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ABSTRAK 

 

Usaha pembuatan telur asin semakin berkembang akhir-akhir ini, hal ini 

mengikuti pola menu makanan Indonesia yang menempatkan telur asin sebagai salah 

satu sajian menu untuk lauk pauk.  Perkembangan usaha telur  asin ini juga nampak 

pesat di Kabupaten Sukoharjo.  Beberapa pengusaha turut meramaikan industri pangan 

ini adalah usaha telur asin “Alami” di Desa Tegalmade dan telur asin “Wahyu” yang 

berada di Desa Polokarto. Kedua usaha telur asin ini memiliki keunggulan produk yaitu 

berbahan baku telur bebek angon, namun karena merupakan telur asin dari bebek angon, 

kedua pengusaha telur asin menhadapi permasalahan yaitu sulitnya memperoleh bahan 

bahan yaitu telur bebek organik yang mengakibatkan tingginya harga bahan baku, 

terbatasnya sarana produksi, lemahnya manajemen usaha mereka sehingga tingkat 

keuntungan yang diperoleh rendah, belum adanya ijin usaha seperti PIRT dan kemasan 

yang kurang marketable sehingga daya saing rendah. Kondisi ini merupakan 

permasalahan yang memerlukan strategi peningkatan daya saing melalui kegiatan 

peningkatan kapasitas produksi, perbaikan manajemen dan perluasan pemasaran melalui 

branding dan perbaikan kemasan. 

Untuk mengatasi permasalahan mitra pengusaha telur asin ini dilakukan 

kegiatan Iptek Bagi Masyarakat (IbM) antara lain : 1) penambahan kandang dan jumlah 

bebek serta mesin tetas untuk meningkatkan ketersediaan telur bebek organik; 2) 

penambahan jumlah alat produksi antara lain : kompor satu tungku, dandang/panci 

untuk memasak telur dan pot-pot untuk pembungkusan telur, 3) pelatihan pembukuan 

sederhana, 4) pengurusan legalitas usaha yaitu PIRT, 5) perbaikan kemasan produk dan 

6) branding “Telur Asin Bebek Angon”. Diharapkan melalui kegiatan IbM ini dapat 

meningkatkan kapasitas produksi telur asin organik bagi kedua mitra, meningkatkan 

daya saing produk melalui perbaikan kemasan dan branding, yang pada akhirnya dapat 

peningkatan pedapatan mereka. 

 

Kata kunci : Iptek Bagi Masyarakat (IbM), daya saing, telur asin. 

 

 

PENDAHULUAN 

Usaha pembuatan telur asin semakin berkembang akhir-akhir ini, hal ini 

mengikuti pola menu makanan Indonesia yang menempatkan telur asin sebagai salah 

satu sajian menu untuk lauk pauk.  Menurut Anonim (2011), telur itik yang merupakan 

bahan dasar telur asin merupakan telur dengan kandungan gizi yang lebih tinggi dari 
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yang lainnya. Kandungan kalsium telur asin meningkat 2,5 kali setelah pengasinan. 

Tingginya nilai gizi dan rasa yang khas menyebabkan telur asin banyak diminati 

masyarakat. Usaha pembuatan telur asin ini banyak berkembang di daerah pedesaan, 

karena biasanya usaha ini tumbuh dimana bahan baku yaitu telur itik banyak ditemui. 

Produksi telur itik sebagain besar di daerah pedesaan, karena biasanya penduduk desa 

memanfaatkan lahan persawahan untuk beternak itik secara angon. Seperti penemuan 

Amrillah (2012) di daerah Brebes yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat 

kecamatan Brebes bermata pencaharian sebagai petani. Mereka memanfatkan lahan 

persawahan sebagai lahan yang ditanami bawang merah dan padi. Keadaan ini juga 

mendukung kegiatan perekonomian masyarakat selain bertani yakni berternak itik. 

Sewaktu panen padi masyarakat setempat menggembalakan itik di sawah di mana itik 

mendapatkan pangan dari sisa panen. 

