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ABSTRAK 

 

 

Maksud dan tujuan diselenggarakannya Pemberdayaan dalam Memanfaatkan Limbah 

Kulit Bawang Merah Sebagai Pupuk Organik Cair adalah untuk membina dan 

mengembangkan potensi keluarga dan daerah. Dengan cara memberikan wawasan pembuatan 

pupuk organik cair dari limbah kulit bawang merah kepada masyarakat sesuai dengan tema 

teknologi tepat guna. 

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

 

peserta sangat baik, para peserta terlihat bersemangat dalam pembuatan pupuk organik cair 

dari limbah kulit bawang merah. Mereka bersemangat dalam membuat pupuk organik cair 

karena hal tersebut tergolong baru dan mudah dalam pembuatannya. Nilai plus bagi para 

peserta tersebut adalah menghasilkan produk pupuk organik cair dari limbah kulit bawang 

merah 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 Pemberdayaan dalam Memanfaatkan Limbah Kulit Bawang Merah Sebagai Pupuk 

Organik Cair di Desa Bunton, Kecamatan Adipala. Pangabdian kepada masyarakat 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 peserta di Desa Bunton, terutama dalam Kiat membuat produk 

teknologi tepat guna untuk kepentingan pengembangan produk di desa. 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 Bunton yang telah turut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan 

kegiatan pengabdian ini. 

 
Akhir kata semoga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat bermanfaat bagi 

masyarakat Desa Bunton. 

 

 

 
Cilacap, 30 Oktober 2020 

 

 

Ketua Pelaksana 



 

1. LATAR BELAKANG 

 

Salah satu permasalahan limbah berasal dari sampah rumah tangga, termasuk sampah 

yang berupa sisa-sisa pembuangan kulit buah dan sayur seperti kulit bawang merah. 

Bawang merah merupakan tanaman komoditas yang bernilai ekonomi tinggi, namun 

limbah bawang merah baik yang berupa daun maupun kulitnya yang kering dapat pula 

mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan jika tidak dikelola dengan baik (Banu, 

2020). 

Masyarakat Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap termasuk salah 

satu petani bawang merah yang sukses, dibuktikan dengan luasnya lahan pertanian yang 

ditanami dan berlimpahnya hasil panen bawang merah. Selain bawang merah, hasil panen 

lain yang utama berupa sawi, cabai, tomat, terong, dan kacang panjang. Ketika masa 

panen, oleh para petani Desa Bunton, bawang merah dikeringkan di bawah sinar matahari 

agar tidak busuk sebelum dijual kepada pemasok. Bawang merah berukuran besar dijual 

sedangkan yang berukuran kecil dimanfaatkan sendiri oleh masyarakat. Selama proses 

penyeleksian bawang merah yang baik dan besar itulah dihasilkan limbah berupa kulit dan 

daun kering yang banyak jumlahnya. Limbah tersebut belum dimanfaatkan dan dibuang 

begitu saja oleh masyarakat karena dianggap sampah. Setelah itu baru bawang merah 

dengan kualitas baik dikemas dalam karung dan siap diangkut pemasok. 

Limbah organik yang berasal dari rumah tangga seperti hanya limbah kulit bawang 

merah, apabila diolah dengan tepat mampu menghasilkan pupuk yang berguna untuk 

pertanian karena mampu memperbaiki sifat kimia, fisik serta aktivitas biologi tanah. 

Selain itu juga dapat menjadi sumber pendapatan tambahan, menekan biaya produksi 

pertanian dan membantu mengurangi limbah (Eliyani et al., 2018). Selama ini hanya 

daging bawang merah yang banyak dimanfaatkan namun kulitnya yang mengandung 



banyak senyawa kimia bermanfaat dibuang begitu saja karena dianggap sebagai limbah 

