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ABSTRAK 
 

Tujuan program ini adalah: (1) Terciptanya masyarakat mempunyai pengetahuan 

yang kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan sumber daya alam yang terbuang 

percuma  yaitu  potongan-potongan  papan  menjadi  alat  pengiris  bawang  yang 

praktis,  efisien  waktu  dan  tenaga,  (2)  Terciptanya  masyarakat  yang  terampil 

membuat alat pengiris bawang yang praktis, efisien waktu dan tenaga. Khalayak 

sasaran dalam program ini adalah masyarakat  petani bawang dan masyarakat 

industri bawang goreng di Kabupaten Takalar. Metode yang  digunakan dalam 

penyampaian  materi  penyuluhan  adalah  metode  ceramah,  diskusi  dan  tanya 

jawab,  untuk  pelatihan  digunakan  metode  demonstrasi.  Hasil  yang  dicapai 

adalah: (1) Masyarakat memiliki pengetahuan dalam hal pemanfaatan potongan- 

potongan  papan  untuk  pembuatan  alat  pengiris  bawang  yang  praktis,  efisien 

waktu dan tenaga, (2) Masyarakat memiliki keterampilan membuat alat pengiris 

bawang yang praktis, efisien waktu dan tenaga. 

 
Kata Kunci: pengiris, bawang, potongan-potongan papan. 

 
 

PENDAHULUAN 
 

Kabupaten Takalar adalah salah satu kabupaten penghasil utama bawang, di 

Sulawesi  Selatan.  Petani  di  Daerah  ini  umumnya  mengupayakan  komuditas 

bawang, karena wilayah tersebut bawang dapat tumbuh dengan subur. Hasil usaha 

tani petani bawang dijual pada pasar tradisional. Hanya ada 10 % keluarga petani 

yang mengupayakan industri rumah tangga bawang goreng. Padahal di Kabupaten 

Takalar terdapat kurang lebih 100 penjual makanan khas Sulawesi Selatan yaitu 

coto Makassar yang setiap harinya menggunakan bumbu bawang goreng sekitar 

15 liter/hari untuk 1 tempat penjualan, sehingga kebutuhan bawang goreng unttuk 

penjual  coto  di  Kabupaten  Takalar  sekitar  1.500  liter/hari,  sedangkan  untuk 

kebutuhan rumah tangga sekitar 1.000 liter/hari. Jadi dengan demikian kebutuhan 

bawang goreng untuk Kabupaten Takalar sekitar 2500 liter/hari. 

Industri  rumah   tangga   bawang   goreng   di   Kabupaten   Takalar   hanya 

menggunakan  pisau  tradisional  sebagai  alat  pengiris  bawang.  (Survei  pada 

industri rumah  tangga di Kabupaten Takalar, Desember 2004). Alat atau pisau 

tersebut  sangat  tidak  efisien   karena  dilakukan  dengan  secara  manual,  dan 

produksinya rendah, lagi pula tidak aman terhadap kesehatan. 

Petani bawang di Kabupaten Takalar 95 % menjual bawangnya pada pasar 

tradisional,  dan harganya jauh lebih murah. Hanya 10 % yang mengupayakan 

industri rumah tangga bawang goreng dikemas dalam plastik lalu dijual ke pasar 

tradisional, Bawang goreng ini mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Kurangnya 

petani mengupayakan industri bawang goreng disebabkan oleh belum 
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ditemukannya alat pengiris bawang yang lebih efisien baik dari tenaga maupun 

waktu, (Informasi Tokoh Masyarakat di Kabupaten Takalar, Desember,2004). 

Kenyataan yang  ditemukan  di  lapangan  (survey  Desember,  2004)  pada 

umumnya  ibu rumah tangga, baik yang ada di Ibu kota Kabupaten, Ibu kota 

kecamatan, dan lebih-lebih di daerah pedalaman kabupaten Takalar menggunakan 

pisau tradisional secara manual, yakni pisau dapur. Cara mengiris ini adalah cara 

tradisional, kurang efisien baik waktu maupun tenaga. Terdengar pula keluhan ibi- 

ibu  rumah  tangga,  dan  para  pekerja  industri rumah  tangga  sering  terluka 

tangannya akibat kena pisau tersebut. 