Perkembangan usaha telur asin di daerah pedesaan juga nampak pesat di 

Kabupaten Sukoharjo, diantaranya adalah usaha telur asin Alami milik Ibu Sri Wiwik 

Wihastutik yang ada di Dukuh Tegalmade RT 02/RW 01 Desa Tegalmade Kecamatan 

Mojolaban dan usaha telur asin Wahyu milik IBu Sri Wahyuni yang ada di Desa Godog 

Kecamatan Polokarto. Kedua usaha telur asin ini berada di daerah pedesaan dan kedua 

usaha ini selain memproduksi telur asin mereka juga beternak itik untuk memenuhi 

kebutuhan bahan baku telur bagi usaha telur asin mereka. Selain sebagai bahan baku 

usaha telur asin, pertimbangan lain dari kedua pengusaha ini adalah penjualan telur itik 

dalam bentuk telur asin lebih menguntungkan dibanding menjual dalam bentuk telur 

segar. Seperti hasil penelitian Wilujeng dkk (2005) pada koperasi Sidodi sebagai 

penyalur pemasaran telur itik di Kecamatan BAnyubiru Kabupaten Semarang 

menunjukkan bahwa pemasaran telur itik dalam bentuk telur asin lebih efisien 1,71% 

dibandingkan pemasaran telur segar saja. Usaha telur asin ini dirasa lebih cepat 

mendatangkan uang dipedesaan disbanding usaha lain. Hasil penelitian Spektro (2012) 

menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, memilih usaha 

telur asin karena pendapatan finansial lebih banyak dibandingkan dengan usaha yang 

lain. Bercocok tanam membutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk panen dan 

mendapatkan penghasilan. Sedangkan menekuni usaha pembuatan telur asin 

membutuhkan waktu kurang lebih 15 hari untuk menghasilkan uang.  



Seminar Nasional 6
th

 UNS SME’s SUMMIT & Awards 2017 
Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN 

 

161 

 

Beberapa alasan di atas juga menjadi dasar pertimbangan dijalankannya usaha 

telur asin Alami dan telur asin Wahyu. Usaha telur asin Alami dijalankan oleh ibu Sri 

Wiwik sejak tahun 2010. Awal usaha pembuatan telur asin hanya terbatas dari 

pengolahan telur itik yang dihasilkan dari ternaknya dan sesuai pesanan, namun 

usahanya terus berkembang seiring semakin dikenal oleh masyarakat. Saat ini kapasitas 

produksi dari telur asin Alami dalam satu bulan mencapai 700-1000 butir telur asin dan 

jika menjelang hari raya idul fitri bisa mencapai 1500 butir telur per bulan. Sama halnya 

dengan telur asin Alami, telur asin Wahyu milik ibu Sri Wahyuni yang telah dijalankan 

mulai tahun 2011 juga berawal dari upaya memberikan nilai tambah dari telur itik yang 

dihasilkan dari usaha ternaknya dan saat ini kapasitas produksi telur asin yang 

dihasilkan mencapai 500-800 butir per bulan.  

Kelebihan produk telur asin kedua mitra ini adalah adalah terbuat dari telur itik 

organik atau telur itik yang diperoleh dari itik yang diternakkan atau dipelihara dengan 

acara diumbar atau diangon. Itik yang dipelihara dengan cara diangon biasanya 

mendapatkan asupan makanan dari biota yang ada di areal persawahan bukan dari pakan 

konsentrat, sehingga telur yang dihasilkan lebih alami/organik. Telur itik yang 

dihasilkan secara angon biasanya lebih berkualitas karena kuning telur lebih besar dan 

warnanya lebih orange. Telur asin seperti ini lebih disukai konsumen. Oleh karena itu 

kedua pengusaha telur asin mitra hanya memproduksi telur asin bebek angon. 

Karena bahan baku telur itik yang berasal dari itik yang dipelihara secara 

umbaran atau angon, menyebabkan bahan baku telur menjadi terbatas dan harganya 

lebih tinggi. Hal ini menjadi permasalahan utama dalam usaha telur asin organik. Harga 

bahan baku yaitu telur itik mentah organik lebih tinggi yaitu Rp 1700-Rp 1800 per butir 

disbanding telur itik konsentrat yang hanya Rp 1500 per butir. Tingginya harga bahan 

baku ini menyebabkan harga jual telur asinnya pun lebih tinggi yaitu Rp 2.300-Rp2.500 

per butir.  

