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ABSTRAK 

 
Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini untuk memberikan pelatihan terkait 

pembuatan olahan bawang goreng aneka rasa bagi masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga 

di dusun Dukuhwringin. Dengan cara memberikan wawasan pelatihan pengolahan bawang 

goreng aneka rasa untuk produksi usaha agar dapat mengolah sesuatu makanan yang enak, 

bermanfaat, dan menarik. Kegiatan ini telah terselenggara dengan baik sesuai dengan jadwal. 

Respon dari peserta sangat baik, para peserta terlihat bersemangat dalam pengolahan bawang 

goreng various flavors untuk produksi usaha. Mereka bersemangat dalam pelatihan pengolahan 

bawang goreng various flavors untuk produksi usaha karena hal tersebut tergolong baru dan 

dapat mebantu mereka dalam proses berwirausaha. 



4 
 

KATA PENGANTAR 

 
Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan Karunia-

Nya, Kami dapat menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan 

Pelatihan Pengolahan Bawang Goreng Various Flavors Untuk Produksi Usaha Di Dusun 

Dukuhwringin. Pangabdian kepada masayarakat ini merupakan perwujudan salah satu Tri 

Dharma Pergururan Tinggi yang dilaksanakan oleh civitas akademika Universitas Nahdlatul 

Ulama Al Ghazali Cilacap. 

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 22 oktober 2020. Materi Pelatihan dipilih 

berdasarkan kebutuhan masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga terutama dalam kiat 

mengolah makanan enak, bermanfaat, dan menarik tepat guna untuk kepentingan pengembangan 

berwirausaha. 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 Dusun Dukuhwringin yang telah turut berpartisipasi aktif dalam 

pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. 

 
Akhir kata semoga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat bermanfaat bagi 

masyarakat khususnya ibu-ibu rumah tangga di dusun Dukuhwringin. 

 

 

 

 
Cilacap, 30 Oktober 2020 

 

 

 

 
Ketua Pelaksana 
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1. LATAR BELAKANG 

Bawang merah (Allium Cepa Aggregatum) adalah salah satu bumbu masak utama 

dunia yang berasal dari Iran, Pakistan, dan pegunungan-pegunungan di sebelah utaranya, 

tetapi kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, baik sub-tropis maupun tropis. 

Wujudnya berupa umbi yang dapat dimakan mentah, untuk bumbu masak, acar, obat 

tradisional, kulit umbinya dapat dijadikan zat pewarna dan daunnya dapat pula digunakan 

untuk campuran sayur. Bawang merah saat ini dianggap sebagai sebuah varietas dari spesies 

Allium cepa, spesies yang memuat sejumlah besar varietas bawang yang dikenal dengan 

nama kolektif bawang bombai. Menurut Rima (2018) , selain diolah menjadi bawang goreng, 

bawang merah dapat juga dapat bermanfaat sebagai obat yaitu untuk mengobati maag, masuk 

angin, menurunkan kadar gula dalam darah, menurunkan kolesterol, sebagai obat kencing 

manis (diabetes melitus), memperlancar pernafasan dan memperlancar aliran darah karena 

bawang merah dapat menghambat penimbunan trombosit dan meningkatkan aktivitas 

fibrinotik. 

Sebagaimana produk pertanian pada umumnya, bawang merah memiliki karakteritik 

yang spesifik yaitu : Seasonibel, yaitu diproduksi musiman; Perishabel, yaitu mudah busuk 

dan rusak; Bulky, menyita ruang; Voluminous, yaitu membutuhkan ruang atau tempat yang 

cukup besar; diperoduksi di daerah sentra produksi yang memiliki kesesuaian agroklimat. 

Wirnangsih, (2021) juga menjelaskan bahwa dari sisi permintaan, kebutuhan akan bawang 

merah oleh masyarakat berlangsung sepanjang tahun dan permintaan tersebar merata di 

seluruh wilayah di Indonesia. 

