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A. JUDUL 

Penyuluhan Pembuatan Pakan Alternatif untuk Bebek di Desa Trimulyo, 

Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo  

 

B. ANALISIS SITUASI  

Desa Trimulyo merupakan salah satu desa di Kecamatan Grabag, Kabupaten 

Purworejo. Desa Trimulyo terdapat paguyuban peternak bebek dengan nama 

Tigan Jaya Farm.  Paguyuban tersebut memiliki kemauan dan harapan untuk 

maju dalam pemeliharaan bebek.  Bebek yang dipelihara adalah bebek jenis 

Solo. 

Pemeliharaan bebek Solo di paguyuban tersebut masih dilakukan secara 

sederhana. Kandang pemeliharaan terletak di samping rumah utama. 

Berdasarkan hal tersebut maka persediaan pakan alternatif dan penanganan 

terhadap limbahnya membutuhkan pengelolaan serta penanganan yang lebih 

baik, sebab masa molting yang panjang dan limbah peternakan yang tidak 

diperhatikan akan menyebabkan penurunan produksi juga pencemaran 

terhadap lingkungan sekitar. 

 

C. PERMASALAHAN UMUM    

Ketersediaan pakan dan penanganan limbah bebek yang belum optimal 

menyebabkan permasalahan pada tingkat produktivitas serta pencemaran 

lingkungan.  

  

D. TINJAUAN PUSTAKA   

Ternak unggas penghasil telur yang cukup potensial selain ayam dan puyuh 

adalah bebek. Bebek termasuk ternak yang lebih tahan terhadap serangan 

penyakit. Pemeliharaan bebek secara umum membutuhkan kandang yang 

memiliki syarat sebagai berikut:  

1. Suhu di dalam kandang tidak boleh lebih dari 40oC dan tidak kurang dari 

35oC. 

2. Kandang boleh lembab asal tidak melebihi toleransi sebanyak 60%. 
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3. Penerangan memadai di tiap sudut kandang sehingga memudahkan kita 

dalam menata ulang kandang sewaktu-waktu. 

4. Manajemen bahan yang efektif. Tidak harus mahal namun dapat dibuat 

dengan bahan murah yang dapat digunakan dalam waktu lain. 

5. Persiapkan kebutuhan seperti tempat makan dan minum sedini mungkin. 

Pembibitan merupakan kunci sukses dalam ternak bebek petelur. Oleh karena 

itu, sangat disarankan untuk menggunakan bibit yang benar - benar unggul dan 

terbukti kualitasnya. Harga mahal itu relatif. Sesuaikan dengan kualitas. 

Karena jika bibit yang anda gunakan hanya berkualitas biasa, maka hasilnya 

juga tidak akan memuaskan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk 

mencari bibit tetas yaitu: 

1. Membeli dan memelihara indukan bebek yang unggul dan telur 

tetasnya kita taruh di sarang ayam atau mentok sehingga diperoleh bibit 

yang kita inginkan. 

2. Mencari indukan unggul yang terjamin dan kita beli telur tetasnya. 

3. Membeli bakalan atau starter bebek berumur 1 hari hingga setengah 

bulan. 

4. Konsultasikan dengan yang lebih ahli dibidang pemilihan indukan 

unggul bebek. 

Bibit bebek yang sudah didapatkan selanjutnya akan masuk ke tahap 

pembibitan.  Tahap ini adalah tahap bagaimana merawat bibit bebek tersebut 

sehingga dapat menjadi seperti apa yang diinginkan. Temperatur suhu dan 

kelembaban dalam kandang juga harus diperhatikan. Temperatur suhu tersebut 

dapat dipastikan mencapai sudut kandang atau belum.  Hal tersebut bertujuan 

agar semua bibit mendapatkan perawatan secara merata.  Batas maksimal 

dalam 1 m2 box atau kotak dapat menampung 50 ekor bibit.  Pemberian pakan 

disesuaikan dengan fase pertumbuhan dari ternak bebek.  

Pemeliharaan adalah hal yang paling utama di atas segalanya dalam usaha 

budidaya bebek. Indukan yang bagus pun tidak akan subur dan menghasilkan 

jika pakan dan metode pemeliharaan yang kita terapkan itu salah. Hal terrsebut 

berbeda halnya dengan  indukan yang kualitasnya biasa saja dapat 
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menghasilkan jumlah telur yang optimal jika kita sudah menemukan cara 

pemeliharaan yang baik dan benar.  Ada beberapa hal yang dapat dilakukan 

secara terprogram guna hasil yang optimal yaitu: 

1. Menjaga kebersihan kandang secara berkala, apakah kandang perlu 

dibersihkan atau tidak. 

2. Konsultasikan masalah dan penyakit yang timbul kepada dokter hewan 

dengan segera. 

3. Pemberian pakan wajib dilakukan dengan menyesuaikan fase dan umur 

ternak bebek tersebut. 

