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ABSTRACT

Villagers of Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul have some problems as well as potential, namely 
the amount of waste straw, manure of cows, goats, and chicken, and chicken slaughter waste in 
the form of rumen. Meanwhile, some residents of Tirtonirmolo village work as producers of 
tonic made of medicinal herbs who meet the raw material needs by buying them at the market. 
The purpose of this program is to process waste straw, animal waste, and chicken slaughter 
waste to be probiotic products, organic feed, and organic fertilizer. Probiotics and organic 
fertilizers will be used for intensification of ginger. The methods used in this program are: 
community education, training and diffusion of science and technology which includes 
probiotic technology, organic food technology, organic fertilizer technology, emprit ginger 
intensification technology, ginger postharvest technology, and ginger-derived products 
manufacturing technology taught to villagers of Plurugan, Jogonalan, and Kersan hamlets, in 
Tirtonirmolo village. The impact of this community service program is an increase of knowledge 
and skills of Tirtonirmolo Village community, in particular the hamlets Plurugan, Bekelan, and 
Jogonalan on livestock waste management and agriculture as well as the intensification of 
ginger and manufacture of derivative products.
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Swakelola Limbah Pertanian, Peternakan dan Pemanfaatannya
di Desa Tirtonirmolo

PENDAHULUAN

Desa Tirtonirmolo adalah salah satu desa 
di Kecamatan Kasihan yang mempunyai 12 
pedukuhan: Beton, Mrisi, Glondong 
Jogonalan Kidul, Padokan Kidul, Jogonalan 
Lor, Padokan Lor, Dongkelan, Plurugan, 
Jeblog, Kersan dan Kalipakis. Setiap tahun 
kawasan persawahan di desa Tirtonirmolo ini 
menghasilkan limbah jerami 291,36 ton 
(Anonim, 2013). Selama ini petani desa 
Tirtonirmolo belum banyak memanfaatkan 
jerami. Jerami hanya dibakar saja sehingga 
menimbulkan pencemaran udara. 

Peternak sapi di Desa Tirtonirmolo tercatat 
43 orang dengan jumlah sapi 99 ekor. Jika 1 
ekor sapi perhari minimal menghasilkan 10 kg 
limbah padat, maka dalam satu tahun akan 
tersedia bahan kompos sebanyak 5.400.000 
kg. Jumlah kambing yang dimiliki warga desa 
Tirtonirmolo 139 ekor, bila 1 ekor kambing 
perhari minimal menghasilkan 1 kg limbah 
padat maka dalam 1 tahun akan tersedia 
540.000 kg kompos. Jumlah ayam di desa 
Tirtonirmolo diperkirakan lebih dari 5000 
ekor, kotoran dari seekor ayam dewasa 
sebanyak 200 gram per hari maka dalam satu 
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diaduk hingga tercampur rata dan 
homogen. Tong fermentasi ditutup dan 
dibiarkan selama 1 minggu. Diamati hasil-
nya pada hari ke-4, 5 dan 6. Probiotik disa-
ring pada hari ke-7 lalu probiotik siap 
untuk digunakan. Bakteri rumen sapi/ 
ayam mampu bertahan hidup selama 6 
bulan.

Formula 2: bahan yang digunakan 
buah/sayuran yang sudah mulai membu-
suk dicacah kecil-kecil dan ditumbuk 
sampai halus. Dimasukkan dalam ember/ 
tong. Ditambahkan air kelapa/legen 600 
ml. Ditambahkan gula pasir/gula merah ½ 
kg dan diaduk sampai rata. Ditutup ember 
dengan plastik, ditunggu satu minggu. 

