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Abstrak 

 

Tujuan kegiatan IbM ini adalah mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara 

ekonomi, menggerakkan masyarakat memanfaatkan tinja ayam menjadi kompos. Kegiatan tersebut 

bermanfaat sebagai pembinaan untuk pemberdayaan produk sampingan ternak ayam melalui 

pemanfaatan tinja ternak menjadi kompos bagi kelompok. Kelompok Wanita Tani ”Anggrek” 

Kelurahan Talete Satu Kecamatan Tomohon Tengah menggunakan produksi tinja ayam yang berasal 

dari beberapa usaha peternakan ayam petelur di Kelurahan Taratara Kecamatan Tomohon Barat. 

Usaha Kelompok Wanita Tani ”Anggrek“ Kelurahan Talete Satu Kecamatan Tomohon adalah 

mengembangkan tanaman bunga. Penggunaan tinja ayam sebagai pupuk sangat disarankan karena 

tinja ayam bebas dari zat-zat kimia yang dapat merusak keseimbangan alam. Permasalahannya 

kurangnya pengetahuan anggota tentang cara pembuatan dan penggunaan kompos bersumber dari 

tinja ayam. Berdasarkan permasalahan tersebut maka telah dilakukan kegiatan IbM bagi kelompok 

tani anggrek. Metode pemberdayaan yang digunakan adalah penyuluhan, pelatihan dan demontrasi. 

Pembuatan kompos yang berasal dari tinja ayam diperkenalkan kepada anggota kelompok yang terdiri 

dari ibu rumah tangga melalui introduksi teknologi sederhana produk olahan tinja ayam menjadi 

kompos. Pasca pelaksanaan, anggota kelompok dapat mengolah sendiri tinja ayam menjadi kompos 

yang berdampak pada peningkatan pendapatan rumah tangga sehingga telah memperbaiki kondisi 

ekonomi anggota kelompok yang lebih baik. Berdasarkan hasil keggiatan dapat disimpulkan bahwa 

introduksi teknologi telah berhasil sehingga anggota kelompok telah menjual pupuk kompos kepada 

masyarakat di sekitar dan hasil tanaman bunga yang dijual menjadi lebih banyak.  

 

Kata kunci : Tinja ayam, Kompos, Kelompok, Wanita tani 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Kelompok Wanita Tani ”Anggrek” Kelurahan Talete Satu Kecamatan Tomohon Tengah 

menggunakan produksi tinja ayam yang berasal dari beberapa usaha peternakan ayam petelur di 

Kelurahan Taratara Kecamatan Tomohon Barat. Penggunaan tinja ayam sebagai pupuk sangat 

disarankan karena tinja ayam bebas dari zat-zat kimia yang dapat merusak keseimbangan alam. 

Kelurahan Talete Satu juga memiliki potensi pengembangan ayam lokal yang berjumlah 

10.004 ekor dan tersebar pada sejumlah peternak dan kelompok tani, sehingga memungkinkan 

tersedianya kotoran ternak ayam sebagai sumber pupuk organik. Hasil wawancara dengan Petugas 

Penyuluh Lapangan (PPL) dan Ketua Kelompok Wanita Tani ”Anggrek” Kelurahan Talete Satu 

menunjukkan bahwa para peternak dan anggota kelompok tani memiliki pengalaman beternak.  

Kompos merupakan pupuk yang dibuat dari sisa-sisa makhluk hidup baik hewan maupun 

tumbuhan yang dibusukkan oleh organisme pengurai. Organisme pengurai atau dekomposer bisa 

berupa mikroorganisme ataupun makroorganisme. Kompos berfungsi sebagai sumber hara dan media 

tumbuh bagi tanaman. Dilihat dari proses pembuatannya terdapat dua macam cara membuat kompos, 
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yaitu melalui proses aerob (dengan udara) dan anaerob (tanpa udara). Kedua metode ini menghasilkan 

kompos yang sama baiknya, hanya saja bentuk fisiknya agak sedikit berbeda. Sesuai dengan analisis 

situasi Kelurahan Talete Satu, akan dilakukan Ipteks bagi masyarakat kelurahan Talete Satu 

Kecamatan Tomohon Tengah dengan metode pelatihan bagi anggota Kelompok Wanita Tani  

”Anggrek”. 

Perkembangan suatu komoditi ditentukan antara lain oleh peranan dan permintaan akan 

komoditi tersebut. Kompos sebagai salah satu produk dari usaha peternakan ayam yang sangat 

dibutuhkan oleh tanaman. Kotoran ternak ayam lebih banyak terbuang tanpa diolah menjadi pupuk 

yang berguna untuk masyarakat. Keadaan ini menunjukkan, bahwa peningkatan penggunaan pupuk 

sangat mendesak untuk peningkatan produksi hasil panen.  Kelompok wanita tani ”anggrek” tidak 

tahu menggunakan kompos untuk tanaman karena kurangnya pengetahuan tentang cara pembuatan 

kompos. Sementara kotoran ternak ayam tersedia melimpah di masyarakat namun penggunaannya 

belum efektif.  