Kenyataan yang dialami oleh ibu-ibu rumah tangga petani yang membuat 

bawang  goreng  untuk  dijual  yang  menggunakan  pisau  tradisional  (manual), 

ternyata mengiris bawang 1 liter yang diiris dengan menggunakan  waktu berjam- 

jam. Itupun tidak seragam  tebalnya, hal ini sangat tidak efisien (informasi dari 

Sitti Fatimah ibu rumah tangga petani bawang) pada saat dilakukan survey bulan 

Desember, 2004, hal ini sangat tidak efisien. Oleh karena itu perlu ada pengiris 

bawang yang sifatnya praktis dan efisien, dan bisa seragam  ketebalanya, dan 

mudah  dioperasikan  dan  dugunakan  oleh  ibu  rumah  tangga  di  dapur  untuk 

membuat  berbagai  macam  kebutuhan  konsumsi  rumah  tangga  dan  kebutuhan 

rumah tangga bawang goreng. 

Di Kabupaten Takalar (Survei Desember 2004) ditemukan 27 pengergajian 

kayu,  dan   potongan-potongan  papannya  hanya  dibiarkan  begitu  saja  lapuk 

dilokasi  dan  bahkan   masyarakat  hanya  mengambilnya  sebagai  kayu  bakar, 

padahal limbah potongan-potongan  papan tersebut dapat dijadikan barang yang 

bisa bernilai ekonomi yaitu dibuat rangka alat pengiris bawang yang praktis dan 

efisisen dengan memanfaatkan potongan-potongan papan yang banyak di lokasi, 

maka masalah kami tertanggulangi. 

Sebagai mahasiswa yang sementara mengikuti kuliah pada Jurusan Teknik 

Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar dimana telah 

kami mendapatkan mata  kuliah praktek kerja kayu, praktek las, teknologi tepat 

guna, serta desain perancangan merasa tertarik dan tertantang untuk 

mengaplikasikan  ilmu  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  telah  kami  miliki, 

yakni merancang alat pengiris  bawang, kemudian memberikan pelatihan pada 

msyarakat petani bawang untuk membuat alat pengiris bawang yang praktis dan 

efisien dan dapat bernilai ekonomi, yaitu dijual pada  masyarakat lain sehingga 

dapat menghasilkan uang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. 

Uji coba membuat alat pengiris bawang, yang dilakukan pada workshop 

kerja kayu dan workshop kerja las Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Makassar, pada Agustus 2004, alat pengiris bawang tersebut 

menunjukkan hasil yang memuaskan, yaitu dapat mengiris bawang dalam 1 liter 

dengan  waktu  3-5  menit  saja  (  praktis,  efisien  waktu,  dan  tenaga  ).  Dengan 

demikian kami dari mahasiswa Teknik Sipil dan Perencanaan, Teknik Bangunan, 

dan  Teknik  Arsitektur  Fakultas  Teknik  Universitas  Negeri  Makassar  bersama 

dosen pendamping tepat sekali untuk memberikan perlatihan kepada masyarakat 

untuk  membuat  alat  pengiris  bawang  yang  praktis,  efisien  waktu  dan  tenaga 

dengan  memanfaatkan potongan-potongan  papan  yang  terbuang  percuma  di 

lokasi. 

Konstruksi rangka dan bodinya sangat sederhana yaitu dengan 

memanfaatkan  potongan-potongan  papan  dibentuk  kotak  segi  empat  dengan 
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panjang 40 cm, lebar 14 cm, dan ketinggian 15 – 20 cm, dan dibuatkan kotak kayu 
tempat bahan yang akan diiris dengan ukuran 12 x 12 cm dengan tinggi 11 cm. 

pada bagian atas  menggunakan tungkai penekan bahan dengan model T dengan 

ukuran  panjang  10  cm,  lebar  8  c,  dan  tinggi  14  cm.  kotak  bahan  dengan 

menggunakan  lahar  4  buah  pada  landasannya  dengan  memakai  rel.  dengan 

demikian bahan yang didorong pada kotak dapat bekerja dengan cepat. Sedangkan 

pada  lantai  rangka/bodi  dilobang  pada  bagian  tengah  dengan  kemiringan  45 

derajat, dan dipasangkan pisau pengiris dari plat baja yang sudah ditajamkan 

menggunakan alat penyetel ketebalan irisan yang diinginkan. 

