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SAMBUTANREKTOR
UNIVERSITAS LAMPUNG

Assa la m ua la ikum Wara h matullah i Wa ba ra katu h,

Tabik pun,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah swr, Tuhan yang Maha

rsa, atas berkat, rahmat, dan hidayahnya sehingga penulisan Buku Hasil-Hasil
pengabdian Kepada Masyarakat Unggulan Universitas Lampung rahun 20j7
Sapat terwujud. Buku ini dapat terselesaikan berkat adanya kerjasama pada

L-embaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LppM) Universitas

Lampung. sebagai Rektor Universitas Lampung saya merasa bangga dan

renyambut baik kegiatan ini dalam rangka menyebarluaskan informasi Hasll-Hasil

Riset Unggulan yang dilakukan oleh Dosen Universitas Lampung.

Sesuai dengan misi Unila "menjalin kerja sama dengan berbagai pihak di dalam
jan luar negeri", kami mendukung sepenuhnya penulisan buku ini yang

:ertema "Berkarya dan Berinovasi untuk Bangsa'l semoga buku ini dapat dapat

-enghasilkan capaian yang baik dan memuaskan.

Srku Hasil-Hasil Penelitian Unggulan Universitas Lampung Tahun 2017 semoga

:apat memberi solusi terhadap berbagai permasalahan baik dalam bidang

:enelitian maupun pengadian kepada masyarakat. LppM Universitas Lampung

: rarapkan dapat memberikan fasilitas bagi seluruh dosen untuk melakukan
.:glatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari

::'ragai disiplin ilmu se,suai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. semoga
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buku ini bermanfaat luas bagi dunia insdustri, pemerintah, dan masyarakat luas.

Kamijuga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dari civitas

akademikaUniversitas Lampung. Semoga seluruh kerja kita akan bernilai ibadah di

mataAllah subhanahu wata'alla.

Bandar Lampung, 17 SePtember 2017

Rektor Universitas LamPung

Prof. Dr. lr. Hasriadi Mat Akin, M.P.
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KATA PENGANTAR

ah irrohmannirrohiim

:2 amu 'Alaikum wr.wb.

- S,/ukUr kehadirat Allat SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA,

.- -gga kami mampu menyelesaikan penerbitan buku 52 Tahun Universitas

.--rJng Hasil-Hasil Penelitian Unggulan fahun 2017'

- :.sitas Lampung merupakan perguruan tinggi di pulau sumatera yang telah

=^-oeroleh akreditasi "A" dari BAN PT dan menjadi Universitas Cluster Mandiri

--'ar peringkat lV dalam bidang penelitian. Dengan peringkat status mandiri,

.'iaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarkat (LPPM) Universitas

.--:rng memiliki agenda tahunan berupa seminar hasil-hasil penelitian dan

.-:acdion kepada masyarakat. selain itu, LPPM Universitas Lampung juga

-^;L-lmpulkan hasil-hasil penelitian dan pengbadian tersebut dalam bentuk buku

--:- an hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat dari berbagai bidang ilmu di

,- -gan Universitas Lampung. Buku Hasil-hasil Penelitian Unggulan Universitas

: ^- lJng merupakan informasi hasil penelitian yang diperuntukkan bagi

:.-arakat. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada

. ..:uat kebijakan dalam upaya pembangunan daerah maupun nasional"

"' ;!:;,u;::";:;:;:,::H;;7 | v i i



Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang

membantu dalam penulisan dan penerbitan buku ini. Semoga buku ini

memberikan manfaat bagi kita semua dan bagi masyakarat Lampung.

Bandar Lampung, '17 September 2017

Ketua LPPM Universitas Lampung,

Warsono, Ph.D.
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Akhirnyakamimengucapkanterimakasihkepadasemuapihakyangturut

membantudalampenulisandanpenerbitanbukuini.Semogabukuinidapat
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Bandar LamPung, '17 SePtember 2017

Ketua LPPM Universitas LamPung'
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Prof. Dr. tr. Dermiyati, M.Agr.Sc.1)
Dr. lr. Sugeng Triyono, M.Sc.2)

Dr. lr. Slamet BudiYuwono, M.S.3)

r Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung
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3Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung

1 dermiyati. 1 963@fp. unila.ac. id, 2sugeng.triyono@fp. unila.ac. id,

3slamet" budi@fp. unila.ac.id

PENDAHULUAN

Pemakaian pupuk dalam budidaya pertanian sudah merupakan suatu kebutuhan.