 

2. METODE PENERAPAN 

 

Untuk mencapai sasaran, maka penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan 

3 metode, yakni penyuluhan, pelatihan dan praktikum/demontrasi. Dalam pelaksanaannnya, anggota 

kelompok wanita tani anggrek memilih tinja ayam dan dikelolah menjadi kompos, sesuai keinginan 

konsumen. Bentuk metode penyampaian dilaksanakan dengan diskusi dan tanya jawab, setelah 

penyampaian materi dari nara sumber. Metode tersebut sebagai berikut;  

a. Penyuluhan 

Untuk mengubah perilaku sumber daya manusia anggota kelompok, maka memerlukan 

penyuluhan. Kegiatan penyuluhan bagi anggota kelompok wanita tani anggrek memudahkan 

transfer teknologi yang dilakukan karena prinsip penyuluhan adalah; (1) Penyuluhan menyadarkan 

programnya pada kebutuhan industry rumah tangga; (2) Pemyuluhan pada dasarnya adalah proses 

pendidikan untuk orang dewasa yang bersifat non formal. Tujuannya untuk mengajar kelompok 

wanita tani anggrek, meningkatkan kehidupannya secara mandiri, serta mengajar mereka untuk 

menggunakan sumberdaya produk sampingan peternakan dengan bijaksana; dan (3) Penyuluh 

bekerja sama dengan kelompok wanita tani anggrek kelurahan Talete Satu mengembangkan 

individu, kelompok dan bangsa. Materi penyuluhan menyangkut ; penguatan kelembagaan, cara 

pembuatan kompos yang benar. Materi penyuluhan tersebut disiapkan dalam bentuk brosur. 

a. Pelatihan 

Tahap berikutnya adalah pelatihan bagi anggota kelompok wanita tani Anggrek Talate Satu di 

kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon. Pelatihan dimaksud adalah memberi pemahaman 

dan wawasan baru bagi anggota kelompok, bagaimana penggunaan teknologi peternakan untuk 

peningkatan mutu sebagai penghasil kompos.  Pelatihan  disampaikan beberapa pokok bahasan.  

b. Praktikum atau Demonstrasi 

Tindak lanjut dari materi pelatihan adalah demonstrasi atau praktikum. Sebelumnya, peserta 

pelatihan akan mendapat penjelasan tentang tahapan pembuatan kompos.  

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pupuk kompos merupakan pupuk organik yang tidak akan menimbulkan dampak negatif bagi 

tanaman maupun lingkungan alam. Kandungan unsur hara yang terdapat di dalam tinja ayam, yaitu 

nitrogen, phospor, dan kalium. Ketiganya bermanfaat besar bagi pertumbuhan tanaman. 

Pada umumnya, usaha peternakan ayam memiliki produk sampingan seperti kotoran ternak 

yang terdiri dari; tinja, urin dan alas kandang. Produk sampingan tersebut bila dilakukan pengolahan 

dengan teknologi anjuran akan menghasilkan pupuk kompos yang mempunyai nilai manfaat lebih dan 

dapat menghindari pencemaran lingkungan. Kenaikan harga pupuk anorganik seperti Urea, S8-36, 

ZA, KCl; serta dosis penggunaannya yang semakin besar dalam setiap proses produksi 
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akan menjadi beban yang berat bagi petani dalam memenuhi saprodinya. Penggunaan pupuk 

anorganik yang terus meningkat pada setiap satuan luas areal pertanian tanpa diimbangi 

penggunaan pupuk kompos dari tinja ayam yang berkualitas dapat menyebabkan 

terganggunya keseimbangan sifat fisik, kimia dan kehidupan  mikroorganisme dalam tanah. 

Penggunaan pupuk organik (kotoran ternak) berkualitas sangat diperlukan guna memperbaiki kondisi 

tersebut. Upaya pengadaan pupuk organik berkualitas dengan teknologi sederhana dan biaya 

yang murah mutlak diperlukan guna kelangsungan proses produksi pertanian. 

