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Abstract  

 

Probiotics are feed additives that play an essential role in providing gastrointestinal 

health for livestock. Probiotics are live microorganisms that can be used by livestock to 

improve their performance of livestock. Several studies have reported the effect of 

probiotics added to animal feed to increase animal immunity. However, the people of 

Bulu Village, Purwoasri District, Kediri Regency do not understand the role of probiotics 

in feeding. This social service activity seeks to promote the health of livestock by advising 

on the use of probiotics in animal feed and providing health services for ruminant 

livestock. The process of devotion is accomplished through descriptive investigation. This 

service is delivered in three phases: the observation and planning phase, the activity 

execution phase, and the evaluation reflection phase. This service project is intended for 

the residents of Bulu Village, Purwoasri District, Kediri Regency, around 40 individuals 

and 15 ruminants. The counseling was implemented at the Bulu Village Hall, which was 

attended by 40 people, while the health services were carried out at three different 

locations. This activity results in public education in improving animal feed nutrition by 

giving MC4 probiotics. In addition, the community also gets free animal health services 

to improve the health of ruminant livestock. This community service can increase people's 

motivation to learn to make animal feed with high nutritional value and actively increases 

biosecurity against the threat of mouth and nail diseases. 
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Abstrak  

 

Probiotik merupakan mikroorganisme hidup yang dapat digunakan oleh hewan ternak 

untuk meningkatkan performa hewan ternak. Sejumlah penelitian telah melaporkan efek 

probiotik yang ditambahkan ke dalam pakan hewan untuk meningkatkan imunitas hewan. 

Probiotik merupakan imbuhan pakan yang berperan penting dalam memberikan 

kesehatan gastrointestinal hewan ternak. Akan tetapi, peran probiotik dalam pakan belum 

dipahami secara baik oleh masyarakat Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten 

Kediri. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan hewan ternak melalui 

penyuluhan penggunaan probiotik pada pakan ternak dan pelayanan kesehatan hewan 

ternak ruminansia. Metode pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik eksplorasi deskriptif. Kegiatan ini dilakukan melalui tiga tahapan 
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yaitu tahap observasi dan perencanaan, tahap implementasi kegiatan, serta tahap refleksi 

evaluasi. Kelompok sasaran dari PkM ini adalah warga Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, 

Kabupaten Kediri sebanyak 40 orang dan ternak ruminansia sebanyak 15 ekor. 

Implementasi penyuluhan dilakukan di Balai Desa Bulu yang dihadiri oleh 40 orang 

sedangkan pelayanan kesehatan dilakukan di tiga titik lokasi yang berbeda. Hasil dari 

kegiatan ini adalah edukasi masyarakat dalam meningkatkan nutrisi pakan ternak dengan 

pemberian probiotik MC4. Selain itu masyarakat juga mendapatkan layanan kesehatan 

hewan gratis dalam upaya peningkatan kesehatan hewan ternak ruminansia. Pengabdian 

masyarakat ini mampu meningkatkan motivasi masyarakat untuk belajar membuat pakan 

ternak yang memiliki nilai nutrisi tinggi dan aktif meningkatkan biosekuriti terhadap 

ancaman penyakit mulut dan kuku. 

 

Kata Kunci: probiotik, ruminansia, kesehatan hewan. 

 

 

PENDAHULUAN 

Mikroflora komensal pada traktus 

gastrointestinal bersifat vital terhadap 

kesehatan gastrointestinal dalam 

membantu inang dalam pencernaan, 

efisiensi nutrisi, dan produksi vitamin 

dan dalam membatasi kolonisasi oleh 

bakteri patogen (Suwaedi 2014). 

Populasi mikroba dalam traktus 

gastrointestinal sangat peka terhadap 

perubahan yang diinduksi oleh faktor-

faktor seperti nutrisi yang buruk, 

stress, infeksi gastrointestinal, 

administrasi antibiotika, penyakit 

predisposisi dan imunosupresi 

(Murwani et al. 2017). Fluktuasi-

fluktuasi ini berdampak terhadap 

kesehatan inang sehingga 

peningkatan mikroflora dengan 

intervensi diet seperti probiotik yang 

dapat digunakan untuk menjaga 

kesehatan gastrointestinal (Permadi et 

al. 2018).   