Pupuk merupakan sumber hara bagi tanaman sehingga tanpa adanya pupuk maka

produksi pertanian akan menjadi berkurang. Hal ini disebabkan tanah{anah di

Indonesia merupakan tanah tua yang telah mengalami pencucian lanjut sehingga

memiliki kemasaman tanah yang tinggi atau pH yang rendah, kandungan bahan

organik dan kandungan unsur hara yang juga rendah yang mengakibatkan tanah-

tanah tersebut menjadi kurang subur.

Selama ini para petani lebih menyukai pupuk anorganik atau pupuk kimia yang

memiliki kandungan hara yang tinggi dan reaksinya dapat langsung terlihat.

Namun, pemakaian pupuk kimia secara terus menerus dapat mengakibatkan tanah

menjadi rusak dan mengeras karena matinya organisme-organisme tanah yang

menyebabkan tanah menjadi tidak sehat. Padahal, organisme tanah ini merupakan

52 Tahun Universitas Lampung
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mesin perombak bahan organik di dalam tanah yang berperan dalam ja--;
makanan di dalam ekosistem dan dalam siklus hara tanah.

Kelompok rani rernak MAJU MAKMUR desa Marga Kaya Kecamatan _=.i
merupakan kelompok tani ternak yang aktif dalam melakukan kegiatanr.,,
bidang peternakan. salah satu usaha ternak yang dilakukan adalah n-:-*
sapi potong. Anggota kelompok tani ternak MAJU MAKMUR memer-;-.
berkisar 8--15 ekor. Berdasarkan beberapa kegiatan yang telah dilakuka- :
Margakaya, pada Kelompok Tani Ternak MAJU MAKMUR anggota .;:
memelihara sapinya sebagian sebagai mata pencarian tambahan, dan =::
lagi sebagai mata pencaharian utama.

Berdasarkan hasil penelitian, setiap petani rata-rata memiliki 6-7 ekor :
setiap ekorternak memerlukan pakan hijau segar 5,35 kg per hariatau 33 : .r
peternak. Berdasarkan hasil perhitungan, dari jumlah pakan yang c._-l
tersebut 4 kg akan dikeluarkan sebagai feses (berat kering feses 45%) pe. - 2,i

6 ekor sapi. selain itu sisa pakan hijauan yang terbuang berkisar 4o-a -'
sekitar 14,2k9. Dengan demikian, feses dan sisa hijauan yang dapat dik--:
setiap hari sebagai bahan pupuk kandang mencapai 1g,2 kg untuk 6 :. :

(Balitnak, 2009).

Kotoran sapi yang tersusun dari feses, urin, dan sisa pakan mengandung
yang lebih tinggi dari pada yang hanya berasal dari feses. Jumlah nitrog=-
dapat diperoleh dari kotoran sapi dengan total bobot badan + 120 kg (6 :. :
dewasa) dengan periode pengumpulan kotoran selama tiga bulan sekali r.-
7 ,4 kg. Jumlah ini dapat disetarakan dengan 16,2 kg urea (460/o nitrogen) r3 

=

200e)

sehingga untuk anggota kelompok tani ternak MAJU MAKMUR Desa Ma-:, i,
Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung seratan yang memeriha-= ,

berkisar B -15 ekor maka jumrah kotoran sapi dan sisa hijauan yang c -.
dapat mencapai 24,3 - 4s,s kg per hari sehingga daram sebura-
menghasilkan sebesar T2g - 1365 kg. Berdasarkan jumlah ini maka ka-:-

52 Tahun Universitas Lampung
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yang

sapi

nitrogen yang dapat diperoreh sebesar 3,2g - 6,17 kg per buran atau setara
dengan 7,2 - 13,5 kg.

Namun, bahan baku yang merimpah ini berum diimbangi oreh pengetahuan danpemahaman petani dan peternak tentang teknik pembuatan pupuk organik yang
berkualitas' selama ini, petani dan peternak tersebut hanya menaburkan saja
kotoran sapi yang berasar dari kandang ke rahan pertanian. Sehingga kandungan
hara dari kotoran sapi tersebut sangat rendah karena tidak mengarami proses
dekomposisi yang sempurna dan tidak ada bantuan mikroba yang bermanfaat
untuk meningkatkan kandungan hara pupuk yang dihasilkan.

