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 ABSTRAK 
 

Perhatian masalah pangan di Indonesia dinilai sangat strategis karena 
pangan menempati urutan terbesar pengeluaran rumah tangga. Pangan juga 
membutuhkan jaminan di dalamnya baik dari segi gizi maupun keamanannya, 
agar pangan dapat berfungsi dengan baik, maka diperlukan berbagai syarat agar 
memenuhi kriteria seperti yang diharapkan. Selain harus mengandung zat gizi, 
pangan harus baik dan tidak kalah pentingnya yang untuk diperhatikan adalah 
bahwa bahan pangan harus aman untuk dikonsumsi. Beberapa permasalahan 
yang ditemui di lokasi pengabdian masyarakat salah satunya adalah masalah 
keamanan pangan asal hewan. Solusi yang ditawarkan untuk dapat 
meningkatkan taraf pengetahuan warga dan masyarakat di lokasi pengabdian 
masyarakat yaitu penyuluhan tentang penanganan hasil pangan asal hewan agar 
dapat terciptanya keamanan pangan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat berupa penyuluhan ini dilaksanakan di Desa Kamal Kuning dan Opo 
Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo Jawa Timur. Tahap pelaksanaan 
kegiatan dilaksanakan 1 hari dari jam 10.00 – 14.00 WIB. Metode penyuluhan 
diberikan dengan melakukan pre test kepada peserta sebelum acara pelatihan; 
penyampaian materi keamanan pangan asal hewan oleh 2 orang pemateri; 
melakukan post test kepada peserta; dan penutup. Kesimpulan yang dapat 
diambil adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat di Desa Kamal Kuning 
dan Opo Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo tentang keamanan 
pangan asal hewan. 
 
Kata Kunci : Pangan, Keamanan pangan, Probolinggo  

  
Pendahuluan 

 

Bagi bangsa Indonesia, 

perhatian masalah pangan dinilai 

sangat strategis, karena pangan 

menempati urutan terbesar 

pengeluaran rumah tangga. Data BPS 

tahun 2014 menyebutkan bahwa 

pengeluaran untuk pangan mencapai 

58,81 persen dari total pengeluaran 

rumah rumah tangga. Pangan juga 

membutuhkan jaminan di dalamnya 

baik dari segi gizi maupun 

keamanannya, agar pangan dapat 

berfungsi dengan baik, maka 

diperlukan berbagai syarat agar 

memenuhi kriteria seperti yang 

diharapkan. Selain harus 

mengandung zat gizi (lemak, 

protein, karbohidrat, mineral dan 

vitamin), pangan harus baik dan 

tidak kalah pentingnya yang untuk 
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diperhatikan adalah bahwa bahan 

pangan harus aman untuk 

dikonsumsi. 

 

Mengingat bahan pangan 

harus tersedia setiap saat dan jumlah 

penduduk semakin bertambah, maka 

keadaan ini menuntut kita untuk 

berusaha meningkatkan dan 

mempercepat pengadaan pangan. 

Tetapi pengadaan pangan yang 

cukup, belum menjamin 

terbentuknya suatu kemanan pangan 

yang baik serta berimbas terhadap 

kesehatan keluarga serta masyarakat 

di Indonesia.  

 

Keamanan pangan 

merupakan hal yang penting dari 

ilmu sanitasi. Lingkungan kita secara 

langsung maupun tidak tidak 

langsung berhubungan dengan 

penyaluran pangan untuk manusia. 

Hal ini disadari sejak awal sejarah 

kahidupan manusia dimana usaha 

pengawetan pangan atau makanan 

telah dilakukan, sepeti: 

penggaraman, pengawetan dengan 

penambahan gula, pengasapan dan 

sebagainya.  

 

Salah satu bentuk pangan 

yaitu pangan asal hewan atau ternak. 

Produk hewan merupakan sumber 

gizi utama untuk pertumbuhan dan 

kehidupan manusia. Namun, produk 

hewan akan menjadi tidak berguna 

dan membahayakan kesehatan 

apabila tidak aman. Oleh karena itu, 

keamanan pangan asal hewan bagi 

manusia merupakan persyaratan 

mutlak yang tidak dapat ditawar-

tawar lagi (Bahri, 2008).  

 

Bahaya atau hazard yang 

berkaitan dengan keamanan pangan 

asal ternak dapat terjadi pada setiap 

mata rantai, mulai dari praproduksi 

di produsen, pascaproduksi sampai 

produk tersebut didistribusikan dan 

disajikan kepada konsumen. Bahaya 

tersebut meliputi: (1) penyakit 

ternak; (2) penyakit yang ditularkan 

melalui pangan atau yang disebut 

food borne diseases; serta (3) cemaran 

atau kontaminan bahan kimia dan 

bahan toksik lainnya (Bahri, 2008). 