Selain tingginya harga bahan baku, keterbatasan telur itik organik juga menjadi 

kendala dalam produksi. Untuk mensupplay bahan baku telu itik, Ibu Sri Wiwik 

mendapatkan telur itik mentah dari hasil ternak itiknya yang berjumlah 40 ekor hanya 

sekitar 35-37 butir telur per hari. Begitu pula dengan ibu Sri Wahyuni yang hanya 

memiliki 30 ekor bebek. Untuk menambah bahan baku telur organiknya biasa mereka 

mendapatkannya dari tetangga sekitar yang juga memelihara itik secara angon. Dari 
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tetangga biasanya mereka hanya mendapatkan sekitar 5-10 butir telur per hari. 

Sehingga dalam hal ketersediaan bahan baku telur itik organik mereka mengalami 

permasalahan. Berikut gambaran kondisi usaha ternak itik mereka untuk mencukupi 

kebutuhan bahan baku telur itik mentah organik. 

 Selain permasalahan terhadap bahan baku, mereka juga masih sangat tradisional 

dan terbatas dalam sarana produksi. Dalam pemasakan telur asin, mereka hanya 

mengandalkan tungku kayu untuk pemanasan, dimana tungku kayu ini biasanya 

menghasilkan polusi dan seringkali mengalami kendala dalam penyediaan kayu bahan 

bakar. Peralatan memasak seperti dandang juga sangat terbatas dan kecil kapasitas 

produksinya.  

Usaha yang masih berskala mikro juga menyebabkan mereka kurang menyadari 

pentingnya manajemen usaha. Mereka tidak melakukan pencatatan atau pembukuan 

terhadap usaha mereka, dan dari sisi keuangan mereka belum memisahkan keuangan 

usaha maupun keuangan rumah tangga. Hal ini juga dikarenakan usaha masih 

dijalankan penuh oleh seluruh anggota rumah tangga. Lemahnya manajemen ini 

menyebabkan tingkat keuntungan dan pendapatan dari usaha telur asin ini masih rendah.  

Pemasaran telur asin organik kedua mitra masih bersifat lokal di daerah 

Sukoharjo, mereka belum mampu memasarkan lebih luas ke luar kota maupun ke 

segmen pasar yang lebih tinggi karena belum adanya legalitas usaha dan kemasan 

produk yang masih sederhana (kurang marketable).  Darwanti, dkk (2013) menemukan 

bahwa harga dan tempat penjualan telur asin merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi konsumen untuk membeli telur asin. Kondisi ini menyebabkan 

rendahnya daya saing telur asin yang mereka produksi. 

Melihat situasi usaha di atas, maka diperlukan sebuah upaya untuk 

meningkatkan daya saing usaha telur asin mitra melalui sebuah kegiatan pemberdayaan 

masyarakat yang berupaya meningkatkan produksi mereka baik kuantitas maupun 

kualitas dan memperbaiki manajemen dan kemasan produk mereka untuk menjangkau 

pasar yang lebih luas. 
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METODE PELAKSANAAN 

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi kedua mitra pengusaha telur asin 

diatas, tim pengabdian melakukan beberapa kegiatan dibidang produksi, manajemen 

dan pemasaran sebagai berikut: 

1. Penambahan 1 unit kandang bebek dan 30 ekor bebek usia produktif untuk masing-

masing UKM mitra 

2. Introduksi sebuah mesin tetas dengan kapasitas 100 butir telur untuk masing-

masing mitra 

3. Penambahan peralatan produksi berupa kompor 1 tungku merek Rinai, dua buah 

dandang penanak telur dengan ukuran nomer 6 dan 7, empat buah pot-pot 

pemeraman telur asin untuk masing UKM mitra serta 2 buah box container. 

4. Peningkatan keterampilan pembukuan melalui pelatihan pembukuan sederhana  

5. Pengurusan legalitas usaha berupa ijin Pangan Indiustri Rumah Tangga (PIRT) 

bagi kedua mitra 

6. Menciptakan branding “Telur Asin Bebek Angon” dan perbaikan kemasan bagi 

kedua mitra 

Seluruh rangkaian kegiatan dilakukan dengan melibatkan mitra mulai dari 

perencanaan sampai dengan pelaksanaan sebagai berikut: 

1. Partisipasi dalam perencanaan, mitra turut aktif dala mengidentifikasi 

permasalahan yang dihadapi dan turut memikirkan solusi pemecahan masalah di 

antaranya adalah upaya secara mandiri untuk menambah stok bahaan baku, 

perijinan usaha dan perbaikan kemasan. Mitra juga turut dalam mendesain kandang 

Ranch dan desain kemasan. 

