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SARI

Spektro, F Herdian. 2012. Kewirausahaan Pengusaha Industri Telur Asin Di Desa 
Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. S1 Pendidikan 
Sosiologi dan Antropologi, Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas 
Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. M. S 
Mustofa, M.A. Pembimbing II: Hartati Sulistyo Rini, S.Sos, M.A. 81 
Halaman

Kata Kunci: kewirausahaan, pengusaha industri telur asin

Desa Limbangan Wetan dikenal sebagai sentra produksi telur asin, karena 
masyaraktanya banyak berwirausaha dalam industri telur asin. Keberadaan industri 
telur asin dapat menambah lapangan pekerjaan baru, yang tadinya masyarakat 
bermata pencaharian sebagai petani sekarang beralih menjadi pengusaha telur asin. 
Tujuan dalam penelitian ini yaitu: 1) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan 
masyarakat di Desa Limbangan Wetan memilih wirausaha produksi telur asin, 2) 
Bagaimana perilaku kewirausahaan masyarakat di Desa Limbangan Wetan dalam 
produksi telur asin.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini 
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 
penelitian secara deskriptif. Subjek penelitian ini adalah pengusaha dan pekerja 
industri pembuatan telur asin. Peneliti enggunakan tokoh masyarakat setempat yaitu 
kepala Desa Limbangan serta pekerja idustri telur asin sebagai informan pendukung. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, teknik 
observasi dan dokumentasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Potensi alam sekitar berupa 
ketersediaan bahan baku telur bebek mentah yang berlimpah dari wilayah sekitar 
Desa Limbagan Wetan dan sumber daya manusia berupa ketersediaan tenaga 
menjadi faktor utama masyarakat memilih usaha pembuatan telur asin. Pengetahuan 
dan keahlian membuat telur asin diperoleh secara turun temurun dan dengan mudah  
dapat ditanyakan kepada keluarga, sanak saudara, teman, tetangga atau orang yang 
sudah lama menekuni usaha telur asin. Masyarakat Limbangan Wetan menekuni 
usaha pembuatan telur asin dikarenakan jenis usaha itu menghasilkan pendapatan 
finansial lebih banyak dibandingkan dengan usaha yang lain. Usaha telur asin 
menaikkan prestise dan rasa bangga pelaku usaha yang menekuninya. 2) Perilaku 
Kewirausahaan Masyarakat Desa Limbangan Wetan Dalam Usaha Produksi Telur 
Asin tercermin pada motivasi pelaku usaha menekuni usaha pembuatan telur asin, 
inovasi produk, pemasaran yang dilakukan pengusaha, omzet bulanan yang diterima 
pengusaha, keberanian diri pengusaha dalam mengambil resiko usaha yang dipilih 
dan pengetahuan pengusaha dalam mengelola manajemen keuangan usaha industri 
telur asin.

Simpulan dari hasil penelitian ini adalah: 1) Faktor penyebab masyarakat Desa 
Limbangan Wetan menekuni wirausaha produksi telur asin mencakupi: (1) 
Ketersediaan bahan baku pembuatan telur asin dari lingkungan sekitar, (2) Latar 
belakang pengetahuan pembuatan telur asin secara turun temurun, (3) Usaha 
pembuatan telur asin menghasilkan pendapatan finansial lebih banyak dibandingkan 
dengan usaha yang lain, (4) Prestise dan rasa bangga dalam menekuni usaha 
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pembuatan telur asin. 2) Perilaku Kewirausahaan Masyarakat Desa Limbangan 
Wetan Dalam Usaha Produksi Telur Asin mencakupi: (1) memiliki motivasi yang 
kuat, (2) memiliki omzet bulanan, (3) melakukan inovasi, (4) berani mengambil 
resiko, 5) pengetahuan manajemen keuangan. Saran yang dapat diajukan 
mencakup:1) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes harus lebih memperhatikan 
terhadap segala sesuatu yang dibutuhkan agar industri ini bisa berkembang lebih 
besar lagi, sehingga tidak kalah dengan industri telur asin di kota-kota lain, 2) Bagi 
pengusaha industri telur asin senantiasa melakukan inovasi produk, inovasi 
pengemasan dan strategi penjualan agar produk telur asin dari Desa Limbangan 
Wetan dapat menembus pasar nasional dan ekspor sehingga capaian penjualan dan 
laba dapat meningkat, 3) Bagi pekerja di industri pembuatan telur asin agar lebih 
mementingkan kualitas serta mutu produk telur asin agar harga jual telur asin lebih 
tinggi dan produk telur asin lebih dikenal di pasaran, 4) Bagi masyarakat umum 
harus lebih menghargai dan mencintai produk dalam negeri dengan membeli produk 
telur asin buatan Desa Limbangan Wetan Kabupaten Brebes jika berkunjung atau 
melewati wilayah Kabupaten Brebes.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Data statistik yang dirilis oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam 

