentang pengawetan hijauan makanan ternak kambing dengan 

teknologi Fast Ferment Parsial Silo. 
 

4. Seperangkat alat fermentasi limbah pertanian 
 

5. Produk hasil pengolahan limbah pertanian dengan teknologi Fast Ferment Parsial Silo 
 

Secara lengkap Target luaran kegiatan ini disajikan pada tabel 4 berikut ini : 
 

Tabel 4. Rencana Target Capaian 
No Jenis Luaran Indikator Capaian 

Luaran Wajib  

1 Publikasi ilmiah pada Jurnal ber ISSN/Prosiding jurnal Nasional published 

2 Publikasi pada media masa cetak/online/repocitory PT) Sudah terbit 

3 Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai Penerapan 

 tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya  

4 Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan Besar peningkatan 

 manajemen)  

5 Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, Sudah dilaksanakan 

 ketentraman, pendidikan, kesehatan)  

Luaran Tambahan  

1 Publikasi di jurnal internasional draf 

2 Jasa; rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang produk 

3 Inovasi baru TTG penerapan 

4 Hak kekayaan intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek draf 

 dagang, Rahasia dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan  

 Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu)  

5 Buku ber ISBN draf  
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BAB III 
 

METODE PELAKSANAAN 
 

 

3.1 Persoalan Prioritas 

 

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Mitra yaitu Kelompok Tani dan 

Kelompok Ternak bahwa persoalan muncul sebagaimana kondisi ketersediaan bahan 

pakan di desa Tlogoagung. Grafik kalender potensi ketersediaan pakan di desa Tlogoagung 

bisa dilihat pada gambar 1 berikut ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar. 2. Kalender potensi ketersediaan bahan pakan di desa Tlogoagung 

 

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa keberadaan hijauan pakan berupa 

jerami padi melimpah pada bulari maret hingga juni, sedangkan juni hingga september 

inilah kondisi kekurangan bahan pakan. Untuk mensuplay pakan dalam 3 bulan (±100 hari) 

inilah diperlukan pengawetan jerami padi maupun rumput gajah. Kondisi minus pakan juga 

akan terjadi kembali pada bulan desember hingga maret. Suplay pakan pada bulan-bulan 

tersebut bisa dilakukan dengan mengawetkan dan menyimpan pakan yang berasal dari 

tebon jagung dan jerami kedelai yang banyak tersedia di bulan september. 

 

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, ada beberapa prioritas masalah yang telah 

disepakati bersama antara kelompok mitra dengan tim pengusul Program Kemitraan 

Masyarakat (PKM). Permasalahan utama tersebut adalah: 
 

1. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani-peternak tentang pengolahan 

jerami padi menjadi pakan yang bernilai nutrisi tinggi bagi temak kambing. 
 

2. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani-peternak tentang bagaimana 

mengawetkan tebon jagung dalam bentuk segar sehingga bisa digunakan waktu 
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musim kemarau. 
 

3. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani-peternak tentang pemanfaatan 

jerami kedelai menjadi produk pakan segar untuk kambing lokal. 
 

4. Keterbatasan peralatan yang dimiliki petani-peternak untuk mengolah limbah 

pertanian menjadi bahan pakan kambing. 
 

5. Pertambahan bobot badan kambing masih rendah yaitu < 0,2 Kg/ ekor / hari. 
 

6. Petani-peternak belum mengetahui tentang growth promotor dan fungsinya dalam 

meningkatkan produktivitas bobot badan kambing lokal. 
 

7. Keterbatasan tempat di masing-masing anggota peternak yang bisa digunakan 

sebagai gudang penyimpanan pakan (stock) untuk musim kemarau. 
 

8. Kurangnya pola manajemen kelompok dalam menunjang peningkatan pendapatan 

petani dan peternak sapi potong. 

 

 

3.2 Metode Pendekatan 

 

Kuantitas dan kualitas pakan merupakan faktor utama penentu keberhasilan usaha 

peternakan karena hampir 2/3 biaya produksi berasal dari pakan. Oleh karena itu, perhatian 

terhadap asupan zat makanan ke ternak akan sangat menentukan keberhasilan budidaya 

peternakan (Anggorodi, 1990) 
 

Ada 2 masalah utama yang menyebabkan pakan ternak ruminansia yang diberikan 

tidak memenuhi kecukupan jumlah dan asupan nutrisi. Masalah pertama adalah bahan 

pakan pada umumnya berasal dari limbah pertanian yang rendah kadar protein kasarnya 

dan tinggi serat kasarnya. Tingginya kadar serat ini yang umumnya didominasi komponen 

lignoselulosa (karbohidrat komplek) yang sulit dicerna (McDonald et al., 2000). Masalah 

lainnya adalah ketersedian pakan yang tidak kontinyu. Ini dikarenakan kurangnya bahan 

pakan terutama di musim kemarau. 
 

Teknologi yang sekarang berkembang adalah pembuatan pakan dalam bentuk silase 

dengan Teknologi Fast Ferment Parsial Silo. Pioner Development Foundation (1991) 

menjelaskan bahwa teknologi Fast Ferment Parsial Silo adalah metode fermentasi secara 

terpisah dalam beberapa chamber/silo (wadah) pada kondisi terkontrol dan dalam waktu 

yang relatif cepat karena menggunakan bio katalisator. Bio katalisator merupakan 

mikroorganisme pemecah lignin yang berfungsi mempercepat proses fermentasi dan juga 

mempercepat pertambahan bobot badan (growth promotor). Produk silase ini tidak hanya 

sekedar awet tapi juga kadar nutrisinya relatif lebih lengkap dan yang paling penting 
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adalah lebih disukai ternak (palatable) dan tidak mudah rusak karena proses buka-tutup 

kemasan bisa diminimalisir dengan kondisi silo yang terpisah. 
 