 

Kabupaten Probolinggo 

merupakan salah satu lumbung 

pangan bagi provinsi Jawa Timur.  

Produksi sub sektor perikanan laut di 

Kabupaten Probolinggo pada tahun 

2013 tercatat 9.665.200 kilogram 

dengan nilai produksi 76.102,63 juta 

rupiah, atau dapat dikatakan ada 

kenaikan sebesar 4 % dari tahun 

sebelumnya. Begitu pula dengan 

produksi perikanan tambak 

mengalami kenaikan sebesar 22,9%, 

sementara produksi perikanan 

kolam naik 32,33%. Perkembangan 

populasi ternak besar pada 

umumnya mengalami peningkatan. 

Untuk populasi ternak kecil, jenis 

ternak kambing mengalami 

peningkatan 3,54%. 

 

Berdasarkan data di atas 

produk hasil pangan asal hewan 

sangatlah tinggi, maka penting 

diadakan penyuluhan tentang cara 

penanganan dan pengolahan pangan 
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asal hewan agar tercipta keamanan 

pangan di Kabupaten Probolinggo. 

 

Metode Pelaksanaan 

 

Berdasarkan analisis 

terhadap hasil-hasil penelitian yang 

terkait dan dari diskusi yang 

mendalam dengan para warga 

masyarakat di Desa Kamal Kuning 

dan Opo, Kecamatan Krejengan, 

Kabupaten Probolinggo, 

teridentifikasi permasalahan utama 

yaitu terkait keamanan pangan asal 

hewan dalam hal ini adalah 

pengetahuan dalam hal penanganan 

dan pengolahan pangan asal hewan 

tersebut.  

 

Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut, maka solusi 

yang ditawarkan melalui program 

pengabdian masyarakat dari 

Lembaga Pengabdian, Pendidikan, 

Pelatihan dan Pengembangan 

masyarakat (LP4M) dan Fakultas 

Kedokteran Hewan Universitas 

Airlangga adalah memberikan 

penyuluhan penanganan dan 

pengolahan pangan asal hewan yang 

baik dan benar. 

 

Pelaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat 

berupa penyuluhan ini akan 

dilaksanakan tanggal 30 September 

2017 di Desa Kamal Kuning dan Opo 

Kecamatan Krejengan Kabupaten 

Probolinggo Jawa Timur. Kegiatan 

pelatihan ini akan dilaksanakan 

dalam 3 tahap, meliputi: tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan 

kegiatan dan tahap akhir.  

 

Kegiatan yang dilakukan 

pada tahap persiapan ini adalah: (1) 

pembentukan panitia pelaksana 

kegiatan penyuluhan; (2) pembuatan 

proposal; (3) survey tempat 

pelaksanaan kegiatan penyuluhan; 

(4) melakukan proses perijinan ke 

tempat pelaksanaan kegiatan, (5) 

membuat undangan tentang 

kegiatan penyuluhan; (6) penyebaran 

undangan ke masyarakat di wilayah 

Kabupaten Probolinggo.  

 

Tahap pelaksanaan kegiatan 

akan dilaksanakan 1 hari dari jam 

10.00 – 14.00 WIB yang meliputi: (1) 

registrasi peserta; (2) pembukaan; (3) 

melakukan pre test kepada peserta 

sebelum acara penyuluhan; (4) 

penyampaian materi tentang 

keamanan pangan asal hewan oleh 2 

orang pemateri; (5) diskusi; (6) 

melakukan post test kepada peserta 

setelah kegiatan penyuluhan; (7) 

penutup.   

 

 Tahap akhir pelaksanaan 

adalah pembuatan laporan hasil 

kegiatan pelatihan dan penyerahan 

laporan ke Lembaga Pengabdian 

Kepada Masyarakat. Untuk 

mengetahui respon peserta terhadap 

kegiatan pengabdian ini, maka akan 

dilakukan evaluasi sebelum dan 

sesudah pelaksanaan kegiatan. 

Evaluasi dilakukan terhadap tingkat 

pemahaman, partisipasi peserta dan 

keterampilan.  

 



135 
 

AGROVETERINER      Vol.6, No.2 Juni 2018 

Hasil dan Pembahasan 

 

I. Tahap Pelaksanaan 

 

  Program Pengabdian pada 

Masyarakat untuk peningkatan 

kesadaran masyarakat atas 

keamanan pangan asal hewan telah 

dilakukan oleh Tim Pengabdian 

Kepada Masyarakat Universitas 

Airlangga di Kecamatan Krejengan 

Kabupaten Probolinggo. Kegiatan 

diikuti sebanyak 50 peserta dari Desa 

Kamal Kuning dan Opo Kecamatan 

Krejengan Kecamatan Probolinggo. 