Jadi dengan menggunakan alat pengiris bawang dengan menggunakan rel 

dari lahar yang konstruksi sederhana, aman, serta berfungsi serbaguna ini sangat 

disukai dan disenangi  ibu-ibu rumah tangga dan industri rumah tangga bawang 

goreng karena tidak terlalu banyak menggunakan lagi tenaga manusia, dan sangat 

efisien waktu. 

Penggunaan alat pengiris bawang yang didesain ini sangat efisien karena 

waktu yang  digunakan dalam mengoperasikan tidak membutuhkan waktu yang 

terlalu lama. Dapat mengiris bawang dalam 1 liter dengan waktu 3 – 5 menit. Jadi 

dengan demikian alat pengiris bawang ini  untuk kebutuhabn rumah tangga dan 

industri rumah tangga bawang goreng sangat efisien dan sangat cepat 

pengoperasiaannya, dengan demikian praktis, efisien waktu dan tenaga. 

Harga jual diperkirakan Rp. 75.000,- sampai Rp. 100.000,- per buah. Biaya 

yang dibutuhkan untuk 1 buah pengiris  serba guna yaitu : (a) Harga lahar, pisau 

baja, dan alat penyetel ketebalan Rp. 15.000,- , dan (b) Ongkos kerja bodi yaitu 

Rp. 20.000,-. Dengan demikian dana yang dibutuhkan adalah Rp. 35.000,- . bila 

mana   masyarakat   membuat   alat   pengiris   bawang   tersebut,   dapat   meraih 

keuntungan Rp. 40.000 - Rp. 50.000,-. Jika masyarakat telah terampil, maka dapat 

memproduksi 1 buah alat pengiris bawang perhari. Dengan demikian masyarakat 

petani bawang dan yang mengusahakan bawang goreng dalam membuat alat 

pengiris   bawang  dapat memperoleh  keuntungan Rp. 50.000,- per hari, atau 30 x 

Rp.50.000=Rp.1.500. 000,- per bulan. 

Alat  pengiris  bawang  yang  praktis  dan  efisien  ini  mempunyai  potensi 

ekonomi   produk  sangat  baik,  karena  dapat  dijangkau  oleh  seluruh  lapisan 

masyarakat. Dapat meningkatkan ekonomi masyarakat petani bawang dan industri 

rumah tangga bawang goreng di pedesaan. Serta dapat meningkatkan 

pertumbuhan  ekonomi  daerah,  dan  ekonomi   nasional.  Hal  ini  merupakan 

pentingnya Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat (PKMM) ini 

dilakukan. 

Oleh  karena  itu  masalah  Program  Kreativitas  Mahasiswa  Pengabdian 

Masyarakat (PKMM) ini adalah sebagai berikut: (1) Masyarakat tidak mengetahui 

proses pembuatan alat  pengiris bawang yang praktis, efisien waktu dan tenaga 

dengan memanfaatkan potongan-potongan papan untuk kebutuhan industri ramah 

tangga bawang goreng dan kebutuhan rumah tangga lainnya, (2) Masyarakat tidak 

terampil mendesain alat pengiris bawang yang praktis, efisien waktu dan tenaga 

dengan memanfaatkan potongan-potongan papan untuk kebutuhan industri ramah 

tangga bawang goreng dan kebutuhan rumah tangga lainnya, (3) Masyarakat tidak 

terampil membuat rangka alat pengiris bawang yang praktis, efisien waktu  dan 

tenaga dengan memanfaatkan potongan-potongan papan untuk kebutuhan industri 

ramah   tangga   bawang   goreng   dan   kebutuhan   rumah   tangga   lainnya,   (4) 
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Masyarakat tidak  terampil  merakit  rangka  alat  pengiris  bawang  yang  praktis, 
efisien waktu dan tenaga dengan memanfaatkan potongan-potongan papan untuk 

kebutuhan industri ramah  tangga bawang goreng dan kebutuhan rumah tangga 

lainnya, (5) Masyarakat tidak terampil membuat dan memasang pisau pengiris alat 

pengiris bawang yang praktis, efisien waktu dan  tenaga dengan memanfaatkan 

potongan-potongan papan untuk kebutuhan industri ramah tangga bawang goreng 

dan kebutuhan rumah tangga lainnya, (6) Masyarakat tidak terampil pekerjaan 

finishing alat pengiris bawang yang praktis, efisien waktu dan tenaga dengan 

memanfaatkan potongan-potongan papan untuk kebutuhan industri ramah tangga 

bawang goreng/kebutuhan rumah tangga lainnya. 