Formula 3: bahan berupa pelepah 
pisang busuk bagian pinggir sepanjang 40 
cm (harus yang benar-benar busuk karena 
sudah ada bakterinya), gula merah atau 
tetes ¼ kg dan air leri (cucian beras) 4-5 
liter. Cara pembuatan: pelepah dicacah 
sampai lembut, gula dilarutkan dalam air 
leri, pelepah dimasukkan dalam larutan 
gula dan air leri, diremas-remas, diperas 
(supaya bakterinya terlepas) dan diaduk. 
Setelah semuanya tercampur, larutan di-
saring dan dimasukkan dalam jerigen 
plastik. Setelah 3 hari dilihat, bila berbusa 
maka busa harus dibuang. Dibiarkan sela-
ma 5-7 hari. Tanda-tanda probiotik telah 
jadi akan timbul bau seperti tape. Untuk 
memelihara bakteri tetap hidup maka 
larutan diberi gula dan dedak (Purwadaria  
dkk., 2003).

b. Pembuatan pakan organik 

Formula 1: jerami padi dikumpulkan, 
sebaiknya tidak terlalu kering dan tidak 
terlalu basah. Jerami dicacah agar ukuran-
nya lebih kecil sehingga mudah dimakan 
oleh ternak. Jerami dicampurkan dengan 
bahan-bahan lain dengan porsi sebagai 

tahun akan tersedia 365.000 kg. Selain itu 
terdapat usaha pemotongan ayam yang juga 
menghasilkan limbah salah satunya berupa 
rumen ayam. Limbah peternakan ini bila tidak 
dikelola dengan baik akan menimbulkan pen-
cemaran lingkungan. 

Potensi lain dari desa Tirtonirmolo adalah 
adanya perajin jamu gendong. Untuk meme-
nuhi akan kebutuhan bahan-bahan jamunya, 
sebagian besar mereka membeli bahan baku 
empon-empon ke pasar. Hal tersebut tentunya 
akan menyebabkan biaya produksi menjadi 
tinggi sehingga keuntungan menjadi berku-
rang.

Tujuan program pengabdian ini adalah 
memanfaatkan limbah jerami, kotoran hewan 
dan pemotongan ayam menjadi produk 
probiotik, pakan organic dan pupuk organic. 
Probiotik dan pupuk organik selanjutnya 
digunakan untuk intensifikasi jahe dan dibuat 
produk turunannya.

METODE

Metode yag digunakan dalam pelaksanaan 
program pengabdian kepada masyarakat ini 
adalah pendidikan masyarakat, difusi iptek 
dan pelatihan. Metode pendidikan masyarakat 
dilakukan melalui penyuluhan, sedangkan di-
fusi iptek dilakukan dengan memperkenalkan 
iptek hasil penelitian kepada masyarakat. 
Pelatihan yang diberikan kepada masyarakat 
meliputi :

a. Pembuatan Probiotik

Formula 1: bahan yang digunakan: isi 
rumen 1 kg, tetes/molase 200 mL, bekatul 
250 g, air 1 liter. Alat yang digunakan: 
saringan, gelas ukur, baskom dan wadah 
berbentuk drum/ember, kayu pengaduk. 
Cara pembuatan: Disiapkan alat dan 
bahan, dicampurkan dedak halus yang 
sudah diayak, tetes dan air ke dalam tong 
fermentasi. Isi rumen dimasukkan lalu 
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urine hewan ternak (kambing, sapi), trasi, 
peralatan: drum plastik, jerigen, ember, 
kayu pengaduk. Cara pembuatan : Kotoran 
ternak yang masih segar dimasukkan ke 
dalam drum plastik, ditambahkan probio-
tik dan dicampur dengan air gula (perban-
dingan 1 : 1). Air rendemen ikan, urine 
ternak (kambing, sapi) dimasukkan dan 
diaduk secara merata dan perlahan. Trasi 
ditambahkan secukupnya untuk memper-
cepat proses peruraian  dan  diaduk secara 
merata. Drum plastik ditutup rapat dan 
disimpan di tempat teduh selama 3 
minggu. Setiap 7 hari sekali tutup dibuka 
selama 10-15 menit, setelah itu ditutup 
kembali sampai 3 minggu (Subhan, dkk, 
2008).

Formula 2: limbah sayuran/ buah-
buahan dicuci, selanjutnya dicacah hingga 
halus dan dimasukkan ke dalam drum 
plastik. Ditambahkan limbah cair (tetes 
tebu), urine ternak (kambing, sapi) ke 
dalam drum plastik dan diaduk-aduk 
hingga merata. Selanjutnya dimasukkan 
arang sekam ke dalam drum plastik  dan 
diaduk secara perlahan hingga merata. 
Drum plastik ditutup rapat dan disimpan di 
tempat teduh selama  2 minggu. 