(Siregar, 1995) menjelaskan bahwa silase adalah suatu produk yang dihasilkan 

melalui proses fermentasi terkontrol suatu bahan berkadar air tinggi. Bahan yang dijadikan 

silase biasanya berupa hijauan makanan ternak (rumput dan legum) dan hasil tanaman 

pertanian berikut hasil ikutannya. Tujuan utama pembuatan silase adalah untuk 

mengawetkan, menurunkan zat anti-nutrisi dan mengurangi kehilangan zat makanan suatu 

bahan baku untuk dimanfaatkan pada waktu mendatang. 
 

Lebih lanjut diuraikan (Mc.Donald and Whittenbury, 1973) bahwa prinsip utama 

pembuatan silase: 
 

1. Menghentikan pernafasan dan penguapan sel-sel tanaman. 
 

2. Mengubah karbohidrat menjadi asam laktat melalui proses fermentasi kedap udara. 
 

3. Menahan aktivitas enzim dan bakteri pembusuk. 
 

Pembuatan silase pada  temperatur  27-35
0
C, menghasilkan  kualitas  yang sangat 

 

baik. Hal tersebut dapat diketahui secara organoleptik, yakni: 
 

1. Mempunyai tekstur segar 
 

2. Berwarna kehijau-hijauan 
 

3. Tidak berbau 
 

4. Disukai ternak 
 

5. Tidak berjamur 
 

6. Tidak menggumpal 

 

Keterbatasan tempat penyimpanan silase di kandang masing-masing anggota 

petemak perlu dibantu dengan penyediaan gudang penyangga pakan (buffer). Gudang ini 

bisa dikelola dengan sistem sewa, dan penggunaannya dikelola oleh kelompok. Kebutuhan 

luas dan volume gudang penyangga pakan bisa dihitung seperti pada tabel 4 berikut. 

 

Table 4. Analisis Kebutuhan Tempat/Gudang silase 
 

No Uraian Volume Kapasitas Pemenuhan 

  (m
3
) Silase (Kg) kebutuhan 

1. Tong Plastik P. 120cm x L. 60cm 0.06 60 7 ekor / hari 
2. rata-rata tempat (gudang pakan) milik  2000 1 ekor / 100 hari 

 anggota peternak:    

 luas 2x2 m, tinggi 2m    

3. Kebutuhan kelompok : 35 ekor 10 30.000 35 ekor / 100 hari 

 selama 100 hari    

4. Tempat/gudang   pakan   yang   sudah 2 6.000 7 ekor / 100 hari 



14 
 
 

 

tersedia di 18 anggota: 2m
3
 x 18 

5. Kekurangan yang harus di tampung di 8 24.000 28 ekor / 100 hari gudang penyangga 
pakan  

 
 

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa kebutuhan volume gudang penyangga pakan 

di kelompok Mitra adalah 8 m
3
 dengan kapasitas daya tampung silase sebesar 32.000 kg. 

Hal ini lah yang menjadi dasar teknis penyediaan gudang penyangga yang harus disewa 
 

dan dikelola secara berkelompok. 
 

Hal  yang  penting  diperhatikan  adalah  analisis  ekonomi  dari  kegiatan  produksi 
 

silase tersebut. Sehingga akan bisa diketahui kelayakan program ini bagi permasalahan 
 

yang dihadapi oleh anggota peternak. Analisis ekonomi pembuatan silase untuk temak 
 

kambinng disajikan pada tabel 5 berikut: 
 

Tabel 5. Analisis Ekonomi Pembuatan Silase untuk Kambing (35 ekor selama 100 hari) 
 

No. Uraian Pengeluaran Harga (Rp.) 

1. Bahan Baku pakan (jerami/tebon/jeram kedele) 28.000kg x Rp.125 3.400.000 
2. Biaya sewa gudang Rp.2.000.000/tahun 555.000 

3. Biaya sewa (penyusutan) alat chopper Rp.15.000.000 / 30 periode 500.000 

4. Biaya sewa (penyusutan) silo (20 bh x Rp.10.000) / 4 periode 200.000 

5. Biaya pakan tambahan (dedak halus : 0,2kg x Rp.1500 x 35 ekor x 1.050.000 

 100 hari)  

6. Biaya Tenaga Kerja (2 orang x Rp. 30.000 x 100) 6.000.000 

7. Biaya obat-obatan, listrik dan air 600.000 

8. Pembelian Bakalan Kambing (20 kg x Rp.22.000 x 35 ekor) 15.400.000 

 Sub Total 27.705.000 

Penerimaan  

1. Penjualan Sapi Potong (40 kg x 22.000 x 35 30.800.000 

 ekor)  

2. Kotoran ternak (1kg x 35ekor x 100hari x Rp. 350.000 

 100)  

Sub Total 31.150.000 

Keuntungan  

Total keuntungan 3.445.000 

Rentabilitas 12.43% per 

 periode 

Berdasarkan  analisis  diatas  dapat  diketahui  bahwa  program  pembuatan silase  dengan 
 

sistem  berkelompok  tersebut  menghasilkan  keuntungan  sebesar  12.43%  per  100  hari. 
 

Dalam  satu  tahun  rentabilitas  nya  mencapai  lebih  dari  36%,  lebih  tinggi  dari  bunga 
 

deposito bank yang hanya mencapai 10% per tahun. sehingga program ini sangat layak 
 

untuk diterap kembangkan. 
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Berdasarkan kondisi dan prioritas masalah yang ada maka perlu dilakukan 

penyelesaian masalah melalui beberapa metode pendekatan diantaranya: 
 

1. Pemetaan kondisi teknis ketersediaan bahan pakan sepanjang tahun di desa 

Tlogoagung kecamatan Kembangbahu kabupaten Lamongan. 
 

2. Penyuluhan tentang teknologi Fast Ferment Parsial Silo, Kerja sama dengan Dinas 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten lamongan 
 

3. Pelatihan pembuatan silase dari Jerami padi, tebon jagung dan jerami kedelai 

dengan teknologi Fast Ferment Parsial Silo. 
 