Tujuan Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat (PKMM) 

ini adalah  sebagai berikut: (1) Masyarakat mengetahui proses pembuatan alat 

pengiris bawang yang  praktis, efisien waktu dan tenaga dengan memanfaatkan 

potongan-potongan papan untuk kebutuhan industri ramah tangga bawang goreng 

dan kebutuhan rumah tangga lainnya, (2)  Masyarakat terampil mendesain alat 

pengiris bawang yang praktis, efisien waktu dan tenaga  dengan memanfaatkan 

potongan-potongan papan untuk kebutuhan industri ramah tangga bawang goreng 

dan kebutuhan rumah tangga lainnya, (3) Masyarakat terampil membuat rangka 

alat pengiris bawang yang praktis, efisien waktu dan tenaga dengan 

memanfaatkan potongan-potongan papan untuk kebutuhan industri ramah tangga 

bawang goreng  dan kebutuhan rumah tangga lainnya, (4) Masyarakat terampil 

merakit  rangka  alat  pengiris  bawang  yang  praktis,  efisien  waktu  dan  tenaga 

dengan memanfaatkan potongan-potongan papan untuk kebutuhan industri ramah 

tangga  bawang  goreng  dan  kebutuhan  rumah  tangga  lainnya,  (5)  Masyarakat 

terampil  membuat  dan  memasang  pisau  pengiris  alat  pengiris  bawang  yang 

praktis, efisien waktu dan tenaga dengan memanfaatkan potongan-potongan papan 

untuk kebutuhan industri ramah tangga bawang goreng dan kebutuhan rumah 

tangga lainnya, (6) Masyarakat terampil pekerjaan finishing alat pengiris bawang 

yang praktis, efisien waktu dan tenaga dengan memanfaatkan potongan-potongan 

papan  untuk  kebutuhan  industri  ramah  tangga  bawang  goreng  dan  kebutuhan 

rumah  tangga  lainnya,  (7)  Meningkatkan  kreatifitas  dan  inovatif  masyarakat 

terutama petani bawang dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang  terbuang 

percuma yakni potongan-potongan papan menjadi komoditas bernilai ekonomi, 

seperti halnya konstruksi rangka alat pengiris bawang yang praktis, efisien waktu 

dan tenaga, yang dapat dikomsumsi oleh setiap rumah tangga dan industri rumah 

tangga bawang goreng di Kabupaten Takalar khususnya dan Sulawesi Selatan dan 

Indonesia pada umumnya 

Alat pengiris  bawang  yang  dirancang  menggunakan  bahan  rangka  dari 

serpihan  kayu  gergajian,  dan  alat  pengiris  bawang  tersebut  mempunyai  alat 

pendorong yang memakai rel dari lahar sehingga mudah digerakkan. Pisau yang 

digunakan  bisa  diganti-ganti,  dan  mempunyai  alat  penyetel  untuk  mengatur 

ketebalan irisan yang diinginkan. Menurut Sonny (1992) bahwa penggunaan alat 

teknologi sederhana bertujuan untuk membantu manusia  untuk melaksanakan 

tugas-tugasnya dan untuk menambah/meningkatkan produksi. Selain dari pada itu, 

penggunaan  teknologi  sederhana  menyebabkan  manusia  dapat  bekerja  dengan 

mudah, menimbulkan kenyamanan bekerja. Dengan demikian ikut meningkatkan 

harkat dan martabat manusia. 
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Salah satu  tujuan  perancangan  suatu  teknologi  tepat  guna  adalah  untuk 

kenyamanan dalam melakukan pekerjaan bagi manusia. Pulat (1992) menyatakan 

bahwa cara dan tempat  kerja  dengan posisi tertentu (duduk) yang baik adalah 

memenuhi syarat sebagai berikut: (1)  Semua alat dan bahan yang diperlukan 
dalam  bekerja  mudah  dijangkau sambil bekerja. Jarak maksimal 41 cm ke kiri 

atau kanan, tempat bekerja tidak lebih tinggi dari 50 cm (duduk), (3)  Tempat 

bekerja sebaiknya disesuikan dengan alat yang dioperasikan. 
Menurut Oborne (1992) bahwa postur tubuh duduk dalam mengoperasikan 