Penggunaan tinja ayam sebagai pupuk bukan hal baru bagi masyarakat pedesaan yang 

memiliki mata pencaharian sebagai petani. Namun, bagi orang-orang yang tinggal di wilayah 

perkotaan, penggunaan tinja ayam sebagai pupuk tergolong masih asing. Bagi sebagian orang yang 

tidak terbiasa, tinja ayam mungkin sangat menjijikkan karena memiliki aroma yang tidak sedap. Akan 

tetapi, penggunaan tinja ayam sebagai pupuk tanaman adalah tinja ayam yang sudah kering dan 

memiliki bau yang relatif tidak menyengat. Penggunaan tinja ayam sebagai pupuk tanaman hampir 

tidak menimbulkan efek samping sama sekali. Justru penggunaan tinja ayam sebagai pupuk sangat 

disarankan karena tinja ayam bebas dari zat-zat kimia yang dapat merusak keseimbangan alam, salah 

satunya kerusakan konstruksi tanah. 

Kompos memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik tanah 

dapat meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kandungan air tanah.  

kompos. Aktivitas mikroba ini membantu tanaman untuk menyerap unsur hara dari tanah. Aktivitas 

mikroba tanah juga diketahui dapat membantu tanaman menghadapi serangan penyakit. Tanaman 

yang dipupuk dengan kompos juga cenderung lebih baik kualitasnya daripada tanaman yang dipupuk 

dengan pupuk kimia, seperti menjadikan hasil panen lebih tahan disimpan, lebih. 

Kompos memiliki banyak manfaat yang ditinjau dari beberapa aspek. Aspek ekonomi; 

Menghemat biaya untuk transportasi dan penimbunan limbah, Me n gu r a n g i  vo l u me ,  

u k u r a n  l i mb a h  d a n  m emiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada bahan asalnya. 

Aspek lingkungan; Mengurangi polusi udara karena pembakaran limbah dan pelepasan gas 

metana dari sampah organik yang membusuk akibat bakteri metanogen di tempat pembuangan 

sampah, Mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan.  Aspek bagi tanah dan tanaman; 

Me n i n g k a t k a n  ke s u b u r a n  t a n a h ,  memperbaiki struktur dan karakteristik tanah, 

meningkatkan kapasitas penyerapan air oleh tanah, meningkatkan aktivitas mikroba 

tanah, meningkatkan kualitas hasil panen. Nilai gizi, dan jumlah panen; 

Menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman, menekan pertumbuhan dan 

serangan penyakit tanaman, meningkatkan retensi dan ketersediaan hara di dalam 

tanah.  

Peran bahan organik terhadap sifat fisik tanah di antaranya merangsang granulasi, 

memperbaiki aerasi tanah, dan meningkatkan kemampuan menahan air. Peran bahan organic terhadap 

sifat biologis tanah adalah meningkatkan aktivitas mikroorganisme yang berperan pada fiksasi 

nitrogen dan transfer hara tertentu seperti 1, 0, dan 2. Peran bahan organik terhadap sifat kimia tanah 

adalah meningkatkan kapasitas tukar kation sehingga mempengaruhi serapan hara oleh tanaman.  

Penggunaan bahan organik hingga saat ini dianggap sebagai upaya terbaik dalam perbaikan 

produktifitas tanah marginal termasuk tanah masam. Menurut Riley et al. (2008) dan Dinesh et al. 

(2010) bahwa aplikasi bahan organik dapat memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kapasitas 

menahan air, dan meningkatkan kehidupan biologi tanah. Lebih jauh Acquaah (2005) menyatakan 

bahwa bahan organik berperan penting dalam meningkatkan kesuburan tanah melalui perbaikan sifat 

fisik, kimia, dan biologis tanah. Menurut Higa dan James (1997) hasil fermentasi bahan organik yang 

dilakukan oleh mikroorganisme efektif (EM) adalah asam laktat, asam amino, yang dapat diserap 

langsung oleh tanaman sebagai antibiotik yang mampu menekan pertumbuhan mikroorganisme yang 

merugikan. Menurut Musnawar (2003), kotoran ayam mengandung unsur hara lengkap yang 

dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhannya seperti nitrogen (N), fosfor (P) dan kalium (K), 

kalsium (Ca), magnesium (Mg) dan sulfur (S).  

Penggunaan bokashi pupuk kandang maupun mikroorganisme efektif telah banyak diteliti dan 

pada umumnya hasilnya positif, termasuk pengaruh positif bahan organik pupuk kandang ayam telah 
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dilaporkan pada produksi tanaman tomat (Olaniyi dan Ajibola, 2008), tanaman kedelai (Melati et al., 

2008), jagung manis (Mayadewi, 2007), dan pada tanaman lidah buaya (Syawal, 2009). Hingga saat 

ini pembuatan dan penggunaan kompos kotoran ayam belum banyak diaplikasikan pada lahan kering 

masam, terutama untuk tanaman mentimun. Oleh karena itu, perlu penelitian tentang aplikasi kompos 

kotoran ayam untuk meningkatkan hasil tanaman mentimun (Cucumis sativus L.) di tanah masam.  