4. Pelatihan perbanyakan growth promotor 
 

5. Penyediaan peralatan pembuatan silase di kelompok mitra. 
 

6. Penyediaan tempat penyimpanan stok pakan untuk musim kemarau berupa Gudang 

Penyangga pakan (buffer) yang dikelola oleh kelompok mitra. 
 

7. Pendampingan (bimbingan teknis) tentang keberlanjutan produksi silase dan 

growth promotor di tingkat kelompok. 

 
 

3.3 Prosedur Kerja 

 

Prosedur dalam pembuatan silase mengacu pada Pioner Development Foundation 

(1991) sebagaimana berikut : 
 

1. Pembuatan Silase Jerami Padi dengan teknologi Fast Ferment Parsial Silo 
 

a. Jerami padi dipotong-potong / chopper, ukuran 3-5 cm 
 

b. Ditambahkan Growth Promotor 1 lt/ton jerami padi yang dilarutkan kedalam 5 kg 

molases dan 50-100 liter air. Dan ditambah dedak halus 14 kg 
 

c. Dimasukkan kedalam (silo) Tong plastik  secara berlapis 
 

d. Tumpukan Jerami padi dipadatkan 
 

e. Ditutup rapat dan disimpan pada tempat yang terlindung dari panas dan hujan. 
 

2. Pembuatan Silase Tebon Jagung dengan teknologi Fast Ferment Parsial Silo 
 

a. Jerami padi dipotong-potong / chopper, ukuran 3-5 cm 
 

b. Ditambahkan Growth Promotor 1 lt/ton jtebon Jagung yang dilarutkan kedalam 5 

kg molases dan 50-100 liter air. Dan ditambah dedak halus 14 kg 
 

c. Dimasukkan kedalam (silo) Tong plastik  secara berlapis 
 

d. Tumpukan tebon jagung dipadatkan 
 

e. Ditutup rapat dan disimpan pada tempat yang terlindung dari panas dan hujan. 
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3. Pembuatan Silase Jerami Kedelai dengan teknologi Fast Ferment Parsial Silo 
 

a. Jerami padi dipotong-potong / chopper, ukuran 3-5 cm 
 

b. Ditambahkan Growth Promotor 1 lt/ton jerami kedelai yang dilarutkan kedalam 5 

kg molases dan 50-100 liter air. Dan ditambah dedak halus 14 kg 
 

c. Dimasukkan kedalam (silo) Tong plastik  secara berlapis 
 

d. Tumpukan Jerami kedelai dipadatkan 
 

e. Ditutup rapat dan disimpan pada tempat yang terlindung dari panas dan hujan. 
 

4. Prosedur memperbanyak growth promotor (Dhariyan, 2010) 
 

a. Menyiapkan 1 liter starter bio katalisator merek X 
 

b. Melarutkan 5 kg molases kedalam 100 liter air ke dalam drum plastik 
 

c. Masukkan starter kemudian diaduk sampai homogen 
 

d. Tutup rapat dan diinkubasi selama 7 hari. 
 

5. Penyediaan Sarana Pengolahan Limbah Pertanian : 
 

Sarana yang dibutuhkan dalam pembuatan silase ditingkat kelompok antara lain 

adalah silo berupa tong plastik. Wadah ini harus kedap udara dan mampu mendukung 

proses ensilase secara anaerob (McDonald et al., 2000). Plastik dipilih dari jenis HD 

Dengan ketebalan 0.50 cm. Jenis plastik ini mempunyai kerapatan yang sangat baik, 

dan cukup tahan lama (tidak mudah bocor). Ukuran silo Panjang 100 cm dan lebar 60 

cm. wadah ini mempunyai volume ± 0.06 m3 dengan kapasitas ± 60 kg silase. Sarana 

silo dengan sistem per tong plastik ini digunakan untuk menghindari seringnya buka-

tutup pada wadah fermentasi. Satu tong plastik silase digunakan untuk 7 ekor kambing 

lokal setiap hari. Sehingga kualitas silase tetap baik dan aman bagi ternak. 
 

Sarana yang kedua adalah mesin pemotong/pencacah hijauan berupa Chopper. 

Kapasitas nya mencapai 100 - 150 Kg per jam. Mesin ini dimensi nya tidak terlalu 

besar dan dinamis sehingga cukup praktis dan mudah dibawa dan digunakan ke 

beberapa lokasi anggota petemak. Penggeraknya pun berupa motor 6 PK yang cukup 

ringan. Sehingga mesin tersebut cukup efektif dan efisien bila digunakan secara 

berkelompok. 
 

Sarana yang ketiga adalah gudang penyangga pakan sebagai buffer stok di 

musim kemarau. Gudang ini disediakan dengan sistem sewa dan dikelola langsung 

oleh kelompok mitra. 
 

3.4 Rencana Kegiatan 
 

Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada program PKM adalah sebagai berikut: 
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a. Persiapan 
 

Persiapan dilakukan bersama pengurus dan anggota kelompok untuk menyepakati 

jadwal kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah mempersiapkan bahan dan alat-

alat yang diperlukan diantaranya: 
 

 Pengadaan/pembelian (silo) tong plastik


 Pengadaan/pembelian mesin chopper


 Pengadaan/sewa gudang penyangga 

pakan b. Pelaksanaan


 Penyuluhan
 

Dalam penyuluhan dilakukan secara tutorial dan diskusi dengan anggota 

kelompok petani peternak. Penyuluhan dilakukan bertempat di rumah ketua 

kelompok. Frekuensi pertemuan dilakukan dua kali, dengan waktu pertemuan 

masing-masing selama 2 jam. Pada pertemuan hari pertama menyampaikan materi 

penyuluhan tentang prinsip-prinsip pembuatan silase. Materi pada pertemuan hari 

kedua adalah memperkenalkan cara-cara teknis pembuatan silase dan peran 

organisasi (kelompok) dalam usaha program ini. 
 

 Pelatihan operasional mesin chopper


Dilakukan bersama teknisi perusahaan penyedia mesin. 