alat (bekerja) tidak dapat menstabilkan sendi-sendi tubuh jika tangan atau lengan 

mengoperasikan alat dengan kekuatan (fisik), jika berulang ulang akan 

menimbulkan kelelahan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa alat dan bahan yang 

diperlukan   dalam  mengoperasikan  alat  sebaiknya  mudah  dijangkau  sambil 

bekerja, jaraknya 41 cm ke kiri dan kanan, tempat bekerja tidak lebih tinggi 50 

cm, dan mengutamakan kenyaman. Dengan demikian alat pengiris bawang  yang 

praktis dan efisien dari serpihan kayu gergajian dirancang  dengan konstruksi 

sederhana  yang  digerakkan  oleh  tangan  dengan  menggunakan  rel  dari  lahar 

kapasitas kecil ini  sesuai dengan apa yang dikemukakan tersebut diatas. 

 
BAHAN DAN METODE 

 

Bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan alat pengiris bawang yang 

praktis, efisien waktu dan tenaga adalah sebagai berikut: 

1) Bahan  yaitu:  limbah  potongan-potongan  papan,  lahar  kecil,  pisau  baja, 

paku, lem fox putih, sekrup, kuas, minyak cet, pelitur/vernis dan bahan lain. 

2) Peralatan yaitu: ketam, gergaji, mesin bor, mata bor, mesin roter, pahat, 

parang,  palu  besi,  palu  kayu,  obeng,  mistar  siku,  pensil,  amplas,  dan 

peralatan lain. 

Khalayak sasaran antara yang strategis dalam program Kreativitas 

Mahasiswa  Pengabdian  Masyarakat  (PKMM)  ini  adalah  sebagai  berikut:  (1) 

Bupati  Takalar,  (3)  Camat,  Kelapa  Desa  serta  tokoh  masyarakat.  Sedangkan 

khalayak  sasaran  pada  program  ini  adalah:  masyarakat  petani  bawang,  dan 

masyarakat yang mengusahakan  bawang  goreng (kkalayak sasaran yang dilatih 

langsung).di Kabupaten Takalar. 

Metode utama  yang  ditempuh  dalam  kegiatan  ini  adalah:  (1)  Pada  saat 

pemberian  materi  penyuluhan  pembuatan  alat  pengiris  bawang  yang  praktis, 

efisien waktu dan tenaga dan desainnya metode yang digunakan adalah; metode 

ceramah, diskusi, tanya jawab, dan  simulasi, (2) Pada saat pelatihan membuat 

alat  pengiris  bawang  yang  praktis,  efisien  waktu  dan  tenaga,  metode  yang 

digunakan adalah: metode demonstrasi, dan tanya jawab. 

Metode demonstrasi  digunakan  untuk  mendemonstrasikan  membuat  alat 

pengiris bawang yang praktis, efisien waktu dan tenaga, diterangkan dahulu cara 

memilik bahan, langkah  kerja, dimensi, bahan dan alat yang digunakan. Disini 

khalayak sasaran ikut langsung  melakukan, mengerjakan setiap jenis pekerjaan 

bersama dengan mahasiswa. Pada saat itu juga  terjadi diskusi, terutama sekali 

yang menyangkut sistimatika pekerjaan tersebut. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil yang dicapai adalah: (1) Masyarakat memiliki pengetahuan dalam hal 

alat pengiris bawang yang praktis, efisien waktu dan tenaga, yaitu: (a) Memiliki 

pengetahuan tentang  pemilihan bahan untuk alat pengiris bawang yang praktis, 

efisien  waktu  dan  tenaga,  (b)  Memiliki  pengetahuan  tentang  pembuatan  alat 

pengiris  bawang  yang  praktis,  efisien  waktu  dan  tenaga,  (2)  Mahasiswa  dan 

masyarakat memiliki keterampilan membuat alat pengiris  bawang yang praktis, 

efisien waktu dan tenaga yaitu: (a) Terampil memilih bahan dari limbah potongan- 

potongan papan unrtuk dijadikan alat pengiris bawang yang praktis, efisien waktu 

dan  tenaga, (b) Terampil membuat alat pengiris bawang yang praktis, efisien 

waktu dan tenaga:  membuat desain dan gambar kerja, memotong rangka dari 

limbah  potongan-potongan  papan,  membuat  rangka  kaki  dan  lantai,  merakit 

rangka, membuat dan merakit kotak bawang, memasang lahar pada kotak bawang, 

membuat pisau pengiris dari plat baja, memasang pisau  pengiris kemiringan 45 

derajat pada lantai rangka, pekerjaan finishing serta pengecetan dengan  vernis 

atau pelitur. Selain itu motivasi khalayak sasaran bersama anggota tim PKMM 

cukup tinggi mengikuti penyuluhan dan pelatihan dari awal sampai selesai. 