Proses pengomposan akan segera berlangsung setelah bahan-bahan mentah dicampur. Secara 

sederhana proses pengomposan dapat dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap aktif dan tahap 

pematangan. Selama  tahapan tersebut berlangsung, oksigen dan senyawa-senyawa yang mudah 

terdegradasi akan segera dimanfaatkan oleh mikroba mesofilik.  

Suhu akan tetap tinggi selama kurun waktu tertentu. Mikroba yang aktif pada kondisi ini 

adalah mikroba Termofilik, yaitu mikroba yang aktif pada suhu tinggi. Pada saat ini terjadi 

dekomposisi dan penguraian bahan organik yang sangat aktif. Mikroba-mikroba di dalam kompos 

dengan menggunakan oksigen akan menguraikan bahan organik menjadi uap air dan panas. Setelah 

sebagian besar bahan terurai, maka suhu akan berangsur-angsur mengalami penurunan. Pada saat ini 

terjadi pematangan kompos tingkat lanjut, yaitu pembentukan kompleks liathumus. Selama proses 

pengomposan akan terjadi penyusutan volume maupun biomassa bahan. 

Adapun yang menjadi tujuan dari kegiatan ini adalah : a.  Mengembangkan sekelompok 

masyarakat dalam peningkstsn produksi bunga kelompok, b. Menggerakkan masyarakat 

memanfaatkan kotoran ternak menjadi kompos, dan c. Pewujudan tanggung jawab perguruan tinggi 

untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan  teknologi (Iptek) melalui pengabdian kepada masyarakat. 

Sebagai pembinaan untuk memanfaatkan produk sampingan asal ternak melalui pemanfaatan feses 

atau kotoran ternak menjadi kompos bagi kelompok wanita tani Anggrek Kelurahan Talete Satu 

Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon. Memberi arahan bagaimana cara pembuatan kompos 

sebagai bagian dari teknologi rama lingkungan agar dapat meningkatkan produksi tanaman bunga 

bagi keluarga dan masyarakat pada umumnya. 

Target luaran yang dicapai pada kegiatan pemberdayaan ini adalah; (1) Pembuatan kompos 

memberi ketrampilan baru kepada kelompok wanita tani sebagai salah satu pelaku teklologi tepat 

guna. (2) Telah memberi dampak pada pendapatan rumah tangga dengan menjual hasil tanaman 

bunga kepada masyarakat. (3) Meningkatkan income per kapita masyarakat. (4) dan memperbaiki 

nilai dan martabat masyarakat. 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian melalui program Ipteks bagi kelompok wanita tani Anggrek 

Kelurahan Talete Satu  Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon menyajikan materi „cara 

pemanfaatan tinja ayam menjadi kompos‟, diawali dengan survey yang dilaksanakan pada Senin, 30 

Maret 2016 saat rencana penetapan lokasi yang tertuang dalam usulan kegiatan (proposal). Hasil 

survey menunjukkan kelompok wanita tani Anggrek Kelurahan Talete Satu  Kecamatan Tomohon 

Tengah Kota Tomohon layak menjadi kelompok sasaran untuk pelaksanaan Ipteks bagi masyarakat 

karena di kelurahan tersebut terdapat potensi sumber daya manusia yang mampu menggerakkan 

ekonomi masyarakat setempat.  

Kemudian tim Ipteks bagi masyarakat menetapkan program kerja untuk kegiatan sosialisasi 

yang terlaksana pada 31 Agustus 2016 di Kelurahan Talete Satu  Kecamatan Tomohon Tengah. 

Dalam pelaksanaan sosialisasi, tim menyampaikan alasan pemilihan lokasi karena Kelurahan Talete 

Satu sangat strategis untuk pengembangan industri peternakan, selain dekat dengan pasar tradisionil 

juga  merupakan hilir dari olahan industri peternakan.   

 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pasca pelatihan tentang pemanfaatan kotoran ternak menjadi kompos, peserta yang terdiri dari 

kelompok wanita tani Anggrek Kelurahan Talate Satu Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, 

sangat antusias merespons teknologi sederhana olahan produk sampingan peternakan menjadi 

kompos.  Karena kompos merupakan pupuk organik yang memiliki kandungan unsur hara dan sangat 

bermafaat untuk tanaman pertanian.  
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Berdasarkan hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa introduksi teknologi telah berhasil 

sehingga anggota kelompok telah menjual pupuk kompos kepada masyarakat di sekitar dan hasil 

tanaman bunga yang dijual menjadi lebih banyak. 
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