Negeri yang termuat dalam Data Agregat Kependudukan Per kecamatan (DAK2) 

menunjukkan jumlah penduduk Indonesia per 31 Desember 2012 sebesar 

259.940.857. Jumlah ini terdiri atas 132.240.055 laki-laki dan 127.700.802 

perempuan (www.bps.go.id). Menurut data dari BPS Brebes (2011) jumlah 

penduduk Kabupaten Brebes sebanyak 1.742.511 jiwa dengan jumlah penduduk 

laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Hal ini dapat 

ditunjukkan dengan sex rasio sebesar 101 yang berarti bahwa setiap 100 

penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Secara absolut, masing-

masing jumlahnya adalah 876.658 jiwa penduduk laki-laki dan 865.853 jiwa 

penduduk perempuan. 

Diperkirakan angka pengangguran sebanyak 70.000 jiwa dari total jumlah 

penduduk Kabupaten Brebes. Hal tersebut menunjukkan jumlah pencari kerja 

lebih tinggi dari jumlah lapangan kerja yang tersedia. Besaran jumlah penduduk 

telah menimbulkan berbagai ekses dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya 

berkaitan dengan ketersediaan lapangan kerja. Kuantitas jumlah penduduk yang 

tinggi tidak diiringi dengan pertambahan lapangan kerja. Masyarakat mengalami 

kesulitan dalam menemukan lapangan pekerjaan. Ditengarai berbagai bidang 

pekerjaan yang tersedia tidak mampu menampung besarnya jumlah tenaga kerja. 

Semakin hari jumlah pencari kerja semakin meningkat yang tidak diimbangi 

1
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dengan kesediaan lapangan kerja. Terbatasnya lapangan kerja menimbulkan 

persaingan yang begitu ketat dalam seleksi pekerjaan. Sebagian kecil dari tenaga 

kerja dengan kemampuan berkualitas yang diterima sedangkan anggota 

masyarakat yang lain tidak mendapat pekerjaan bahkan menjadi pengangguran. 

Jika memperoleh pekerjaan itupun kurang layak atau tidak sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki.

Minimnya lapangan kerja yang tersedia menggugah keinginan sebagian 

pencari kerja di wilayah Brebes untuk berwirausaha. Melihat tantangan dan 

peluang di sekitar kemudian menciptakan lapangan kerja sesuai dengan 

kemampuan individu. Berwirausaha dipandang sebagai salah satu cara untuk 

mengatasi minimnya lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran. 

Motivasi kuat untuk bekerja, inovasi tiada henti dan modal yang dapat 

disesuaiakan dengan kondisi keuangan menjadikan wirausaha menjadi salah satu 

profesi unggulan di masa sekarang.

Kewirausahaan (entrepreneurhip) merupakan persoalan penting di dalam 

perekonomian suatu bangsa yang sedang berkembang. Kemajuan atau 

kemunduran ekonomi suatu bangsa sangat ditentukan oleh keberadaan dan 

peranan dari kelompok wirausahawan. Proses perubahan ekonomi tergantung 

pada  orang yang menyebabkan timbulnya perubahan  tersebut yakni sang 

“entrepreneur”. Kebanyakan perusahaan yang sedang tumbuh dan yang bersifat 

inovatif menunjukan suatu jiwa (spirit)  entrepreneur. Zimmerer dalam Mustofa 

(2010:7) mengartikan kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas 

dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk 

memperbaiki kehidupan atau usahanya. Pendapat tersebut memiliki arti bahwa 
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seorang dalam melakukan wirausaha, untuk dapat menciptakan sesuatu diperlukan 

kreativitas dan jiwa inovator yang tinggi. Seseoarang yang memiliki kreativitas 

dan jiwa inovator tentu berpikir untuk mencari atau menciptakan peluang yang 

baru agar lebih baik dari sebelumnya (Zimmerer,1996:10).