Probiotik merupakan imbuhan pakan 

yang terdiri dari mikroorganisme 

hidup yang menguntungkan inang 

dengan cara meningkatkan 

keseimbangan mikroorgabisme 

gastrointestinal (Wahyuni et al. 

2019). Spesies bakteri yang umumnya 

digunakan sebagai probiotik antara 

lain Lactobacillus dan Bifidobacterius 

spp. selain itu, khamir dan 

Enterococcus spp. juga digunakan 

untuk meningkatkan bobot badan 

pada hewan produksi (Adjei-Fremah 

et al. 2018). Penggunaan probiotik 

untuk pengobatan kasus 

gastrointestinal meningkat karena 

ternyata probiotik dapat juga 

digunakan sebagai alternatif 

penggunaan antibiotika (Wardhani et 

al. 2019). Selain itu, probiotik sering 

digunakan untuk mengatasi penyakit 

diare baik yang disebabkan oleh 

bakteri ataupun virus (Khurniati & 

Fidyasari 2019). 

Meskipun demikian, sampai saat ini, 

masyarakat atau pun dokter hewan 

masih sangat mengandalkan 

antibiotika untuk mengobati penyakit 

gastrointestinal. Hal ini disebabkan 

oleh minimnya pemahaman 

masyarakat mengenai pentingnya 

manfaat probiotik untuk kesehatan 

hewan. Salah satu metode yang 
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efektif dapat digunakan untuk 

menyebarkan informasi yang 

bermanfaat ini maka perlu dilakukan 

adanya penyuluhan mengenai 

pentingnya probiotik terutama dalam 

pakan hewan. Oleh sebab itu, 

kegiatan PkM ini bertujuan untuk 

menyebarluaskan informasi peran 

probiotik dalam pakan hewan untuk 

kesehatan hewan terutama hewan 

ternak. 

PkM ini sangat bermanfaat bagi 

peternak Desa Bulu, Kecamatan 

Purwoasri, Kabupaten Kediri. 

Informasi ini dibutuhkan bagi 

masyarakat yang ingin tahu tentang 

penggunaan probiotik untuk 

mengatasi berbagai masalah performa 

kesehatan hewan. Pengabdian 

masyarakat ini bertujuan untuk 

mengedukasi masyarakat cara 

pembuatan pakan ternak yang 

bernutrisi tinggi dengan penambahan 

probiotik MC4 dan melayani 

kesehatan hewan ternak ruminansia di 

Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, 

Kabupaten Kediri. 

 

METODE PENGABDIAN 

KEPADA MASYARAKAT 

Pelaksanaan PkM dilakukan di Desa 

Bulu, Kecamatan Purwoasri, 

Kabupaten Kediri. Sasaran 

pengabdian adalah 40 orang peternak 

di Desa Bulu. Metode yang 

digunakan dalam kegiatan ini adalah 

edukasi masyarakat dengan ahli di 

bidang pakan ternak. Metode 

pengabdian kepada masyarakat ini 

mengacu pada pengabdian 

sebelumnya (Sofiyana et al. 2022) 

Kegiatan ini terbagi menjadi tiga 

tahapan yaitu observasi dan 

perencanaan, implementasi kegiatan 

dan refleksi evaluasi. Kegiatan 

observasi dilakukan dengan cara 

menganalisis permasalahan yang ada 

di Desa Bulu dan merumuskan solusi. 

Implementasi dilakukan dengan cara 

pendekatan terhadap warga Desa 

Bulu. Metode ini menjadikan 

masyarakat Desa Bulu dan hewan 

ternak ruminansia yang dipelihara 

oleh peternak Desa Bulu sebagai 

subjek PkM. Kegiatan PkM ini 

dilakukan sejak 2 Mei hingga 2 Juni 

2022. Kegiatan berupa penyuluhan 

tentang pembuatan pakan ternak 

dengan imbuhan probiotik MC4 dan 

pelayanan kesehatan ternak 

ruminansia di tiga titik lokasi Desa 

Bulu. Tahapan terakhir berupa 

refleksi evaluasi yang dilakukan 

untuk mengevaluasi dan 

memonitoring program PkM. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Observasi dan Perencanaan PkM 

Kunjungan langsung yang dilakukan 

di Desa Bulu menghasilkan hasil 

musyawarah dengan Kepala Lurah 

Desa Bulu. Tim Pengabdi Masyarakat 

berhasil mengobservasi kondisi 

hewan ternak milik warga Desa Bulu. 