Pelatihan ini dilakukan khususnya pada kelompok ibu-ibu rumah tangga yang tidak 

bekerja dan memiliki banyak waktu luang dirumah. Dalam hal ini diberikan pelatihan 

sekaligus pemberdayaan khususnya bagi mereka yang kurang memiliki akses ke sumberdaya 

pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan 

ekonomi dalam peningkatan taraf hidup dan pendapatan mereka. Untuk meningkatkan 

pendapatan masyarakat di dusun Dukuhwringin haruslah mengedepankan inovasi baik dari 

segi pemasaran ataupun packeging dan pengolahan produknya agar memiliki nilai jual yang 

lebih dibandingkan hanya dikonsumsi begitu saja dan dijual mentah perkilo. Oleh karenanya 

dibutuhkan suatu pemberdayaan melalui pelatihan agar dapat meningkatkan nilai jual produk 

baik di pemasaran lokal maupun nasional. 

Tujuan PKM ini yaitu bagaimana menumbuhkan sikap enterpreneur khususnya bagi 

ibu-ibu rumah tangga sehingga tidak hanya memiliki pola pikir mendapatkan pekerjaan 

setelah menyelesaikan jenjang pendidikan tetapi bagaimana membuka lapangan pekerjaan 

bagi masyarakat atau sekitar. Selain itu tujuan dari kewirausahaan adalah dapat 

menumbuhkan sikap inovatif dan berpikir kreatif bagi IRT dalam menghadapi masalah, yang 

akhirnya akan menciptakan jiwa bisnis yang mampu bersaing dengan segala problema yang 

dihadapi secara umum. 
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2. TUJUAN PENGABDIAN 

Subjek dari pengabdian ini adalah ibu-ibu rumah tangga di dusun Dukuhwringin 

adapun tujuan dari pelatihan ini adalah meningkatkan inovasi dan kreatifitas ibu-ibu rumah 

tangga dalam mengolah suatu makanan yang enak, bermanfaat, dan menarik. 

3. METODE PENGABDIAN 

Metode yang dipakai dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah metode 

workshop atau pelatihan dan pendampingan praktek Pelatihan Pengolahan Bawang Goreng 

Various Flavors Untuk Produksi Usaha di dusun Dukuhwringin. 

4. TIM PENGABDIAN 

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

1. Urip Umaya, M.Pd sebagai Ketua Tim 

2. Gita Cahyani sebagai Anggota 

3. Risma Putri Suntari sebagai Anggota 

5. PESERTA PELATIHAN 

Kegiatan PKM ini berbentuk Pelatihan Pengolahan Bawang Goreng Various Flavors 

Untuk Produksi Usaha di dusun Dukuhwringin. Peserta dari kegiatan ini adalah ibu-ibu 

rumah tangga di dusun Dukuhwringin. 

6. JADWAL PELAKSANAAN 

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini berlangsung pada hari Kamis, 22 Oktober 

2020. Jadwal dan susunan acara terlampir 

7. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PKM 

Kegiatan Pelatihan Pengolahan Bawang Goreng Various Flavors Untuk Produksi 

Usaha di dusun Dukuhwringin sebagai upaya untuk meningkatkan kreatifitas ibu-ibu rumah 

tangga dalam mengolah makanan yang enak, bermanfaat, dan menarik pada 22 Oktober 2020 

dapat berjalan lancar. Jadwal dan susunan acara terlampir. 

a. Materi Pelatihan 

1) Apa itu Bawang Goreng? 

Bawang goreng merupakan bawang merah yang kita rajang kemudian digoreng 

hingga berwarna kuning keemasan dan strukturnya renyah. Faktanya bawang goreng 

ini merupakan bumbu tabur yang sering ada dan banyak yang menggunakannya 

sebagai tambahan pelengkap atau penyedap makanan. 
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2) Penggunaan Bawang Goreng 

Bawang goreng memiliki aroma yang harum dan cita rasa yang gurih tapi ada 

sedikit rasa pahit yang dapat terasa oleh lidah. Olahan ini biasanya ditaburkan di atas 

nasi putih, nasi uduk,nasi goreng, dan masih banyak lagi makanan lainnya sebagai 

bumbu pelengkap, penyedap atau penambah gurih, atau garnis hiasan makanan. 