 Pelatihan pembuatan silase Jerami Padi, Tebon jagung dan jerami kedelai


 Pelatihan memperbanyak growth promotor


 Pemberian silase pada ternak kambing
 

o Membuka 1 tong plastik silase (dari masing-masing metode) yang telah 
 

diperam selama 1 bulan 
 

o Memberikan pada masing-masing 7 ekor ternak sapi potong selama 2 hari. 
 

o Mengamati dan mencatat tingkat konsumsi, palatabilitas dan reaksi 

pencernaan terhadap ternak tersebut (konsistensi feses). 
 

 Pendampingan teknis selama kegiatan berlangsung

 

c. Evaluasi 
 

Mengevaluasi proses dan hasil kegiatan sesuai dengan format program PKM, 

antara lain dengan memperhatikan dan mencatat seberapa besar pencapaian. Evaluasi 

dilakukan dengan cara : 
 

1. Pre-test dan Post-test Peserta : hal ini untuk mengetahui tingkat pengetahuan 
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dan keterampilan petani-peternak dalam memanfaatkan limbah pertanian 

menjadi pakan silase sebelum dan setelah program PKM. 
 

2. Mengukur Pertambahan Bobot Badan Kambing lokal: untuk mengetahui apakah 

sudah mencapai target program. 
 

3. Mencatat Jumlah produk silase yang dibuat oleh anggota 

kelompok. d. Pembuatan Laporan 
 

Laporan dibuat sesuai format yang ditentukan dalam program PKM. 

 

3.5 Partisipasi Mitra 

 

Program ini didukung sepenuhnya oleh Ketua, Pengurus dan anggota kelompok 

Tani “Rukun Tani II” dan Kelompok Ternak “Telaga Ternak Mandiri”. Bentuk 

partisipasi mereka diwujudkan dalam hal seluruh anggota yang berjumlah 18 orang 

petani dan peternak kambing bersedia untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan 

program ini. Komitmen juga diberikan nantinya untuk melanjutkan program dalam 

bentuk penerapkembangan teknologi dan sarana yang didapat dari program ini. 
 

Tersedia lahan milik pengurus dan anggota kelompok berupa sawah seluas 4 

hektar yang menghasilkan limbah jerami padi dan tebon jagung dan jerami kedelai. 

Kelompok juga mempunyai lahan HMT di parit sawah milik masing-masing anggota 

yang mencapai 0.4 hektar yang ditanami rumput gajah. Lahan tersebut siap men-suplay 

bahan baku pembuatan silase. Anggota juga bersedia untuk melibatkan ternak kambing 

mereka dalam program ini. Kambing sejumlah 35 ekor siap untuk diberi pakan silase 

hasil produk program ini selama musim kemarau (± 100 hari). 
 

Sarana lain yang bisa disediakan oleh kelompok adalah adanya gudang 

penyangga pakan milik salah satu anggota yang siap disewa dalam program ini. Unit 

gudang tersebut berukuran panjang 28 m, lebar 8 m dan tinggi 3 m. dengan volume ± 

2m
3
. 

 
Partisipasi aktif sedianya juga dilakukan oleh ketua dan pengurus kelompok 

dalam hal penyediaan tempat penyuluhan. Tempat kegiatan penyuluhan akan dilakukan 

di Balai Desa Tlogoagung dan rumah ketua kelompok. Sedangkan pelatihan pembuatan 

silase akan dilakukan langsung di gudang penyangga pakan yang akan disewa. 

Pengurus kelompok juga akan mengelola keberadaan gudang penyangga pakan secara 

ekonomi. Sehingga program ini diharapkan bisa berkonstribusi terhadap anggota 

sekaligus bisa mengembangkan keorganisasian dan usaha kelompok. 
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Pola pengelolaan program penerapkembangan teknologi pakan hijauan di 

Kelompok Mitra sudah direncanakan dengan baik guna keberlanjutan program ini. 

Program PKM berperan sebagai pendukung dalam Pelatihan, pemberian sebagian 

sarana produksi dan koordinasi dalam pendampingan keberlanjutan program, baik 

kepada organisasi maupun langsung kepada anggota mitra. Organisasi Mitra bertugas 

mengelola aktivitas Produksi silase hingga menghasilkan kontinuitas output produk 

yang baik. Peran organisasi mitra ini antara lain : penyediaan sarana & prasarana 

produksi dan pengelolaan SDM yaitu anggota kelompok yang dilibatkan dalam 

aktifitas produksi (termasuk memberikan upah). Selain itu organisasi mitra juga 

mengelola distribusi output produk kepada anggota (dengan laba 2,5% dari cost 

produksi) maupun Market (dijual diluar anggota, dengan laba 10% dari cost produksi) 

dan berkewajiban memberikan Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota. 
 

Anggota Mitra berperan sebagai pelaku kegiatan produksi silase dan berhak 

mendapat produk tersebut dengan membelinya dari Organisasi Mitra. Namun 

demikian, pembelian ini harganya lebih rendah dari harga produk yang dipasarkan 

diluar anggota. Selain itu anggota juga masih berhak menerima Upah aktifitas produksi 

dan sisa hasil usaha (SHU) dari Organisasi Mitra. Sehingga dengan pola seperti ini 

diharapkan program ini bisa berlanjut dan berkembang. Secara jelas pola keberlanjutan 

program di tingkat mitra ini bisa dilihat pada Lampiran 3. 
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BAB IV 
 

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 
 

 

Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat  Universitas  Islam  Lamongan 
 

(Litbang Pemas UNISLA) telah banyak melakukan program di tingkat wilayah maupun 
 

daerah Lamongan. Kegiatan satu tahun terakhir disajikan dalam tabel 6 berikut. 
 