Penggunaan pupuk organik dapat mengurangi pemakaian pupuk anorganik ataupupuk kimia sehingga kerusakan lingkungan dapat dihindari dan menjadikan
sistem pertanian yang berkeranjutan. serain itu, pupuk organik memiriki
keungguran dibandingkan dengan pupuk buatan (anorganik) diantaranya:
memperbaiki tekstur tanah, meningkatkan pH tanah, menambah unsur hara makro
maupun mikro, meningkatkan keberadaan jasad_jasad renik daram tanah, dantidak menimburkan porusi ringkungan. sedangkan keremahannya adarah : jumrah
pupuk yang diberikan rebih tinggi dari pada pupuk anorganik dan respon tanaman
lebih lambat (Sibuea dkk. 1993).

Dengan demikian, sosiarisasi tentang pemanfaatan bahan organik dan peratihan
pembuatan pupuk organik remah yang berkuaritas kepada kerompok tani Maju
Makmur di Desa Marga Kaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung seratan
sudah sangat diperlukan.

HAS I L-HAS I L CAPAIAN PEN GAB D IAN KE PADA MASYAMKAT

Keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan diukur berdasarkan hasil evaluasiyang meliputi:

rlnak,

Kaya

sapi

ilkan

dapat

an

u" 
;!:,::;::;:;tr ::f,r;;g 

l 
*



2.

1. Evaluasi Awal, evaluasi ini dilakukan sebelum kegiatan berlangsung

cara memberikan pre-tes (dilampirkan). Evaluasi ini bertujua-

mengetahui tingkat pengetahuan khalayak sasaran sebelum diberika- -
kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Evaluasi Proses, evaluasi ini dilakukan selama kegiatan beria-:-.
Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta ..
mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kriteria

mengetahui tingkat pemahaman peserta dilihat dari peningkatan rala-.=-:

pre-tes dengan postes dan keaktifan dalam mengikuti keglata-

dicerminkan oleh adanya pertanyaan dan relevansinya dengar
kegiatan, serta tanggungjawabnya dalam pembuatan pupuk organ . -
yang diperkaya dengan mikroba untuk meningkatkan kandungan har: :
yang dihasilkan.

Evaluasi Akhir, evaluasi ini dilakukan pada saat kegiatan pembuata- :

organik remah yang diperkaya dengan mikroba untuk menir:" -
kandungan hara pupuk yang dihasilkan telah selesai. Evaluasi ini b::_,
untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masya.=";
berdasarkan:

a. Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam pembuatan pupuk :-
remah yang diperkaya dengan mikroba untuk meningkatkan kar:-
hara pupuk yang dihasirkan. pada evaruasi ini dirakuan pos-tes, ":
terjadi peningkatan nilai hasil postes dibandingkan dengan nila :
berarti terjadi peningkatan pengetahuan.

b. Peningkatan keterampilan dinilai berdasarkan keberhasilan pen : _,

pupuk organik remah yang diperkaya dengan mikroba untuk meninc. 
"

kandungan hara pupuk yang ditunjukkan oleh terbentuknya pupuk :-;
sesuai yang diharapkan.

Hasil perolehan nilai rata-rata pre-tes dan pos-tes

Daftar pertanyaan (kuesioner) diberikan kepada

sejumlah 24orang.

dapat dilihat pada T=:+

semua khalayak yan;

"li:.;:Ii,::;:;;":;':;l:fr1"'



Tabel4. Hasil pretes dan pos-tes pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat

tentang pelatihan pembuatan pupuk organik remah yang diperkaya

dengan mikroba untuk meningkatkan kandungan hara pupuk yang

dihasilkan.