2. Partisipasi dalam pelaksanaan, mitra turut aktif berpartisipasi dan memberikan 

sumbangan dalam bentuk inkind tenaga, konsumsi dan beberapa material tambahan 

selama kegiatan mulai dari kegiatan penambahan kandang, fasilitasi peralatan dan 

pengurusan perijinan PIRT. 

Evaluasi akan dilakukan dengan cara melakukan pengukuran terhadap capaian 

kegiatan dengan membandingkan sebelum adanya program dengan pasca kegiatan. 

Beberapa indikator yang digunakan sebagai acuan evaluasi adalah : 

1. Peningkatan jumlah produksi telur asin 
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2. Peningkatan kualitas telur asin dengan jaminan telur yang produksi adalah telur 

organik 

3. Peningkatan omset usaha 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Penambahan 1 unit kandang bebek dan 30 ekor bebek usia produktif untuk masing-

masing UKM mitra 

Untuk menambah stok telur asin organik mentah, setiap mitra akan diberikan 

fasilitas penambahan kandang umbaran model Ranch/Ren yaitu tipe kandang yang 

dapat berisi lebih dari satu itik (model kandang dapat dilihat dilampiran). Menurut 

Siswanto (2014) kandang Ranch cocok untuk kandang itik petelur dewasa. 

Penambahan jumlah kandang juga atas dasar masih luasnya pekarangan untuk 

tempat beternak. Setelah kandang siap dilakukan penambahan 30 itik/bebek usia 

produksi untuk masing-masing mitra. Dengan penambahan itik ini diharapkan akan 

terjadi peningkatan jumlah stok telur mentah 30 butir.  

Pembuatan desain kandang umbaran model Ranch bersama mitra dan 

mahasiswa. Pembuatan kandang dibantu oleh mitra selama 10 hari. Mitra dalam hal 

ini akan memberikan bantuan inkind berupa tenaga dan konsumsi. Setelah kandang 

baru siap akan dilakukan penambahan 30 ekor itik yang telah berusia produktif, 

diharapkan segera menghasilkan telur. Telur yang dihasilkan bisa segera ditetaskan 

untuk menambah jumlah populasi itik. Diharapkan nantinya mitra dapat secara 

mandiri terus menambah jumlah itiknya. Berikut gambaran kegiatan yang telah 

dilakukan 

  

Gambar 1. Pembuatan kandang model ranch 

 

2. Introduksi sebuah mesin tetas dengan kapasitas 200 butir telur untuk masing-masing 

mitra 
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Selain penambahan itik usia produktif, tim pengabdian juga mencoba 

memandirikan mitra dengan cara introduksi mesin tetas telur. Dengan mesin tetas 

telur ini diharapkan mitra dapat terus meningkatkan jumlah populasi ternaknya yang 

secara otomatis akan meningkatkan dan menjamin jumlah stok bahan baku telur 

mentah organik. Mesin tetas yang telah diintroduksikan berkapasitas 200 butir telur. 

  

Gambar 2. Introduksi mesin tetas kapasitas 200 

 

3. Penambahan peralatan produksi berupa kompor 1 tungku merek Rinai, dua buah 

dandang penanak telur dengan ukuran nomer 6 dan 7, empat buah pot-pot 

pemeraman telur asin untuk masing UKM mitra serta 2 buah box container. 

Untuk meningkatkan kapasitas produksi dan peningkatan efisiensi usaha, 

dilakukan penambahan peralatan produksi telur asin antara lain : kompor satu 

tungku untuk masing-masing mitra, dandang/panci dengan ukuran 6 dan 7 untuk 

memasak telur  dan serta penambahan 4 pot untuk pemeraman telur asin untuk 

masing-masing mitra. Selain itu juga diberikan 2 buah box container yang dapat 

digunakan penyimpanan hasil produk. 