Keberhasilan pembangunan yang dicapai oleh negara Jepang ternyata 

disponsori oleh para entrepreneur yang berjumlah 2% tingkat sedang, 

berwirausaha kecil sebanyak 20% dari jumlah penduduknya. Hal ini menjadi  

kunci keberhasilan pembangunan negara Jepang (Heidjrachman Ranu 1982:21). 

Kondisi tersebut belum terjadi di negara Indonesia, jumlah entrepreneur di 

Indonesia masih sedikit dan mutunya belum bisa dikatakan hebat untuk menopang 

perekonomian, sehingga persoalan wirausaha ini menjadi persoalan  yang 

mendesak bagi suksesnya pembangunan perekonomian di Indonesia. 

Kewirausahaan (entrepreneur) telah lama menjadi perhatian penting dalam 

mengembangkan pertumbuhan sosio ekonomi suatu negara. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa kewirausahaan dapat membantu menyediakan begitu banyak 

kesempatan kerja, berbagai kebutuhan konsumen, jasa pelayanan, serta 

menumbuhkan kesejahteraan dan tingkat kompetisi suatu negara. Selain itu, 

seiring dengan berkembangnya arus globalisasi, kewirausahaan juga semakin 

menjadi perhatian penting dalam menghadapi tantangan globalisasi yaitu 

kompetisi ekonomi global dalam hal kreativitas dan inovasi. Hal ini disebabkan 

karena organisasi-organisasi yang terampil dalam berinovasi, sukses 

menghasilkan ide-ide baru, akan mendapatkan keunggulan bersaing dan  tidak 

akan tertinggal di pasar dunia yang terus berubah dengan cepat. Jadi, 

kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di 
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pasar melalui proses sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda (Suryana, 

2006). 

Seorang wirausahawan adalah seorang yang memiliki keahlian untuk 

menjual, mulai dari menawarkan ide hingga komoditas baik berupa produk atau 

jasa. Dengan kreativitasnya, wirausahawan mampu beradaptasi dengan berbagai 

situasi dan kondisi lingkungan. Sebagai pelaku bisnis, wirausahawan harus 

mengetahui dengan baik manajemen penjualan, gaya dan fungsi manajemen. 

Untuk berhasil, ia harus mampu berkomunikasi dan menguasai beberapa elemen 

kecakapan manajerial, serta mengetahui teknik menjual yang strategis mulai dari 

pengetahuan tentang produk, ciri khas produk dan daya saing produk terhadap 

produk sejenis. 

Membuka usaha bukanlah perkara yang mudah. Terdapat individu yang 

membuka usaha karena tidak ada pilihan lain selain membuka usaha sendiri. 

Terdapat juga individu yang membuka usaha sendiri karena berpendidikan rendah 

yang membuat individu tersebut sulit mencari pekerjaan. Ada juga individu yang 

terpaksa membuka usaha sendiri karena terkena PHK dari perusahaannya. 

Sedangkan ada individu yang membuka usaha sendiri karena lebih senang 

memilih usaha sendiri daripada bekerja pada orang lain. Terdapat beberapa 

alternatif pilihan usaha baru yaitu: 1) waralaba (franchise), 2) membeli usaha 

yang sudah berjalan atau 3) membuka usaha mulai dari nol. 

Berjiwa wirausaha artinya individu tersebut mempunyai motivasi, 

panggilan jiwa, persepsi dan emosi yang sangat terkait dengan nilai nilai, sikap 

dan perilaku sebagai manusia unggul. Jiwa berwirausaha diperlukan masyarakat 

untuk menggerakkan roda sosial ekonomi di seluruh wilayah Indonesia termasuk 
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di Desa Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Desa 

Limbangan Wetan dikenal sebagai salah satu sentra terbesar produksi telor asin di 

wilayah Kabupaten Brebes. Indikasi tersebut terlihat dari mayoritas penduduk 

Desa Limbangan Wetan berprofesi sebagai pembuat telur asin dan peternak itik. 

Jumlah pembuat telur asin dan peternak itik bahkan meningkat dari tahun ke 

tahun. 