Tabel 6. Kegiatan Litbang Pemas UNISLA tahun 2014-2016  
 

No Kegiatan Biaya  
1. Sosialisasi Teknik Embrio Transfer di Kecamatan - APBD II Kabupaten Lamongan 

Sambeng Kabupaten Lamongan - Perguruan Tinggi UNISLA 

2. Penyuluhan Budidaya Ikan Lele sistem Terpal di - APBD II Kabupaten Lamongan 

Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan - Perguruan Tinggi UNISLA 

3. Pelatihan Manajemen Koperasi Wanita di Dinas - APBD II Kabupaten Lamongan 

UMKM Kabupaten Lamongan - Perguruan Tinggi UNISLA  
4. Penerapan Teknologi Estrus Syncronization dan - Dikti 

IB Kambing Jenis Boer di Kabupaten Lamongan  
 
 

Ketua Tim Pengusul mempunyai beberapa pengalaman kemasyarakatan yang 
 

cukup baik. Ketua tim pengusul merupakan Dosen yang membina 7 (tujuh) Kelompok 
 

Tani di desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu mulai tahun 2008 - sekarang. Ketua 
 

tim pengusul juga merupakan Pengurus Litbang Pemas di Universitas Islam Lamongan 
 

tahun 2011 - sekarang. Pernah melakukan pelatihan teknologi pakan hijauan kelompok tani 
 

sekecamatan  Kembangbahu  pada  tahun  2014.  Kemudian  pernah  melakukan  pelatihan 
 

teknologi pakan konsentrat di desa tlogoagung pada tahun 2016. Secara rinci kualifikasi 
 

dan pengalaman Tim Pengusul tercantum dalam Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul 
 

(Lampiran 2). 
 

Program PKM ini akan dilaksanakan oleh 3 orang dari dosen dan Litbang Pemas 
 

Universitas Islam Lamongan serta melibatkan 5 orang dari mahasiswa Fakultas Peternakan 
 

Universitas Islam Lamongan. Tim ini mempunyai kualifikasi yang baik didasarkan atas 
 

latar belakang pendidikan dan pengalaman. Seluruh anggota tim berlatar belakang 
 

pendidikan bidang peternakan dan agrribisnis peternakan sehingga mengetahui secara jelas 
 

persoalan dan solusi yang harus diterapkan di lapangan. Tugas pelaksana kegiatan ini 
 

disajikan dalam tabel 7 berikut. 
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Tabel 7. Tugas Pelaksana Kegiatan PKM  
     

 Nama Status Keahlian Tugas 
    

Ir.  Arif  Arya  Hertanto, Ketua Peternakan - Mengkoordinasi persiapan, 

M.MA   pelaksanaan dan evaluasi kegiatan 

    - Penyuluhan dan pelatihan 

    pembuatan silase jerami padi 

    - Penyuluhan dan pelatihan 

    pembuatan silase tebon jagung 

    - Penyuluhan dan pelatihan 

    pembuatan silase Jerami Kedelai 

Dyanovita Alkurnia, S.Pt, Anggota Agribisnis - Penyuluhan manajemen usaha 

M.Agr  Peternakan kelompok 

    - Pelatihan perbanyakan growth 

    promotor 

Fitri Mahasiswa Peternakan - Pendamping teknis pelatihan 

    pembuatan silase jerami padi 

Bayu Mahasiswa Peternakan - Pendamping teknis pelatihan 

    pembuatan silase tebon jagung 

Rozak Mahasiswa Peternakan - Pendamping teknis pelatihan 

    pembuatan silase jerami kedelai 

Ali Mahasiswa Peternakan - Pendamping teknis pelatihan 

    perbanyakan growth promotor 

Atus Mahasiswa Peternakan - Membantu pengambilan data-data 

    kegiatan 
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BAB V 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 

5.1 Hasil Persiapan Kegiatan 
 

Hal pertama yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi rencana kegiatan 

kepada anggota kelompok mitra dalam hal ini adalah Kelompok Tani Rukun Tani II dan 

Kelompok Petani Peternak Telaga Ternak Mandiri. Kegiatan yang telah dilakukan tersebut 

terlihat pada gambar 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. Sosialisasi Rencana Kegiatan di Kelompok Tani “Rukun Tani II” dan 

Kelompok Petani Peternak “Telaga Ternak Mandiri” 

 

 

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh anggota Kelompok tani “Rukun Tani II” dan 

anggota Kelompok Petani Peternak “Telaga Ternak Mandiri” di Desa Tlogoagung 

Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan. Semua yang hadir tersebut mempunyai 

kriteria yang telah ditentukan diantaranya : kepemilikan ternak dan lama beternak. 

Kegiatan ini mampu menjelaskan secara detail permasalahan, tujuan dan bentuk kegatan 

yang akan dilaksanakan, sekaligus mengkonfirmasi hal-hal yang kiranya diperlukan lebih 

lanjut. Menurut Vander Zanden, sosialisasi adalah proses interaksi sosial melalui mana kita 

mengenal cara-cara berpikir, berperasaan dan berperilaku, sehingga dapat berperan serta 

secara efektif dalam masyarakat (Ihromi, 1999 ; Harada, 2011). 
 

Persiapan berikutnya adalah penyediaan sarana yang dibutuhkan diantaranya : silo 
 

dalam bentuk tong plastik dengan spesifikasi Jenis Plastik : HD Ukuran: 60cm x 120cmx 
 

O.5 cm, Volume : 0.02m3, Warna : biru yang disajikan dalam gambar 2. 
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Gambar 2. Silo “Tong Plastik” untuk menyimpan Silase 
 

 

Silo tong plastik dipilih karena lebih efektif dan efisien karena lebih murah, mudah 

didapat, efisien dalam penyimpanan dan tepat dalam penggunaan silase yang akan 

diberikan kepada kambing sehingga bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Susanto, 

dkk. (2014) menjelaskan bahwa silo dapat dibuat dengan berbagai macam bentuk 

tergantung pada lokasi, kapasitas, bahan yang digunakan dan luas areal yang tersedia. 
 