Bawang goreng ini juga dapat digunakan pada berbagai jenis makanan seperti 

sayuran, sup, semur, kari, mie, nasi putih, selada,dan makanan lainnya sebagai 

topping. Biasanya bawang goreng yang siap pakai dalam bentuk kemasan banyak 

tersedia di minimarket dan juga pasar swalayan. 

Berikut contoh penggunaannya. 

1) Nasi uduk ditaburi dengan bawang goreng 

2) Nasi goreng ditaburi bawang goreng 

3) Semur ditaburi bawang goreng 

4) Bawang goreng dalam kemasan siap pakai. 

3) Manfaat Bawang Goreng 

Manfaat dari mengkonsumsi bawang goreng diantaranya : 

1) Membantu menyembuhkan gangguan pernafasan, seperti batuk dan pilek. 

2) Melancarkan pencernaan. 

3) Meningkatkan kesehatan jantung. 

4) Menghambat pertumbuhan sel kanker. 

5) Memperkuat sistem imun. 

6) Menjaga kesehatan tulang. 

7) Meningkatkan kualitas tidur. 

8) Melancarkan pencernaan. 

4) Pembuatan Bawang Goreng Various Flavors (Aneka Rasa) 

1. Cara Membuat Bawang Goreng Original 

Bahan-bahan: 

✔ 250 gram bawang merah yang telah di kupas serta di cuci bersih 

✔ Minyak secukupnya untuk menggoreng 

✔ Garam secukupnya 

Langkah-langkah: 
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1) Iris tipis bawang, kemudian taburi dengan sedikit garam, remas-remas 

agar garam dapat meresap (jangan remas bawang hingga hancur, cukup 

hingga rata saja). 

2) Panaskan minyak, lalu masukkan bawang ke dalam minyak yang 

panas,masak dengan api sedang, kemudian aduk supaya matangnya bisa 

merata. Lalu tunggu hingga bawang goreng berwarna keemasan. 

3) Angkat dan tiriskan bawang goreng yang terlapisi tissue dapur dengan 

agak menyebarnya supaya minyak dapat terserap dan cepat kering tidak 

mengandung banyak minyak serta menghasilkan bawang goreng yaag 

renyah. 

4) Sementara itu jika sudah dingin, segera masukkan ke dalam wadah yang 

kedap udara. 

 
2. Cara Membuat Bawang Goreng Rasa Pedas 

Bahan-bahan : 

✔ 1/2 Kg bawang merah yang sudah terajang 

✔ Garam 

✔ Lada 

✔ Irisan cabai rawit 

Langkah-langkah: 

1) Campurkan garam, lada dan cabai rawit ke dalam bawang merah yang 

sudah terajang. 

2) Aduk-aduk semuanya hingga tercampur merata. 

3) Panaskan minyak untuk menggoreng bawang. 

4) Kemudian goreng bawang tersebut ke dalam minyak yang sudah panas. 

Lalu tunggu hingga berwarna keemasan. 

5) Sementara itu, jika bawang sudah mulai keemasan, angkat kemudian 

tiriskan. Jangan biarkan sampai coklat supaya tidak gosong. 

6) Jika minyak yang terkandung dalam bawang goreng sudah berkurang, 

kemudian segera masukkan ke dalam wadah yang kedap udara. 

 
3. Cara Membuat Bawang Goreng Rasa Balado 

Bahan-bahan: 

✔ 1 Kg bawang merah 

✔ 3 sdm tepung maizena 

✔ 1 sdm tepung terigu 

✔ 1 sdm bubuk balado 

✔ Penyedap rasa 

✔ Minyak Goreng 

Langkah-langkah: 
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1) Kupas kemudian rajang tipis bawang merah. 

2) Campurkan semua bahan pelengkap dengan bawang merah yang sudah 

dirajang. Kemudian tunggu selama 10 menit. 

3) Panaskan minyak, lalu tunggu hingga minyak memanas. 

4) Jika minyak sudah panas, kemudian masukkan campuran bawang dengan 

bumbu pelengkap tadi ke dalam minyak yang sudah panas. 