Program  Kreativitas  Mahasiswa  Pengabdian  Masyarakat  (PKMM)  ini 

dianggap juga berhasil karena: (1) Khalayak sasaran tidak menemukan kesulitan 

dalam memahami materi penyuluhan dan pelatihan  yang diberikan, (2) Khalayak 

sasaran berkeinginan menerapkan  membuat alat pengiris bawang yang praktis, 

efisien waktu dan tenaga ini pada rumahnya masing-masing, (3) Khalayak sasaran 

berkeinginan  untuk  menyampaikan  penerapan  membuat  alat  pengiris  bawang 

yang praktis, efisien waktu dan tenaga kepada khalayak sasaran yang lain (yang 

tidak sempat ikut penyuluhan dan pelatihan). 

 
KESIMPULAN 

 

Berdasarkan penyuluhan dan pelatihan dilapangan, maka dapat disimpulkan 

sebagai  berikut:  (1)  Masyarakat  mengetahui  proses  pembuatan  alat  pengiris 

bawang yang praktis, efisien waktu dan tenaga dengan memanfaatkan potongan- 

potongan  papan  untuk  kebutuhan  industri  ramah  tangga  bawang  goreng  dan 

kebutuhan rumah tangga lainnya, (2) Masyarakat terampil mendesain alat pengiris 

bawang yang praktis, efisien waktu dan tenaga dengan memanfaatkan potongan- 

potongan  papan  untuk  kebutuhan  industri  ramah  tangga  bawang  goreng  dan 

kebutuhan rumah tangga lainnya, (3) Masyarakat terampil membuat rangka alat 

pengiris bawang yang praktis, efisien waktu dan tenaga dengan memanfaatkan 

potongan-potongan papan untuk kebutuhan industri ramah tangga bawang goreng 

dan kebutuhan rumah tangga lainnya, (4) Masyarakat terampil merakit rangka alat 

pengiris bawang yang praktis,  efisien waktu dan tenaga dengan memanfaatkan 

potongan-potongan papan untuk kebutuhan industri ramah tangga bawang goreng 

dan  kebutuhan  rumah  tangga  lainnya,  (5)  Masyarakat  terampil  membuat  dan 

memasang pisau pengiris alat pengiris bawang yang praktis, efisien  waktu dan 

tenaga dengan memanfaatkan potongan-potongan papan untuk kebutuhan industri 

ramah   tangga   bawang   goreng   dan   kebutuhan   rumah   tangga   lainnya,   (6) 

Masyarakat terampil pekerjaan finishing alat pengiris bawang yang praktis, efisien 

waktu   dan   tenaga   dengan   memanfaatkan   potongan-potongan   papan   untuk 

kebutuhan industri ramah tangga  bawang goreng dan kebutuhan rumah tangga 
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lainnya, (7) Meningkatkan kreatifitas dan inovatif masyarakat terutama petani 

bawang dalam  memanfaatkan sumberdaya alam yang terbuang percuma yakni 

potongan-potongan papan  menjadi komoditas bernilai ekonomi, seperti halnya 

konstruksi rangka alat pengiris bawang  yang praktis, efisien waktu dan tenaga, 
yang  dapat  dikomsumsi  oleh  setiap  rumah  tangga  dan  industri  rumah  tangga 

bawang  goreng  di  Kabupaten  Takalar  khususnya  dan  Sulawesi  Selatan  dan 

Indonesia pada umumnya 
Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  maka  disarankan  bahwa  rogram  PKMM 

seperti ini  hendaknya dilanjutkan sehingga menciptakan: (1) Masyarakat yang 

memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan sumber daya alam 

dalam hal ini potongan-potongan papan  untuk pembuatan alat pengiris bawang 

yang praktis, efisien waktu dan tenaga, (2) Masyarakat yang inovatif dan kreatif 

dalam membuat alat pengiris bawang yang praktis, efisien waktu dan tenaga. 
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