Sarana lain yang dipersiapkan adalah pencacah hijauan (chopper) seperti pada 

gambar 3 berikut ini : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3. Chopper beserta mesin penggerak 6,5 HP 
 

 

Alat tersebut mempunyai spesifikasi : Kapasitas 200 – 300 kg / jam, Dimensi mesin : 

P 1200 cm, L 70 cm. T 110 cm Bahan body : mild steel tebal 3 mm, 2 mm, 10 mm, Bahan 

rangka : UNP 65 mm, Besi Siku 50 mm, Mata pisau : Baja dan Mesin penggerak : Deasel 

6,5 HP. Pemotongan hijauan berfungsi untuk memudahkan dalam proses pengepakan ke 

dalam silo (Hanafi, 2008). 
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5.2 Hasil Kegiatan Penyuluhan 
 

Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dengan melakukan penyuluhan I kepada anggota 

kelompok mitra seperti terlihat pada gambar 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4. Kegiatan Penyuluhan I di Kelompok Mitra 
 

 

Sebelum dilaksanakan penyuluhan, peserta diajak untuk mengerjakan soal pre-test. 

Hasil pre-test menunjukkan bahwa nilai yang dicapai peserta rata-rata sebesar 44,5 nilai 

yang rendah tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan peserta terhadap teknologi 

pakan ternak masih sangat rendah. 
 

Kegiatan penyuluhan I dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan berdasarkan hasil 

pre-test yang dicapai. Materi yang diberikan adalah tentang dasar-dasar teknologi 

pengawetan pakan dan prinsip-prinsip pembuatan silase. Kegiatan ini dihadiri oleh 20 

orang peserta dari kelompok tani “Rukun Tani II” dan kelompok petani-peternak “Telaga 

Ternak Mandiri” Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan. 
 

Kegiatan penyuluhan dilakukan dua kali. Penyuluhan II dilaksanakan sehari 

selanjutnya untuk menambah wawasan lebih luas dan aplikatif. Kegiatan tersebut bisa 

dilihat pada gambar 5. 
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Gambar 5. Kegiatan Penyuluhan II di Kelompok Mitra 
 

 

Kegiatan penyuluhan II menerangkan materi tentang cara teknis pembuatan silase. 

Setelah mengikuti kegiatan tersebut peserta lebih paham terhadap cara-cara pembuatan 

silase dengan teknologi Fast Ferment. Sehingga siap secara pengetahuan untuk melakukan 

praktek dalam kegiatan pelatihan pembuatan silase. 

 
 

5.3 Hasil Kegiatan Pembuatan Silase 
 

Kegiatan pelatihan diharapkan mampu memberikan keterampilan dasar dalam 

pembuatan silase dengan teknologi yang diterapkan. Pertama yang disiapkan dalam rangka 

pembuatan silase adalah mempersiapkan limbah pertanian yang akan dibuat silase. 

Kegiatan tersebut tersaji pada gambar 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 6. Limbah pertanian (tebon jagung, jerami padi dan Jerami Kedelai) 
 

 

Limbah pertanian tersebut diperoleh dari daerah sekitar lokasi kelompok mitra. Pada 

bulan juni 2018 merupakan musim panen MK I sehingga ketersediaan limbah pertanian 

tersebut sangat melimpah. Limbah pertanian yang disiapkan antara lain tebon jagung 

sebesar 1 ton, jerami padi sebesar 1,5 ton dan jerami kedelai sebasar 0,5 ton. 
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Kegiatan berikutnya adalah pelatihan dan pembuatan silase bersama peserta. 
 

Kegiatan tersebut seperti pada gambar 7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 7. Kegiatan pelatihan dan pembuatan silase 
 

 

Prosedur yang dilakukan dalam kegiatan pelatihan dan pembuatan silase di 

kelompok mitra sesuai Pioner Development Foundation (1991) adalah sebagai berikut : 
 

1. Pembuatan Silase Jerami Padi dengan teknologi Fast Ferment 
 

a. Jerami padi dipotong-potong / chopper, ukuran 3-5 cm 
 

b. Ditambahkan Growth Promotor 1,5 lt/ 1,5 ton jerami padi yang dilarutkan kedalam 

7,5 kg molases dan 120 liter air. 
 

c. Dimasukkan kedalam (silo) tong plastik 
 

d. Tumpukan Jerami padi dipadatkan 
 

e. Ditutup rapat dan disimpan 
 

2. Pembuatan Silase Tebon Jagung dengan teknologi fast ferment 
 

a. Tebon Jagung dipotong-potong / chopper, ukuran 3-5 cm 
 

b. Ditambahkan Growth Promotor 1 lt/ 1 ton tebon jagung yang dilarutkan kedalam 5 

kg molases dan 60 liter air. 
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c. Dimasukkan kedalam (silo) tong plastik 
 

d. Tumpukan tebon jagung dipadatkan 
 

e. Ditutup rapat dan disimpan 
 

3. Pembuatan Silase jerami kedelai dengan teknologi fast ferment 
 

a. Jerami kedelai dipotong-potong / chopper, ukuran 3-5 cm 
 

b. Ditambahkan Growth Promotor 0,5 lt/ 0,5 ton jerami kedelai yang dilarutkan 

kedalam 2,5 kg molases dan 50 liter air. 
 

c. Dimasukkan kedalam (silo) tong plastik 
 

d. Tumpukan jerami kedelai dipadatkan 
 

e. Ditutup rapat dan disimpan 
 

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa peserta telah mampu mengikuti kegiatan 

dengan baik sehingga menghasilkan silase yang aman dan bisa diberikan kepada ternak. 