5) Selanjutnya tunggu hinga berwarna keemasan. 

6) Jika sudah berwarna keemasan maka selanjutnya angkat dan tiriskan di 

bawang goreng tersebut di atas tisu / kertas agar minyaknya hilang. 

7) Jika minyak yang terkandung dalam bawang goreng sudah berkurang, 

kemudian segera masukkan ke dalam wadah yang kedap udara. 

 
4. Cara Membuat Bawang Goreng Rasa Keju 

Bahan: 

✔ 150 gr bawang merah 

✔ 100 gr keju chedhar 

✔ 1 sdm tepung beras 

✔ 1/2 sdt garam 

✔ Bubuk cabai secukupnya 

✔ Penyedap rasa 

✔ Minyak goreng 

Langkah-langkah: 

1) Kupas bawang merah lalu rajang tipis-tipis kemudian angin-anginkan 

selama 30 menit. 

2) Masukan 1 sdm tepung beras dan garam kedalam wadah yang berisi 

rajangan bawang. Aduk hingga tercampur dengan rata. 

3) Goreng bawang dengan minyak yang sudah panas. Kemudian tunggu 

hingga berwarna keemasan. 

4) Jika bawang sudah berwarna keemasan, lalu angkat dan tiriskan. 

5) Oven keju dengan api kecil. Setelah kurang lebih 15 menit, angkat dan 

dinginkan.lalu campur dengan bawang goreng, beri bubuk cabe dan 

penyedap rasa bila suka. Aduk sampai tercampur rata. 

6) Setelah tercampur rata, segera masukkan ke dalam wadah yang kedap 

udara. 

b. Hambatan dan Kendala 

Pada dasarnya pelaksanaan pelatihan pengolahan bawang goreng various flavors 

untuk produksi usaha tepat guna 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 : 
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1. 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. 

2. Peserta pelatihan yang mayoritas wanita 

Para peserta yang merupakan masyarakat umum kebanyakan adalah wanita. Bisa 

dihitung dengan jari peserta laki-laki yang datang untuk mengikuti pelatihan. 

Antusiasme dalam proses pelatihan kurang begitu memuaskan jika dibandingkan 

dengan para peserta wanita. Karena mereka berpikir bahwa kelihatan tersebut lebih 

cocok untuk kaum wanita. 

c. Saran dan Tindak Lanjut Kegiatan PKM 

Menutup laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini perlu disampaikan 

bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan dengan bentuk penyelenggaraan Pelatihan 

Pengolahan Bawang Goreng Various Flavors 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. Jadwal dan Susunan Acara 
 

No Jam Rincian Kegiatan 

1. 08-00-09.00 Registrasi peserta 

2. 10.00-10.30 Pembukaan 

3. 10.30-11.15 Presentasi dan penjelasan lengkap langkah-langkah Pengolahan 

Bawang Goreng Various Flavors Untuk Produksi Usaha Di 

Dusun Dukuhwringin 

4. 11.15-12.00 Praktek pembuatan bersama peserta 
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Cilacap, 20 Oktober 2020 

Kepala LP2M UNUGHA Cilacap 

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/2020 

 

 

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

(LP2M) Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap. 

Nama : Fahrur Rozi, M.Hum 

Jabatan : Kepala LP2M 

Memberikan tugas kepada: 

1. URIP UMAYA, M.Pd 

2. GITA CAHYANI 

3. RISMA PUTRI SUNTARI 

 

Untuk melaksanakan pengabdian masyarakat berupa ” PELATIHAN PENGOLAHAN BAWANG 

GORENG VARIOUS FLAVORS UNTUK PRODUKSI USAHA DI DUSUN 

DUKUHWRINGIN” Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

 

 

 

  

 

 
Mengetahui, 

 

Kepala 

LP2M 

(Fahrur Rozi, M.Hum)  

NIDN 951011074 
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Lampiran 3. Materi Pelatihan 
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Lampiran 4. Foto Kegiatan 
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Lampiran 5. Daftar Hadir 