(Rahayu et al., 2015; Wulaisfan et al., 2018). Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi limbah bawang merah adalah dengan memanfaatkannya sebagai pupuk 

organik (Rinzani et al., 2020). Penggunaan pupuk kimia sintetis yang terus-menerus dapat 

menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, termasuk juga tekstur dan rasa sayuran 

yang dibudidayakan (Rinzani et al., 2020). Untuk itu penggunaan pupuk kimia sintesis 

seharusnya diminimalisir. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa bawang merah 

berpotensi sebagai pupuk organik untuk pertumbuhan tanaman. Penelitian yang dilakukan 

Fadhil et al. (2018) membuktikan bahwa larutan serbuk kulit bawang merah berpengaruh 

terhadap pertumbuhan akar. Hasil penelitian Adam et al. (2019) menunjukkan bahwa 

pemberian kompos dari kulit bawang merah menunjukkan pengaruh nyata terhadap 

pertumbuhan cabai. Penelitian Yikwa & Banu (2020) juga menunjukkan pemberian 

kompos kulit bawang merah berpengaruh pada pertumbuhan tanaman cabai rawit dan 

sawi. 

Masa pandemik Covid-19 memunculkan hobi baru bagi sebagian masyarakat, yaitu 

berkebun. Merujuk dari analisis situasi yang ada di Desa Bunton bahwa sangat berpotensi 

untuk diadakan budidaya tanaman hias berupa sayuran skala rumah tangga. Budidaya 

sayur sangat mudah dilakukan karena tidak memerlukan lahan yang luas (Surtinah & 

Nurwati, 2018). Tujuannya selain untuk membantu memenuhi kebutuhan sayur skala 

rumah tangga, juga dapat dijadikan sebagai tanaman hias untuk mempercantik dan 

menghijaukan lingkungan. Adapun sayuran yang dapat ditanam sebagai tanaman hias 

contohnya bawang, bayam, kangkung, sawi, tomat, cabai (Pasir & Hakim, 2014). 

Budidaya tanaman hias sayur didukung dengan memanfaatkan pupuk cair dari limbah 

bawang merah. Dengan adanya kegiatan pendampingan diharapkan masyarakat 



memperoleh wawasan serta keterampilan dalam mengolah limbah bawang merah menjadi 

pupuk cair dan mengaplikasikannya pada budidaya tanaman hias sayur. 

2. TUJUAN PENGABDIAN 

 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa pelatihan pembuatan pupuk cair 

dari limbah bawang merah. Adapun yang menjadi sasaran kegiatan PKM ini yaitu 

masyarakat Desa Bunton yang berjumlah 16 orang. Tujuan kegiatan ini secara umum 

untuk memberikan inovasi dalam hal IPTEK untuk memaksimalkan potensi desa Bunton. 

Tujuan secara khusus yang ingin dicapai adalah untuk memberikan pengetahuan dan 

keterampilan kepada masyarakat tentang pembuatan pupuk cair dari limbah bawang 

merah. 

3. METODE PENGABDIAN 

 

Metode yang dipakai dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah metode 

workshop atau pelatihan dan pendampingan praktek pelatihan pembuatan pupuk cair dari 

limbah kulit bawang merah di desa Bunton, Kecamatan Adipala. 

4. TIM PENGABDIAN 

 

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

 

1) Urip Umayah, M.Pd sebagai Ketua merangkap Anggota merangkap narasumber 

 

2) Ajeng Ayuningtyas sebagai anggota 

 

3) Kuswandi sebagai anggota 

 

5. PESERTA PELATIHAN 

 

Kegiatan PKM ini berbentuk pelatihan Pembuatan Pupuk Cair dari Limbah Kulit 

Bawang Merah bagi warga Desa Bunton, Kecamatan Adipala. Peserta dari kegiatan ini 

adalah masyarakat Desa Bunton yang berjumlah 16 orang. 