 
 

5.4 Hasil Kegiatan Perbanyakan Growth Promotor 
 

Salah satu komponen penting dalam pembuatan silase adalah starter yang berisi 

mikroba pengurai sekaligus sebagai pemacu pertumbuhan (growth promotor). Selama ini 

produk tersebut masih harus dibeli dengan harga yang cukup mahal. Hal ini bisa disiasati 

dengan memperbanyak starter tersebut. Kegiatan memperbanyak growth promotor bisa 

dilihat pada gambar 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 8. Kegiatan Perbanyakan growth promotor 
 

 

Prosedur perbanyakan growth promotor sesuai Dhariyan (2010) pada kegiatan ini 

dilakukan dengan cara : menyiapkan 1 liter starter bio katalisator merek Em4, kemudian 

melarutkan 5 kg molases ke dalam 100 liter air ke dalam drum plastik. Setelah itu 

dimasukkan starter kemudian dan diaduk sampai homogen. Setelah itu drum ditutup rapat 

dan diinkubasi selama 7 hari. Setelah proses fermentasi selesai maka produk dipindahkan 

ke botol 1 liter-an, kemudian disimpan. 
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5.5 Pemberian Silase pada Ternak Kambing Lokal 
 

Produk silase hasil kegiatan ini juga diuji coba pada ternak kambing lokal. Kegiatan 

tersebut bisa dilihat pada gambar 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 9. Pemberian silase pada ternak kambing lokal 
 

 

Silase yang dihasilkan pada kegiatan ini mempunyai karakteristik fisik : berbau khas 

fermentasi dan berwarna tetap hijau agak kekuningan. Ternak yang akan diberi pakan 

silase ini adalah kambing lokal jenis kacang. sebelum diberikan, silase dari silo plastik 

diangin-anginkan dulu selama 1 jam. Hasil pengamatan diketahui bahwa tingkat kesukaan 

(palatabilitas) kambing kacang terhadap silase adalah cukup tinggi. 

 
 

5.6 Buffer Stock Parsial Silo Silase Di Gudang Kelompok Mitra 
 

Setelah produk silase yang dihasilkan dari kegiatan ini telah jadi, maka dilakukan 

penyimpanan di gudang penyangga sebagai buffer stock petani-peternak di musim 

kemarau. Hal tersebut bisa dilihat pada gambar 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 10. Buffer Stock Silase 
 

 

Hasil produk silase disimpan dalam silo tong plastik (parsial silo) kemudian di 

tumpuk dan disimpan di dalam gudang penyangga milik salah satu anggota kelompok. 

Produk tersebut akan digunakan saat puncak musim kemarau (bulan september - oktober) 

tahun 2018 yang akan datang. 
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5.7 Capaian Luaran Kegiatan   

 Beberapa luaran yang dijanjikan telah tercapai sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 8. Realisasi Capaian Luaran Kegiatan   

No 
Jenis Luaran Target Capaian Realisasi Capaian 

  
Luaran    

Luaran Wajib   

1 Publikasi ilmiah pada Jurnal ber ISSN/Prosiding jurnal published Published pada 
 Nasional  Jurnal Ternak Vol.6 
   No.1 Tahun 2018 

   judul : Teknologi 

   Silase Fast- 

   Ferment Di 

   Peternak 

   Kambing Lokal 

   Kabupaten 

   Lamongan. 

   http//www.journal 
   .unisla.ac.id 

   Submit pada 

   international 

   conferrece Icostec 

   2018 

    
2 Publikasi pada media masa cetak/online/repocitory PT) Sudah terbit Terbit pada media 

   online Fakultas 
   Peternakan 
   UNISLA : 

   http//www.fapet.uni 

   sla.ac.id 

3 Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, Penerapan Peningkatan 
 serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau  kualitas keawetan 

 sumber daya lainnya  bahan pakan silase 
   hingga 6 bulan 

   Peningkatan PBB 

   kambing Lokal 

4 Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, Besar peningkatan Peningkatan 
 dan manajemen)  Pengetahuan dan 
   keterampilan 
   Peternak (Hasil 

   pre/post tes) 

5 Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, Sudah Sudah dilaksanakan 

 keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan) dilaksanakan  
Luaran Tambahan   

1 Publikasi di jurnal internasional - - 

2 Jasa; rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang produk TTG 

3 Inovasi baru TTG penerapan  

4 Hak kekayaan intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak draf draf 

 Cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain Produk   

 Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan   

 Desain Topografi Sirkuit Terpadu)   

5 Buku ber ISBN draf Draf Modul 
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BAB VI 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

6.1 Kesimpulan 
 

Teknologi Fast_Ferment dengan manajemen Buffer Stock Parsial Silo sangat tepat 

guna dalam mengatasi permasalahan peternak sapi potong di saat musim kemarau. 

Kegiatan penyuluhan, penyediaan sarana, pelatihan dan manajemen pengelolaan kegiatan 

di tingkat kelompok mitra berjalan cukup baik. 

 
 

6.2 Saran 
 

Diperlukan program pendampingan lebih lanjut terhadap kegiatan kelompok mitra 

khususnya kegiatan pengelolaan usaha produksi silase dan distribusinya baik di tingkat 

anggota maupun pasar di luar anggota. Program penelitian juga perlu dilakukan untuk 

membantu penyelesaian masalah yang muncul serta inovasi teknologi yang diperlukan. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Catatan Harian (log book) 
 
 

PEMBERDAYAAN USAHA BUDIDAYA KAMBING KACANG MELALUI 

PEMANFAATAN LIMBAH PERTANIAN MENJADI SILASE DENGAN TEKNOLOGI 

“FAST FERMENT PARSIAL SILO”  
(PKM Di Kelompok Ternak “Telaga Ternak Mandiri” Desa Tlogoagung, Kecamatan 

Kembangbahu, Kabupaten Lamongan Jawa Timur) 
 
 
No Tanggal Kegiatan Foto Hasil dan Persentase Jenis Pembelanjaan Jumlah 

    Capaian pengeluaran   

A.  Persiapan :      

1 7 mei Diskusi & sosialisasi kegiatan  Kesepakatan waktu dan Perjalanan Transportasi dari 100.000 
 2018   persiapan teknis  kampus ke lokasi  

        
2 21 Mei Pembelian Alat  1 unit mesin chopper Pembelian Habis 1 unit Pembelian 12.234.000 
 2018   CAM Pakai mesin Chopper +  
      Deasel  

