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ABSTRAK

Maksud dan tujuan diselenggarakannya Pelatihan kewirausahaan melalui pembuatan

detergen cair dan sabun pencuci piring adalah untuk membina dan mengembangkan potensi

keluarga dan daerah. Dengan cara memberikan wawasan kewirausahaan kepada ibu-ibu

rumah tangga agar dapat memulai kegiatan wirausaha dengan produk yang umum digunakan

sehari-hari.

Kegiatan ini telah terselenggara dengan baik sesuai dengan jadwal. Respon dari peserta

sangat baik, ibu-ibu terlihat bersemangat dalam pembuatan detergen cair dan sabun pencuci

piring. Mereka bersemangat dalam membuat detergen cair dan sabun pencuci piring karena

hal tersebut mengasikkan dan mudah dalam pembuatannya. Nilai plus bagi para ibu- ibu

tersebut adalah menghasilkan produk dcetergen cair yang terjangkau untuk memenuhi

kebutuhan rumah tangga serta dapat memasarkannya untuk menambah kebutuhan keluarga



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkas Rahmat dan

KaruniaNya, Kami dapat menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui

kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Melalui Pembuatan Detergen Cair Dan Sabun Pencuci

Piring. Pangabdian kepada masayarakat ini merupakan perwujudan salah satu Tri Dharma

Pergururan tinggi yang dilaksanakan oleh civitas akademikauniversitas Nahdlatul Ulama Al

Ghazali Cilacap.

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2019. Materi Pelatihan

dipilih berdasarkan kebutuhan ibu-ibu di desa cipari, terutama dalam Kiat membuat produk

detergen cair untuk kepentingan wirausaha. Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan

terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap yang telah memberikan

kemudahan dalam pelaksanaan pengabdian.

2. LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap yang telah memberikan

dukungan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

3. seluruh civitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap yang telah

membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

4. Seluruh masyarakat desa Kesugihan yang telah turut berpartisipasi aktif dalam

pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

Akhir kata semoga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat bermanfaat bagi

masyarakat Desa Kesugihan.

Cilacap, 3 Februari 2019

Ketua Pelaksana



1. LATAR BELAKANG

Belakangan ini, kewirausahaan sedang banyak dibicarakan sebagai salah satu

pendongkrak kemajuan perekonomian masyarakat.Dari definisi pengertian kewirausahaan

sendiri yaitu aktivitas yang menciptakan sesuatu baru dengan mengandalkan kreativitas dan

inovasi. Wirausaha juga dapat digunakan sebagai salah satu alternative menambah biaya

hidup

Survei Biaya Hidup (SBH) diadakan oleh BPS 5 tahun sekali untuk menghasilkan paket

komoditas dan diagram timbang dalam penghitungan Indeks Harga Konsumen . Berdasarkan

hasil tersebut biaya hidup di kabupaten Cilacap Rp 3.390.307 . Padahal rata-rata jumlah

penghasilan warga dikabupaten cilacap untuk kaum marginal kurang dari biaya hidup.

Hal ini menjadi perhatian penuh bagi kami untuk mengatasi permasalahan di atas,

sekaligus untuk membina dan mengembangkan potensi keluarga dan daerah. Bekal wirausaha

berupa produk dapat diatasi dengan menggunakkan pelatihan pembuatan produk detergen

cair dan sabun pencuci piring.

Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup pelatihan ini juga dapat dijadikan bekal usaha

untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Jika pendapatan keluarga meningkat maka

kesejahteraan warga pun meningkat. Potensi daerah dapat di topang dari hal tersebut. Selain

itu juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu rumah tangga khususnya

dikabupaten cilacap kecamatan kesugihan desa kesugihan.

2. TUJUAN PENGABDIAN

Subjek dari pengabdian ini adalah masyarakat desa cipari adapun tujuan dari pelatihan

ini adalah mengurangi biaya hidup masyarakat serta memenuhi kebutuhan keluarga,

menghemat keuangan keluarga dan sebagai bekal usaha.