Tim PkM berhasil mendapatkan 

permohonan izin kegiatan dengan 

membawa surat tugas dari Fakultas 

Kedokteran Hewan, Universitas 

Wijaya Kusuma Surabaya dan surat 

tersebut diberikan kepada Lurah Desa 

Bulu. Tim PkM berhasil 

mewawancara warga dan melakukan 

koordinasi mengenai program PkM di 

Desa Bulu (Gambar 1). Kejadian 
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Penyakit mulut dan kuku yang 

merebak di seluruh Indonesia menjadi 

permasalahan besar di Desa Bulu. 

Penyakit mulut dan kuku (PMK) 

adalah penyakit virus utama di 

seluruh dunia pada hewan berkuku 

genap yang mempengaruhi 

perdagangan ternak seperti sapi, 

domba, kambing dan babi dan produk 

hewan seperti daging secara nasional 

dan internasional dan menyebabkan 

kerugian ekonomi dan konsekuensi 

sosial yang tinggi. Meskipun PMK 

menyebabkan kematian yang rendah 

pada hewan dewasa yang terinfeksi, 

namun PMK menyebabkan kematian 

yang tinggi pada hewan muda dan 

fetus (Ranjan et al. 2016). Frekuensi 

wabah dan jumlah besar hewan dan 

spesies yang terkena dampak di setiap 

wabah mengakibatkan dampak yang 

tinggi bagi negara yang terkena. 

Wabah PMK menyebabkan kerugian 

produksi, seperti berkurangnya 

produksi susu dan kontraksi pada 

tingkat pertumbuhan ternak (Knight-

Jones et al. 2013).  

Selain menyebabkan kerugian dalam 

produksi, PMK menimbulkan reaksi 

keras dari sistem kesehatan hewan 

dan pembatasan perdagangan hewan 

di dalam dan di luar negara yang 

terkena dampak. Memahami dampak 

PMK sangat penting dalam 

menentukan tingkat sumber daya 

yang dikeluarkan untuk pengendalian 

dan pemberantasannya. Langkah-

langkah pengendalian PMK yang 

efektif melibatkan pencegahan 

melalui vaksinasi dengan vaksin 

inactive. Sayangnya, vaksin inactive 

ini memerlukan perlindungan jangka 

pendek dan fasilitas rantai dingin 

yang tidak murah. Kemajuan besar 

dan pengejaran topik hangat dalam 

vaksinologi dan vektorologi sedang 

berlangsung, melibatkan vaksin 

peptida, vaksin DNA, vaksin vektor 

hidup, dan vaksin baru yang 

dilemahkan (Kamel et al. 2019).  

Penularan PMK sebenarnya terjadi 

melalui kontak langsung atau tidak 

langsung dengan hewan dan produk 

hewan yang terinfeksi; oleh manusia 

dan hewan yang tidak rentan, 

kendaraan dan peralatan yang 

melakukan kontak dengan hewan 

yang terkontaminasi; serta oleh tanah, 

udara dan air. PMK dapat melintasi 

perbatasan internasional melalui 

perdagangan hewan dan produk 

hewan yang terinfeksi. Efek 

ekonominya diperkuat oleh 

pembatasan yang diberlakukan pada 

perdagangan internasional oleh 

negara-negara pengimpor (de 

Miranda et al. 2012). 

Selain membahas PMK, kondisi 

ternak seperti sapi memiliki bobot 

badan yang tidak memenuhi standar 

dan gagal reproduksi juga 

diperhatikan. Perencanaan dilakukan 

dengan menentukan lokasi 

penyuluhan dan rumah ternak, waktu 

kegiatan dan obat-obatan penunjang 

untuk kegiatan pelayanan kesehatan 

hewan ternak. Semua kegiatan PkM 

dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 

hingga 2 Juni 2022. 
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Gambar 1 Wawancara dan koordinasi 

dengan Kepala Lurah Desa Bulu. 