        
3 21 Mei     Transportasi 1.200.000 
 2018     Lamongan –  

      Surabaya  

        
4 9 juli 2018   20 bh tong plastik HD 60 Pembelian Habis 10 bh Tong 3.000.000 
    cm x120 cm x 0.50 cm Pakai Plastik  
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5 12 Mei 2018    Pembelian Habis 7bh Terpal 2.800.000 
     Pakai   

        
6 12 Mei 2018    Pembelian Habis 3 bh Sabit 120.000 
     Pakai   

        
7 12 Mei 2018    Pembelian Habis 3 bh Gembor 60.000 
     Pakai   

        
8 12 Mei 2018    Pembelian Habis 3 bh Ember/bak 60.000 
     Pakai plastik  

        
9 14 Mei 2018    Pembelian Habis 1 unit 614.000 
     Pakai Timbangan  

      duduk  

        
B.  Pelaksanaan      

10 2 Juni 2018 Penyuluhan 1 dan 2 (9 juni 2018)  Modul pelatihan Pembelian Habis Modul Pelatihan 436.900 
    pembuatan silase Pakai   

        
11 2 Juni 2018    Pembelian Habis Ball Point 60.000 
     Pakai   
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12 2 Juni 2018    Pembelian Habis Snack + minum 500.000 
      Pakai   

         
13 5 Juni 2018    Pembelian Habis Spanduk 300.000 

      Pakai   

         
14 5 Juni 2018    Pembelian Habis Kaos 700.000 

      Pakai   

         
15 9 Juni 2018    Pembelian Habis Konsumsi 900.000 

      Pakai Penyuluhan 2  

         
16 9 Juni 2018 Penyewaan LCD Proyektor  Media penyuluhan Sewa Sewa LCD 200.000 

       Projektor +  

       Layar  

17 9 Juni 2018 Penyuluhan perbanyakan growth  Pengetahuan perbanyakan Perjalanan Transportasi dari 100.000 
   promotor  growth promotor  kampus ke lokasi  
        

18 10 Juni 2018 Pelatihan operasional mesin  Manual prosedure Perjalanan Transportasi dari 200.000 
   chopper  operasional alat  kampus ke lokasi  
         

19 3 Juli 2018 Pelatihan perbanyakan growth  100 liter growth promotor Perjalanan Transportasi dari 400.000 
   promotor    kampus ke lokasi  
         

20 3 Juli 2018    Pembelian Habis Starter 100.000 
      Pakai biokatalisator  

         
21 3 Juli 2018    Pembelian Habis Molasses 40.000 

      Pakai   
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22 3 Juli 2018    Pembelian Habis Dedak Halus 60.000 
      Pakai   

        
23 3 Juli 2018    Pembelian Habis Daduk 200.000 

      Pakai Kangkung  
         

25 10 Juli 2018 Penyuluhan pembuatan silase  Tebon Jagung, jerami Perjalanan Transportasi dari 400.000 
   silase  padi,dan jerami kedelai  kampus ke lokasi  
         

26 10 Juli 2018    Pembelian Habis BBM 112.000 
      Pakai   
         

27 10 Juli 2018 Pelatihan pembuatan silase Jerami  1.5 ton silase jerami padi Pembelian Habis Jerami Padi 375.000 
   padi   Pakai   

         
28 10 Juli 2018 Pelatihan pembuatan silase tebon  1 ton silase tebon jagung Pembelian Habis Tebon Jagung 250.000 

   jagung   Pakai   

         
29 10 Juli 2018 Pelatihan pembuatan silase jerami  0.5 ton silase jerami Pembelian Habis Jerami kedelai 125.000 

   kedelai  kedelai Pakai   

         
 17 Juli 2018 Pemberian silase pada ternak  Konsumsi pakan silase    

     untuk kambing    

         
30 17 Juli 2018 Pengujian mutu pakan dan produk  Kualitas Proximat Sewa Uji 3.000.000 

   silase    Laboratorium  
         

31 17 Juli 2018 Pengadaan dan penyewaan gudang  Gudang dari kayu ukuran Sewa Sewa Gudang 3.000.000  
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   penyangga pakan  : 28m x 8.5m x 3.5m    
         

32 20 Juli 2018 Pendampingan 1   Perjalanan Transportasi dari 100.000 
       kampus ke lokasi  

         
33 23 Juli 2018 Pendampingan 2   Perjalanan Transportasi dari 100.000 
       kampus ke lokasi  

         
34 26 Juli 2018 Pendampingan 3   Perjalanan Transportasi dari 100.000 
       kampus ke lokasi  

         
35 30 Juli 2018 Pembuatan Laporan   Pembelian Habis fotocopy & 150.000 
      Pakai penjilidan  
         

36 30 Juli 2018    Pembelian Habis Kertas F4 128.000 
      Pakai   
         

37 30 Juli 2018    Pembelian Habis Tinta printer isi 270.000 
      Pakai ulang  
         

38 31 Juli 2018 Jurnal / Prosiding   Pembelian Habis Biaya Publikasi 250.000 
      Pakai   

         
 31 Juli 2018 Draft HKI      
         

C.   Honorarium      

         

D.   Pelaporan dan Monev      

47 31 Juli 2018 Laporan On-line (Upload)  Laporan ter-upload Pembelian Habis Pulsa Kuota 100.000 
      Pakai   
        

 Agustus Monev Internal  Capaian dan per    

 2018   masalahan program    

 Oktober Monev Eksternal  Capaian dan per    

 2018   masalahan program    

   Publikasi Jurnal      

        
48 Oktober Seminar Hasil  Prosiding Perjalanan Transportasi dari 800.000 
 2018     kampus ke  

       Surabaya  
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49 12 sept PPh 23   Lain-lain Pajak total 224.600 

 2018       

   Total    40.000.000 
       ,-  
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Lampiran 2. Luaran Kegiatan  
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Lampiran 3. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB)  
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