Formula 3: hijau daun atau sampah 
dapur dicacah dan dibasahi. Dicampurkan 
dedak halus atau bekatul dengan hijau 
daun. Gula pasir atau gula merah dicairkan 
dengan air. Dimasukkan probiotik ke da-
lam air. Dicampurkan dengan cairan gula 
pasir atau gula merah, dan diaduk hingga 
rata. Cairan bakteri dan gula disiramkan 
pada campuran hijau daun/sampah dan 
bekatul. Diaduk sampai rata, kemudian 
digundukkan/ditumpuk hingga ketinggian 
15-20 cm dan ditutup rapat. Dalam waktu 
3-4 hari pupuk hijau sudah jadi dan siap 
digunakan (Widowati dkk, 2005). 

berikut: probiotik kira-kira 1 sloky dicam-
pur 10 liter air, diaduk merata, ditambah-
kan tetes tebu 1 liter kemudian dicampur-
kan garam krokos 2 kg dan urea 1 genggam 
setelah itu disemprotkan/ditaburkan ke da-
lam potongan jerami secara merata. Tong 
disiapkan untuk tempat jerami dimasuk-
kan sedikit demi sedikit, dipadatkan, 
ditutup dengan rapat dan didiamkan 
selama 14 hari.

Formula 2: jerami/pohon pisang 
dipotong-potong/dicacah kecil-kecil. Lalu 
disiapkan larutan dari gula dan parutan 
nanas dicampur dengan air untuk fermen-
tasi basah 1 liter dan jumlah air untuk 
fermentasi kering (jerami) sebanyak 10 
liter. Di sisi lain, dicampurkan bahan 
utama yaitu jerami/pohon pisang, dan 
bekatul ke dalam wadah yang besar. Larut-
an yang berisi air, gula dan parutan nanas 1 
buah tadi diaduk rata dan didiamkan 
sejenak selama kurang lebih 15 menit. 
Kemudian dimasukkan lagi larutan 
tersebut ke dalam air ±10 liter lalu disiram-
kan secara merata ke dalam campuran 
pakan dalam wadah besar. Selanjutnya 
sebagai tambahan ditaburkan garam dan 
diaduk terus menerus hingga semuanya 
tercampur rata. Pakan dimasukkan ke 
dalam ember/drum plastik lalu ditutup de-
ngan terpal/plastik tujuannya agar kedap 
udara selama kurang lebih 1 hari jika 
menggunakan bahan jerami (kering) dan 
jika menggunakan bahan batang pohon 
pisang/debog (basah) cukup 1-3 jam. 
Pakan fermentasi siap untuk diberikan 
pada ternak atau sapi setiap pagi dan sore.

c. Pembuatan pupuk organik 

Formula 1: bahan berupa kotoran ter-
nak (sapi, ayam, kambing), daun bambu, 
sekam, rendeng kacang, limbah dapur (sisa 
buah-buahan/sayuran), probiotik (bakteri 
pengurai), air gula/air rendemen ikan, 
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e. Tehnologi paska panen jahe 

Pasca panen jahe dilakukan dengan 
cara merajang jahe, selanjutnya jahe 
dikeringkan dengan sinar matahari. Untuk 
menjaga dari kerusakan, maka pengering-
an dilakukan di bawah sinar matahari 
dengan ditutup kain hitam. Hal ini dilaku-
kan untuk menjaga dari sinar ultra violet 
(UV) langsung sehingga kualitas jahe 
emprit tetap dapat dipertahankan dalam 
penyimpanan. Rajangan jahe yang telah 
kering disebut simplisia jahe selanjutnya 
disimpan dalam karung plastik yang 
kering dan diletakkan pada tempat kering, 
tidak lembab, dan terjaga dari hewan 
perusak.

f. Tehnologi Pembuatan Produk Turunan  
Jahe

Dibuat produk turunan jahe seperti : 
jahe instan, sirup jahe, permen jelly jahe, 
cookies jahe, es krim jahe, yogurt jahe 