  

Gambar 3. Penambahan alat pro 
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4. Peningkatan keterampilan pembukuan melalui pelatihan pembukuan sederhana  

Kedua mitra selama ini belum mampu menerapkan menajamen usaha 

dengan baik, untuk itu dilakukan pelatihan dan pendampingan dalam membuat 

catatan pengeluaran dan pemasukan usaha, membuat jurnal dan membuat laporan 

keuangan yang meliputi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas.  Diharapkan 

nantinya mitra memiliki kemampuan membuat business plan untuk pengembangan 

usahanya 

 

5. Pengurusan legalitas usaha berupa ijin Pangan Indiustri Rumah Tangga (PIRT) bagi 

kedua mitra. 

Untuk mendapatkan sertifikat PIRT kedua mitra, tim pengabdian akan 

membantu dalam bentuk pendampingan dalam memperoleh sertifikat. Beberapa 

persyaratan yang harus dikumpulkan adalah fotocopy KTP ketua kelompok, 

pasphoto 3x4 sebanyak 2 lembar, akte pendirian kempompok, surat keterangan 

domisili, denah lokasi usaha. Adapun prosedur untuk memperoleh PIRT adalah 

pengajuan ke Dinas Kesehatan, mengikuti penyuluhan kesehatan sistem produksi 

dan tahap terakhir adalah survei oleh Dinas Kesehatan dan BAdan Lingkungan 

Hidup. Sampai saat ini telah sampai pada proses pengisian formulir 

 

6. Menciptakan branding “Telur Asin Bebek Angon” dan perbaikan kemasan bagi 

kedua mitra 

Perbaikan kemasan dilakukan agar kemasan lebih marketable dan mampu 

menembus segmen pasar yang lebih tinggi. Penggunaan plastik mika akan diganti 

dengan penggunaan mika yang lebih tebal dan kardus dengan isi 6-8 butir telur asin. 

Untuk plastic mika tebal akan dilengkapi dengan label yang dicetak dalam bentuk 

stiker. Adapun kardus kemasan didesain semenarik mungkin dan akan dilengkapi 

atribut produk yang lebih lengkap yaitu nomor ijin PIRT, masa kedaluwarsa dan 

alamat produksi. Selain itu dilakukan perbaikan branding yaitu dengan melakukan 

redesain merk  “Telur Asin Bebek Angon” yang kemudian di aplikasikan pada 

kemasan produk. 
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Gambar 5. Perbaikan Kemasan 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. KESIMPULAN 

Kegiatan Iptek Bagi Masyarakat ini telah berjalan cukup baik dimana selama 

pelaksanaan tidak menemui permasalahan yang berarti  karena kedua mitra sangat 

kooperatif dalam berbagai kegiatan. Berikut capaian kegiatan IbM ini: 

a. Peningkatan stock bahan bahan baku telur melalui kegiatan penambahan 1 unit 

kandang bebek dan 30 ekor bebek usia produktif untuk masing-masing UKM 

mitra 

b. Terciptanya kontinuitas usaha melalui introduksi sebuah mesin tetas dengan 

kapasitas 200 butir telur untuk masing-masing mitra 

c. Peningkatan kapasitas produksi melalui penambahan peralatan produksi berupa 

kompor 1 tungku merek Rinai, dua buah dandang penanak telur dengan ukuran 

nomer 6 dan 7, empat buah pot-pot pemeraman telur asin untuk masing UKM 

mitra serta 2 buah box container. 

d. Peningkatan keterampilan pembukuan melalui pelatihan pembukuan sederhana  

e. Meningkatnya daya saing produk telur asin kedua mitra melalui legalitas usaha 

berupa ijin Pangan Indiustri Rumah Tangga (PIRT) bagi kedua mitra 

f. Terciptanya branding “Telur Asin Bebek Angon” dan perbaikan kemasan bagi 

kedua mitra 

g. Peningktan omset usaha kedua mitra 

 

2. SARAN 

Diharapkan kegiatan IbM ini dapat meningkatkan motivasi bagi kedua mitra 

untuk terus mengembangkan usahanya melalui upaya peningkatan kualitas maupun 

kuantitas produksi mereka melalui peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan 

daya saing produk telur asinnya. Peningkatan daya saing produk dapat terus dilakukan 
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dengan terus berinovasi memperbaiki produk dan selalu melakukan survey pasar untuk 

mengetahui perkembangan selera konsumen maupun melihat competitor di pasar. 
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