3. METODE PENGABDIAN

Metode yang dipakai dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah metode

workshop atau pelatihan dan pendampingan praktek pelatihan pembuatan detergen cair dan

sabun pencuci piring bagi ibu-ibu di desa cipari



4. TIM PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari:

1) Aris naeni dwiyanti, S.Si, M.Pd sebagai ketua merangkap narasumber

2) Wahyu Nuning Budiarti M.Pd sebagai Anggota merangkap narasumber

3) Mawan Akhir Riwanto, M.Pd sebagai Anggota merangkap narasumber

4) Galuh Rahayuni, M.Pd sebagai Anggota merangkap narasumber

5) Yusuf Hasan Baharudin, M.Pd sebagai Anggota merangkap narasumber

6) Riski Aspriyani, M.Pd sebagai Anggota merangkap narasumber

5. PESERTA PELATIHAN

Kegiatan PKM ini berbentuk pelatihan pembuatan detergen cair dan sabun pencuci

piring sebagai upaya mengurangi biaya hidup. Peserta dari kegiatan ini adalah ibu-ibu

dilingkungan desa Kesugihan dengan jumlah peserta sekitar 50 orang.

6. JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini berlangsung pada hari minggu, 5 Februari

2019. Jadwal dan susunan acara terlampir.

7. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PKM

Kegiatan pelatihan kewirausahaan melalui pembuatan detergen cair dan sabun pencuci piring

sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan serta mengurangi biaya hidup yang

dilaksanakan pada 5 Februari 2019 dapat berjalan lancar. Jadwal dan susunan acara terlampir.

❖Materi Pelatihan

Deterjen laundry berbasis MES (Metil Ester Sulfonat/Methyl Ester Sulfonate) menjadii

fenomenal akhir-akhir ini dan banyak diperbincangkan warganet pemerhati usaha laundry.

Silang pendapat tentang kelebihan surfaktan yang diklaim ramah lingkungan dan harga



paling murah menjadi perdebatan yang berkepanjangan. MES (Methyl Ester Sulfonate)

adalah surfaktan anionik yang dapat dibuat dengan sulfonasi metil ester asam lemak jenuh,

yang berasal dari lemak dan minyak alami. Digunakan pada pembuatan sabun laundry dan

bekerja sebagai surfaktan untuk daya bersih. Surfaktan berasal dari kata surface active agent

yakni senyawa kimia yang bisa mengaktifkan permukaan suatu zat lain yang awalnya tidak

dapat berinteraksi.

MES sendiri pembuatannya berasal dari metil ester minyak sawit (Elaeis Guineensis) di

mana Indonesia merupakan produsen kedua terbesar kedua di dunia maka memungkinkan

Indonesia sebagai pelopor produsen surfaktan MES ini. Di Negara maju, penggunaan MES

sudah lama digunakan bahkan dari nara sumber yang dipercaya sudah 10 tahun yang lalu.

Bentuk MES sendiri ternyata ada berbagai macam. MES yang asli adalah berbentuk serpihan

atau bubuk berwarna putih bersih. Adapun kelebihan dari mes adalah:

1. Deterjensi yang prima pada konsentrasi rendah

mes c-16 mempunyai tingkat deterjensi yang lebih baik dibandingkan dengan labs

atau las dalam pengujian pencucian dalam temperature sedang.

2. Deterjensi yang lebih baik pada air sadah pun pada tingkat kesadahan air, mes lebih

unggul dinandingkan surfaktan lain

3. Bersinergi dengan baik bila dikombinasikan dengan surfaktan lain jikalau surfaktan

lain tidak tahan pada konsentrasi tertentu maka mes bisa diajak jadi teman untuk

bersinergi misalnya penulis menambahkan surfaktan lain untuk meningkatkan

busa.

4. Mudah terurai, mes terdegradasi secara signifikan lebih cepat daripada las dan secara

substansial terdegradasi di sekitar satu hari.



5. Selaras dengan aplikator builder dan enzim, mes mempertahankan aktivitas enzim

yang lebih baik dibandingkan dengan surfaktan lainnya. Efek dari builder juga tidak

memberi efek yang signifikan

6. Menghemat biaya dan peningkatan produktivitas, pihak wilfames sendiri telah

membuat sedemikian rupa mes dalam bentuk bubuk dan serpihan jadi menghemat

biaya. Anda tinggal memprosesnya menjadi bahan yang kita inginkan.