 

E. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH 

Peternak bebek di desa Trimulyo menggunakan pakan konsentrat dan 

pemeliharaan masih sederhana. Produktivitas bebek yang rendah dan 

pencemaran lingkungan sekitar karena limbah belum diolah. Berdasarkan hal 

tersebut, maka Universitas Muhammadiyah Purworejo layak melakukan 

Pengabdian Kepada Masyarakat untuk peternak di paguyuban Tigan Jaya Farm 

desa Trimulyo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo.  

 

F. TUJUAN KEGIATAN   

Memperkenalkan, memberdayakan peternak untuk membuat pakan alternatif 

dan penanganan limbah ternak menjadi lebih baik serta meningkatkan 

perekonomian masyarakat. 

 

G. MANFAAT KEGIATAN   

Diharapkan peternak mampu membuat pakan alternatif sehingga mampu 

meningkatkan produktivitas ternak serta mampu mengolah limbah peternakan 

agar lingkungan lebih sehat. 

 

H. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH   

Kondisi masyarakat adalah petani dan peternak sehingga usaha pemeliharaan 

bebek merupakan usaha yang menjanjikan guna meningkatkan perekonomian 

keluarga.  Kemauan dan kemampuan paguyuban dalam memajukan usaha 
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peternakan bebek merupakan kunci yang akan menuju keberhasilan. 

Berdasarkan hal tersebut usaha dalam meningkatkan produktivitas dengan 

adanya pakan alternatif dan penanganan limbah akan terwujud. 

 

I. REALISASI PEMECAHAN MASALAH   

Pemecahan masalah akan direalisasikan dengan memberikan penyuluhan 

tentang pembuatan pakan alternatif ternak bebek dan penanganan limbah. 

 

J. KHALAYAK SASARAN   

Kegiatan sosialisasi pembuatan pakan alternatif akan diikuti oleh anggota 

paguyuban Tigan Jaya Farm desa Trimulyo, Kecamatan Grabag, Kabupaten 

Purworejo.  

 

K. METODE KEGIATAN   

Penyuluhan kepada anggota paguyuban Tigan Jaya Farm Desa Trimulyo, 

Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo.  

 

L. ORGANISASI PELAKSANA  

 

1. a. Nama  : Rinawidiastuti, S.Pt., M.Si. 

 b. NIDN : 0619058301 

 c. Pangkat/Golongan : III/a 

 d. Jabatan Akademik : Tenaga Pengajar 

 e. Fakultas/Program Studi : Pertanian/Peternakan 

 f. Kompetensi Materi : Pakan Alternatif Bebek 

     

2. a. Nama  : Hanung Dhidhik Arifin, S.Pt., M.Si. 

 b. NIDN : 0618028203 

 c. Pangkat/Golongan : III/b 

 d. Jabatan Akademik : Asisten Ahli 

 e. Fakultas/Program Studi : Pertanian/Peternakan 

 f. Kompetensi Materi : Proses Pengolahan Limbah Bebek 
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M. ANGGARAN PENGABDIAN   

No. Kebutuhan  Jumlah  Satuan  Harga Satuan 

(Rp) 

Total (Rp) 

1 Tong plastik 2 Buah 200.000 400.000 

2 Pralon 4 Buah 50.000 200.000 

3 Kran plastik 2 Buah 50.000 100.000 

4 Lem  2 Buah 20.000 40.000 

5 EM4 1 Botol 20.000 20.000 

6 Tetes  1 Botol 15.000 15.000 

7 Dedak 10 Kg  5.000 50.000 

8 Snack  40 Buah 8.000 320.000 

9 Administrasi  4 Eksemplar  25.000 100.000 

10 FC materi 40 Eksemplar 5.000 200.000 

Total (Rp) 1.445.000 

 

N. DAFTAR PUSTAKA 

Amarullah, I.K.. 2003. Nutrisi Ayam Broiler. Lembaga Satu Gunung Budi. Bogor 

Murtidjo, B.A.. 1993. Mengelola Bebek. Penerbit Kanisius. Jakarta 

Samosir, D.J.. 1983. Ilmu Ternak Bebek. Penerbit P.T. Gramedia. Jakarta 

Shane, S.M.. 1998. Buku Pedoman Penyakit Unggas. American Soybean 

Association. Singapore  
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LAMPIRAN 2 

  

  

  

  

 


	Ternak unggas penghasil telur yang cukup potensial selain ayam dan puyuh adalah bebek. Bebek termasuk ternak yang lebih tahan terhadap serangan penyakit. Pemeliharaan bebek secara umum membutuhkan kandang yang memiliki syarat sebagai berikut:
	1. Suhu di dalam kandang tidak boleh lebih dari 40oC dan tidak kurang dari 35oC.
	2. Kandang boleh lembab asal tidak melebihi toleransi sebanyak 60%.
	3. Penerangan memadai di tiap sudut kandang sehingga memudahkan kita dalam menata ulang kandang sewaktu-waktu.
	4. Manajemen bahan yang efektif. Tidak harus mahal namun dapat dibuat dengan bahan murah yang dapat digunakan dalam waktu lain.
	5. Persiapkan kebutuhan seperti tempat makan dan minum sedini mungkin.