 

Implementasi PkM 

Penyuluhan dilakukan di Balai Desa 

Bulu. Penyuluhan (Gambar 2 dan 

Gambar 3) yang dihadiri oleh 40 

orang peternak (Gambar 4). Sebanyak 

20 partisipan aktif (Gambar 5) 

bertanya terkait cara pembuatan 

pakan hewan fermentasi dengan 

probiotik untuk meningkatkan bobot 

badan dan cara pencegahan penyakit 

mulut dan kuku. Pada akhir acara, 

Tim Pengabdian Masyarakat 

membagikan probiotik BIO MC4 

secara gratis pada seluruh partisipan 

(Gambar 6). BIO MC4 mengandung 

mikroba selulolitik yang mampu 

meningkatkan nilai nutrisi sehingga 

memperbaiki kecernaan terhadap 

bahan pakan berserat tinggi. Probiotik 

ini bisa digunakan dalam fermentasi 

pakan untuk ternak ruminansia, 

unggas dan ikan. Probiotik BIO MC4 

mengandung Enterobacter sp, 

Bacillus sp, Cellulomonas spp, dan. 

Actinomyces spp. Mikroorganisme 

pernah diteliti oleh (Lokapirnasari et 

al. 2018) untuk menentukan potensi 

mikroorganisme ini dalam 

meningkatkan performa unggas. 

Probiotik ini memang tidak dapat 

meningkatkan produksi puyuh dan 

berat telur, tetapi dapat menurunkan 

konversi pakan, menurunkan 

kolesterol telur dan meningkatkan 

efisiensi pakan. Di hewan akuatik, 

Enterobacter ludwigii bisa menjadi 

probiotik potensial untuk digunakan 

dalam budidaya ikan bass (Wendy et 

al. 2014). 

 

 
Gambar 2 Penyuluhan oleh Tim 

Pengabdi Masyarakat. 

 

 
Gambar 3 Penyampaian materi 

pembuatan pakan hewan ternak 

fermentasi oleh narasumber. 
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Gambar 4 Diskusi tanya jawab 

dengan peserta setelah penyampaian 

materi di Desa Bulu. 

 

 
Gambar 5 Partisipan aktif dalam 

diskusi. 

 

 
Gambar 6 Tim Pengabdian 

Masyarakat membagikan probiotik 

MC4 secara gratis pada seluruh 

partisipan. 

 

Sebanyak 15 ekor sapi diperiksa 

kesehatannya secara fisik dan 

ditemukan semua sapi yang diperiksa 

memiliki berat badan di bawah 

standar normal (Gambar 7). 

Berdasarkan data pakan yang 

didapatkan dari hasil wawancara 

dengan peternak (Gambar 8), 

sebagian besar masyarakat hanya 

memberikan hijauan.  

 

 
 

Gambar 7 Sapi dengan bobot badan 

yang rendah di Desa Bulu. 

 

 
Gambar 8 Wawancara dengan 

peternak Desa Bulu. 
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Evaluasi PkM 

Evaluasi PkM dilaksanakan setelah 

kegiatan implementasi selesai 

dilakukan. Hasil evaluasi berupa 

kesepakatan untuk mengembangkan 

kegiatan dalam rangka peningkatan 

bobot badan dan kesehatan hewan 

ternak ruminansia. Kegiatan 

berikutnya antara lain program bina 

desa yang dilakukan oleh Tim 

Pengabdian Masyarakat Fakultas 

Kedokteran Hewan, Universitas 

Wijaya Kusuma Surabaya di Desa 

Bulu. Program ini meliputi praktik 

pembuatan pakan hewan fermentasi, 

penyusunan ransum pakan hewan dan 

penyimpanan pakan hewan yang baik. 

Selain itu direncanakan pula kegiatan 

pembuatan fasilitas biosekuriti untuk 

peternakan backyard sektor 4. 

 

SIMPULAN  

Pakan ternak yang diberi imbuhan 

pakan berupa probiotik dapat 

membuat pakan ternak tersebut lebih 

memiliki nilai gizi yang tinggi serta 

meningkatkan kekebalan tubuh 

hewan. Penyuluhan meningkatkan 

motivasi masyarakat untuk membuat 

pakan ternak fermentasi di Desa Bulu. 

Pelayanan kesehatan hewan 

meningkatkan respon positif dari 

warga Desa Bulu dan memotivasi 

warga untuk membuat biosekuriti di 

sektor 4. 
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