Kegiatan yang dilakukan berupa 

penyuluhan. Kegiatan dilaksanakan 

pada tanggal 30 September 2017 

pukul 10.00 WIB sampai 14.00 WIB, 

bertempat di SDN Kamal Kuning 

Kecamatan Krejengan Kabupaten 

Probolinggo.  

 

  Penyuluhan dilakukan 

dengan menggunakan metode 

visualisasi dengan menggunakan 

LCD. Sebelum dilakukan 

penyuluhan, diadakan pre-test 

terlebih dahulu untuk mengetahui 

sampai mana pengetahuan 

masyarakat di Desa Kamal Kuning 

dan Opo Kecamatan Krejengan 

Kabupaten Probolinggo. Kegiatan 

penyuluhan dimaksudkan untuk 

mengatasi kelemahan dalam 

permasalahan lokal masyarakat 

setempat terkait keamanan pangan 

asal hewan dalam hal ini adalah 

pengetahuan dalam hal penanganan 

dan pengolahan pangan asal hewan.  

 

Untuk mengetahui respon 

peserta terhadap kegiatan 

pengabdian ini, maka akan 

dilakukan evaluasi sebelum dan 

sesudah pelaksanaan kegiatan. 

Evaluasi dilakukan terhadap tingkat 

pemahaman, partisipasi peserta dan 

keterampilan. Untuk itu sebelum dan 

sesudah dilakukan penyuluhan 

maka dilakukan pre-test dan post-

test terhadap masyarakat Desa 

Kamal Kuning dan Opo Kecamatan 

Krejengan Kabupaten Probolinggo 

untuk mengetahui peningkatan 

pengetahuan setelah dilakukan 

penyuluhan terkait tentang 

keamanan pangan asal hewan dalam 

hal ini adalah penanganan dan 

pengolahan pangan asal hewan yang 

baik. 

 

II. Hasil Pre-Test dan Post Test 

 

Berdasarkan hasil pre-test 

dan post-test yang dilakukan 

sebelum dan sesudah dilaksanakan 

penyuluhan ternyata warga Desa 

Kamal Kuning dan Desa Opo 

Kecamatan Krejengan, Kabupaten 

Probolinggo mengalami peningkatan 

pemahaman mengenai kesehatan 

pangan asal hewan. Hal ini 

ditunjukkan pada hasil pre-test yang 

rata – rata mendapat nilai 85. Setelah 

diadakan pelatihan post-test yang 

dilakukan mengalami peningkatan 

nilai menjadi rata – rata 88.  

 

Pemahaman warga Desa 

Kamal Kuning dan Desa Opo 

Kecamatan Krejengan Kabupaten 

Probolinggo mayoritas pada 
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awalnya telah paham akan kesehatan 

pangan asal hewan dengan sangat 

baik dan setelah diadakan 

penyuluhan ada peningkatan 

pemahaman terhadap materi 

kesehatan pangan asal hewan.  

 

III. Hasil Pelatihan 

 

 Berdasarkan hasil pre-test, 

post-test, wawancara, dan 

pengamatan langsung selama 

kegiatan berlangsung, kegiatan 

pengabdian pada masyarakat ini 

memberikan hasil sebagai berikut:  

a. Meningkatnya pengetahuan 

dan pemahaman masyarakat 

akan pentingnya keamanan 

pangan asal hewan. 

b. Meningkatnya pengetahuan 

dan pemahaman masyarakat 

akan pentingnya pengolahan 

pangan asal hewan yang 

sehat dan baik. 

 

Kesimpulan 

 

 Dari kegiatan pengabdian 

pada masyarakat ini dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Pelaksanaan kegiatan 

pengabdian masyarakat 

mampu meningkatkan 

pengetahuan masyarakat di 

Desa Kamal Kuning dan Desa 

Opo Kecamatan Krejengan 

Kabupaten Probolinggo 

dalam hal keamanan pangan 

yang bersumber asal hewan. 

2. Adanya keseriusan dan 

konsistensi masyarakat 

sehingga tujuan akhir 

kegiatan tercapai. 

 

Saran  

 

 Mengingat besarnya manfaat 

kegiatan pengabdian pada 

masyarakat ini, maka selanjutnya 

perlu penyuluhan dan praktek yang 

berkelanjutan kepada masyarakat di 

Desa Kamal Kuning dan Desa Opo 

Kecamatan Krejengan Kabupaten 

Probolinggo tentang keamanan 

pangan asal hewan serta pengolahan 

pangan asal hewan yang baik dan 

higienis. 
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