Cara Membuat Sabun Deterjen Mes (Methyl Ester Sulfonate)

• Setelah mendapatkan MES, tentunya Anda ingin mencoba meramunya menjadi sabun

deterjen laundry atau mungkin berkreasi menjadi sebuah produk baru. Masukan MES

dengan air (± 2 lt) sambal diaduk perlahan hingga semua MES larut. Masukan NaCl +

Citrun + EDTA ke ember plastic lalu masukan air (± 2lt) hingga semua bahan terlarut

. Masukan hasil langkah PERTAMA ke dalam ember hasil langkah KEDUA lalu

aduk cairan akan menjadi kental. Tambahkan amphitol + bibit parfum + glyserin+

tergitol + bubuk pewarna serta air hingga 10 liter, kemudaian aduk hingga rata tunggu

hingga detergen menjadi bening

Hambatan dan Kendala

Pada dasarnya pelaksanaan pembuatan detergen cair dalam rangka pengabdian pada

Masyarakat ini lancar, namun demikian bilamana ditelaah lebih lanjut, masih ada beberapa

aspek yang memiliki kekurangan dan bisa diperbaiki untuk hasil yang lebih maksimal.

Berbagai kekurangan itu terangkum dalam uraian sebagai berikut :

1. Keterlibatan anak dalam pelatihan

Para peserta pelatihan para ibu-ibu muda tak jarang dari mereka yang membawa putra

putrinya hal tersebut dapat mengurangi kosentrasi ibu dalam melaksanakan pelatihan

2. Keaneka-ragaman Kemampuan Awal Peserta.



Para peserta aktif pelatihan ini ternyata memiliki kemampuan awal yang berbeda-

beda. Ada yang sudah tingkat lanjut (mahir) dan ada pula yang masih tingkat dasar.

Kebanyakan diantara mereka memiliki pengetahuan yang masih dasar. Kondisi ini

sangat mempengaruhi efisiensi waktu dan efektifitas pelaksanaan pelatihan ini.

Instruktur dituntut untuk lebih sabar dan memperlakukan para peserta kasus per kasus.

Metode pengajaran klasikal yang dirancang untuk pelatihan ini pada prakteknya tidak

bisa diterapkan secara massal.

❖ Saran dan Tindak Lanjut Kegiatan PPM

Menutup laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini perlu disampaikan bahwa

untuk menyelenggarakan kegiatan dengan bentuk penyelenggaraan pelatihan pembuatan

detergen cair harusnya dibagi menjadi kelompok kelompok kecil yang terdiri dari 5-10 orang

sehingga pelatihan tersebut lebih efektif serta efisien
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Lampiran 1

No Jam Rincian kegiatan

1. 10.00-11.00 Registrasi peserta

2. 11.00-12.00 Pembukaan

3. 13.00-14.00 Presentasi dan penjelasan lengkap langkah-langkah

pembuatan detergen cair dan sabun pencuci piring.

4. 15.00-17.00 Praktek pembuatan bersama peserta



Lampiran 2. Surat Tugas dan Daftar Hadir

S U R A T TUGAS

Nomor : Ybk.1271.07/ 045/421.4/LP2M.UNUGHA/X.19/XII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)

Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap.

Nama : Misbah Khusurur, M.S.I

Jabatan : Kepala LP2M

Memberikan tugas kepada:

1. Aris Naeni Dwiyanti, S.SI, M.Pd
2. Mawan Akhir Riwanto, M.Pd
3. Wahyu Nuning Budiarti, M.Pd
4. Yusuf Hasan Baharudin, M.Pd.I
5. Riski Aspriyani, M.Pd
6. Galuh Rahayuni, M.Pd

Untuk melaksanakan pengabdian masyarakat berupa ” Pelatihan Pembuatan Detergen Cair Di desa

Kesugihan” Demikian  surat tugas ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NIK. 951011186
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3. Materi pelatihan

















4. Foto