No Nilai pre-tes
Jumlah Total

khalayak Nilai

Jumlah Total
Nilai oos-tes' khalayak Nilai

25

35

45

50

65

70

I

2

3

4

5

6

5

J

4

7

3

2

125

105

180

350

195

140

76

80

82

85

o4

100

76

320

246

510

760

200

1

4

3

o

8

2

Total 24 1 095 Total 24 2112

Rata-rata 45,62 Rata-rata 88

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan pembuatan pupuk organik remah yang

diperkaya dengan rnikroba untuk meningkatkan kandungan hara pupuk yang

dihasilkan di Desa Margakaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung

Selatan ini disambut antusias oleh anggota kelompok tani lVaju Makmur karena

disana sama sekali belum pernah dilakukan penyuluhan pertanian tentang topik

tersebut.

Petani di Desa Margakaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan

telah melakukan budidaya padi sawah antara 10 sampai lebih dari 15 tahun,

dengan rata-rata produksi padi sekitar 3-4 ton perhektar. Hasil produksi ini masih

tergolong rendah dibandingkan dengan produksi padi ladang yang diperoleh oleh

petani di Lampung Selatan pada umumnya. Hal ini karena budidaya padi sawah

yang dilakukan masih tergantung kepada hujan dan hanya menggunakan pupuk

kimia seadanya. Pupuk yang digunakan adalah Urea dan SP-36, sedangkan KCI

tidak diberikan karena harganya yang tidak terjangkau oleh daya beli petani.

Karena melimpahnya kotoran sapi yang dihasilkan petani telah mencoba untuk

52 Tahun Universitas Lampung | .t
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memberikan kotoran sapi ke lahan sawahnya namun masih berupa

segar karena belum memahami tentang pembuatan pupuk organik.

Masyarakat Desa Margakaya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung

memiliki jumlah sapi lebih banyak dari jumtah penduduk. setiap kepala k:
(KK) minimal memiliki 2 ekor sapi, bahkan ada yang sampai puluha-

Dengan jumlah KK sebanyak 900 orang dan jumlah warga sebanyak 30oc

menurut Kepala Desa Marga Kaya jumlah sapi ada lebih dari 3000 ekc-

seekor sapi mengeluarkan kotoran 1-2 kg per hari maka jumlah kotora- u

dihasilkan sangat berpotensi untuk digunakan sebagai bahan baku pupuk :,;
dan bioenergy.

Pada akhir kegiatan, tingkat pengetahuan kahalayak sasaran dapat d .:
cukup meningkat karena adanya peningkatan rata-rata nilai pretes 4s,62 re
88,0(rata-rata nilai pos-tes) sehingga peningkatannya sebesar g2,B7o/o (rz:a
Hal itu dikarenakan para peserta pelatihan sangat anthusias yang ditunjukr;-
banyaknya pertanyaan relevan yang diajukan. selanjutnya, peserta yar:
meminta agar kegiatan alih teknologi dari ipteks yang dimiliki oleh l
Universitas Lampung kepada masyarakat dapat dilanjutkan lagi untuk menr*
pengetahuan praktis kepada petani guna meningkatkan hasil pertanian yan:
akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani.

Dengan adanya kegiatan ini petani menjadi lebih paham tentang pertanian :
yang ramah lingkungan dan adanya permasalahan terhadap lingkunga-

kesehatan manusia apabila pupuk kimia digunakan secara terus menerus.

LUARAN PENGABDIAN YANG TELAH DICAPAI

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam pembuatan

organik yang berkualitas.
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KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mendapat perhatian yang serius

dari masyarakat khalayak dan dapat dikatakan cukup berhasil dengan

meningkatnya pengetahuan petani sebesar 92,87 o/o.

2. Keberhasilan dari pelatihan pembuatan pupuk organik remah yang diperkaya

dengan mikroba untuk meningkatkan kandungan hara pupuk yang dihasilkan

ditunjukkan dengan selesainya proses pembuatan pupuk dan dihasilkannya

pupuk organik sesuai dengan yang diharapkan.

3. Para peserta mengharapkan adanya kelanjutan dari kegiatan ini untuk

menambah pengetahuan dan keterampilan petani dalam berbagai teknologi

terapan yang dapat meningkatkan produksi pertanian sehingga dapat

meningkatkan pendapatan Petani.

4. Pupuk organik yang dihasilkan dapat digunakan sebagai pupuk alternative

untuk substitusi pupuk kimia sehingga dapat mengurangi pemakaian pupuk

kimia yang berbahaya bagi kesehatan dan merusak lingkungan.
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