Untuk mengukur efektivitas program 
pelatihan dievaluasi menggunakan instru-
men kuisioner. Kuisioner tersebut adalah 
pertanyaan yang harus dijawab sebelum 
dan setelah pelatihan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pembuatan Probiotik

d. Intensifikasi jahe emprit

Jahe dipilih sebagai salah satu tanaman 
empon-empon yang akan diaplikasikan 
pada program ini. Diantara varian jahe, 
jahe emprit (Zingiber officinale var. 
rubrum) merupakan varian yang banyak 
dimanfaatkan sebagai bahan baku obat 
tradisional (jamu). Dipilih jahe karena 
pada saat ini permintaan pasar terhadap 
jahe emprit cukup tinggi yang disebabkan 
tidak hanya digunakan untuk kebutuhan 
dalam negeri saja tetapi juga untuk meme-
nuhi kebutuhan pasar dunia, sehingga 
harganya lebih tinggi dibandingkan 
empon-empon yang lain (Rostiana dkk., 
2005). 

Cara budidaya jahe emprit dalam 
polybag saat ini banyak diminati apalagi 
semakin terbatasnya lahan yang ada saat 
ini membuat budidaya jahe menjadi lebih 
sulit. Jika menggunakan cara konvensio-
nal, estimasi 1 rumpon jahe emprit hanya 
menghasilkan panen kisaran 2 kg. Sedang-
kan dengan teknik intensifikasi budidaya 
jahe emprit dalam polybag menggunakan 
pupuk organik dapat ditingkatkan hasilnya 
menjadi 20 kg (Wiroatmodjo dkk., 1996). 
Bila diasumsikan pekarangan 1 KK adalah 
pekarangan sempit dengan luas kurang 

2dari 100m , maka dapat digunakan untuk 
10 polybag/karung yang diprediksikan 
dapat menghasilkan jahe 200 kg jahe basah 
dan dijual dengan harga sekarang yang 
sekitar Rp.15.000 per kg akan diperoleh 
pendapatan sekitar 1,5 juta rupiah. Tekno-
logi intensifikasi jahe dengan media 
polybag dapat menjadi solusi yang tepat 
untuk meningkatkan produktivitas dengan 
ketersediaan lahan yang terbatas, yang 
selanjutnya diharapkan dapat memenuhi 
kebutuhan perajin jamu gendong. Gambar 1. Pelatihan Pembuatan Probiotik
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e. Tehnologi pasca panen jahe 

f. Tehnologi Pembuatan Produk Turunan 
Jahe

  

Teknologi pembuatan produk turunan jahe 
dituangkan dalam bentuk leaflet hasil karya 
mahasiswa KKN PPM tersaji pada gambar 6.

b. Pembuatan pakan organic

c. Pembuatan pupuk organik 

d. Intensifikasi jahe emprit

Gambar 2. Pelatihan Pakan Organik

Gambar 3. Pelatihan Pupuk Organik

Gambar 4. Produk Probiotik, Pakan Organic 
& Pupuk Organik

Gambar 5. Pelatihan Intensifikasi Jahe Emprit

Gambar 6. Pelatihan Pasca Panen

Gambar 5. Produk Turunan Jahe 
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Gambar 6. Leaflet Cara Pembuatan Produk Turunan Jahe

Padukuhan

Plurugan

Kersan

Jogonalan 
Kidul

Leaflet
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Untuk melihat pengaruh kegiatan pela-
tihan terhadap pengetahuan peserta tentang 
pengolahan produk turunan jahe maka dilaku-
kan pre tes dan post tes, yang hasilnya tersaji 
pada gambar 7. Terjadi peningkatan nilai se-
belum intervensi dibanding setelah intervensi, 
hal tersebut membuktikan bahwa intervensi 
pendidikan masyarakat berupa penyuluhan 
dan pelatihan dapat meningkatkan penge-
tahuan masyarakat

KESIMPULAN

Warga dusun Jogonalan, Kersan dan 
Plurugan, Tirtonirmolo, Kasihan Bantul dapat 
memanfaatkan limbah jerami, kotoran hewan 
dan pemotongan ayam menjadi produk pro-
biotik, pakan organik dan pupuk organik yang 
selanjutnya dapat digunakan untuk program  
intensifikasi jahe serta dapat membuat produk 
turunan jahe. 
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Gambar 7. Diagram batang nilai pretes (1) dan post tes (2)
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