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 teknologi tepat guna pembuatan pupuk organik cair dari limbah 

kulit bawang merah sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa 

Bunton dengan menyediakan pupuk organik cair yang lebih ekonomis pada 22 Oktober 

2020 dapat berjalan lancar. Jadwal dan susunan acara terlampir. 

a. Materi Pelatihan 

 

Bawang merah merupakan sebuah komoditas sayuran unggulan yang sejak 

lama telah diusahaakan oleh masyarakat secara intensif dan penting, karena selain 

menjadi bahan pelengkap makanan, bawang merah juga mengandung activator enzim 

untuk tubuh kita. Tidak hanya itu, bawang merah juga dapat diaplikasikan untuk 

membantu perkembangan dan pertumbuhan tanaman dalam bentuk pupuk. 

Kulit bawang merah memiliki kandungan nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh 

tumbuhan meliputi tiga unsurr primer yaitu nitrogen, fosfor, dan potassium. Ketiga 

unsur ini secara berurutan berperan penting dalam pertumbuhan daun, membangun 

akar yang kuat dan bunga, dan membantu tanaman untuk tetap sehat. 

B.   Cara Membuat Pupuk Organik Cair dari Limbah Kulit Bawang Merah 

 

Sortir limbah bawang merah yang masih bercampur dengan hasil panen 

bawang merah, Selanjutnya, sampel daun dan kulit bawang merah kering yang telah 

dipisahkan dari buahnya lalu dicuci bersih dan dikeringkan atau diangin-anginkan 

selama 3 hari di udara terbuka tanpa terpapar cahaya matahari secara langsung. Hal 

ini bertujuan menghilangkan kadar air dan menghidari adanya perubahan kimia 

misalnya kondisi cepat busuk yang dapat memunculkan mikroorganisme pengubah 

senyawa kimia dalam kulit bawang. Sampel kemudian dihaluskan menggunakan 



blender. Tujuan pemblenderan adalah untuk membantu proses pemecahan membran 

sel dan dinding sel sehingga proses ekstraksi menjadi lebih maksimal. Setelah 

terbentuk serbuk selanjutnya penggunaan serbuk kulit bawang merah, di mana 100 gr 

serbuk dilarutkan dalam 100 ml air sehingga diperoleh konsentrasi 100%. 

Penggunaan ekstrak sesuai dengan kebutuhan melalui pengenceran. 

C.   Hambatan dan Kendala 

 

Pada dasarnya pelaksanaan pelatihan teknologi 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 : 

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 Laki-laki 

 

Para peserta yang merupakan perangkat desa kebanyakan adalah laki-laki, 

antusiasme dalam proses pelatihan kurang begitu memuaskan jika dibandingkan 

dengan para peserta perempuan. Karena mereka berpikir bahwa kelihatan tersebut 

lebih cocok untuk kaum wanita. 



d. Saran dan Tindak Lanjut Kegiatan PKM 

 

Menutup laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini perlu disampaikan 

bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan dengan bentuk penyelenggaraan pelatihan 

Pengembangan teknologi tepat guna berupa pembuatan pupuk organik cair dari 

limbah kulit bawang merah harusnya dibagi menjadi kelompok kelompok kecil yang 

terdiri dari 3-5 orang sehingga pelatihan tersebut lebih efektif serta efisien. 



 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Jadwal dan Susunan Acara 

 

Lampiran 2 : Surat Tugas, 

Lampiran 3 : Materi Pelatihan 

Lampiran 4 : Foto-Foto Kegiatan 

Lampiran 5 : Daftar Hadir 



 

 

 

 

 

 

Lampiran 1 
 

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 pembuatan pupuk 

  
organik cair dari limbah kulit bawang merah 

4. 11.15-12.00 Praktek pembuatan bersama peserta 



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: 

Urip Umayah, M.Pd 

 

 
Untuk melaksanakan pengabdian masyarakat berupa ” Pemberdayaan dalam Memanfaatkan 

Limbah Kulit Bawang Merah Sebagai Pupuk Organik Cair” Demikian surat tugas ini dibuat, 

untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 
 

Kepala 

LP2M 

(Fahrur Rozi, M.Hum)  

NIDN 951011074 

 



 

3. Materi pelatihan 
 

 

 

 
 



 

 



4. Foto 

 

 

 



 

 

5. Daftar Hadir 