Potensi ketersediaan bahan baku pembuatan telur asin diiringi kendala 

yang juga dihadapi oleh peternak. Kendala tersebut mencakupi perubahan musim, 

kenaikan hraga pakan ternak dan terjangkitnya virus H5N1 varian terbaru yang 

menimpa ternak bebek. Pada musim penghujan bebek mengalami penurunan 

produksi telur, karena nutrisi yang dimakan diproses menjadi lemak dan menjadi 

daya penahan udara dingin. Harga pakan ternak yang fluktuatif menyebabkan 

peternak terkadang mengurangi kuantitas dan kualitas pakan ternak yang juga 

dapat mengakibatkan produksi telur menurun. Munculnya virus H5N1 varian 

terbaru menyebabkan bebek mati mendadak dan mengakibatkan penurunan 

produksi telur. 

Jiwa berwirausaha masyarakat Desa Limbangan Wetan untuk 

memproduksi telur asin muncul bukan tanpa sebab, ditengarai pergeseran minat 

masyarakat Limbangan Wetan dari bidang pertanian semakin berkurang hal ini 

menjadi pergeseran mata pencaharian masyarakat, yang dulunya bekerja di bidang 

pertanian, sekarang beralih ke industri mandiri. Ditambah terjadinya persaingan 

pemerolehan lapangan kerja yang semakin menyempit di wilayah perkotaan 

menjadikan masyarakat memilih untuk berwirausaha dengan menciptakan 
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lapangan pekerjaan sesuai dengan kemampuan modal, latar belakang pendidikan 

dan nilai budaya lokal di sekitarnya. 

Kegiatan industri produksi telur asin berperan menciptakan lapangan 

pekerjaan khususnya bagi masyarakat sekitar serta mampu menyerap tenaga kerja 

yang secara tidak langsung mengurangi beban angka pengangguran di wilayah 

Kabupaten Brebes. Wirausaha industri telur asin dapat mengurangi laju urbanisasi 

masyarakat desa untuk mencari pekerjaan ke luar kota. Lebih jauh, penyerapan 

tenaga kerja dari masyarakat sekitar usaha industri telur asin berimbas terhadap 

peningkatan penghasilan ekonomi..Berdasar uraian di atas, penulis tertarik 

mengadakan penelitian tentang ” Kewirausahaan Pengusaha Industri Telur Asin 

Di Desa Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan masyarakat di Desa Limbangan 

Wetan memilih wirausaha produksi telur asin?

2. Bagaimana perilaku kewirausahaan masyarakat di Desa Limbangan Wetan

dalam produksi telur asin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat di Desa Limbangan Wetan 

memilih wirausaha produksi telur asin.
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2. Untuk mengetahui perilaku kewirausahaan masyarakat di Desa Limbangan 

Wetan dalam produksi telur asin.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Melalui penelitian ini, secara teoretis dapat memperkaya kajian-kajian 

sosiologi dan antropologi, khususnya yang berperspektif fungsionalisme 

struktural, serta tentang kajian-kajian kebijakan yang berdampak dalam kehidupan 

sosial ekonomi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam 

penelitian selanjutnya yang masih saling berhubungan ataupun keterkaitan 

dengan penelitian ini, khususnya penelitian dalam bidang ilmu sosial.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan gambaran umum mengenai 

wirausaha industri telur asin

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk membatasi 

ruang lingkup pembahasan agar terfokus pada pokok permasalahan. Selain itu 

penegasan istilah juga dapat menentukan konsep utama dari permasalahan dan 

dapat mempermudah pemahaman.
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1. Kewirausahaan 

Kewirausahaan menurut Zimmerer  dalam Mustofa (2010:7) adalah hasil dari 

suatu disiplin serta proses sistematis penerapan kretativitas dan inovasi dalam 

memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar. Proses kewirausahaan diawali dengan 

adanya tantangan. Tantangan tersebut menimbulkan gagasan, kemauan, dan 

dorongan untuk berinisiatif, berfikir kreatif dan bertindak inovatif, sehingga 

tantangan awal tadi teratasi dan terpecahkan. Tahap proses penciptaan sesuatu yang 

baru dan berbeda itulah yang disebut tahap kewirausahaan. Kewirausahaan yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah kewirausahaan pengusaha telur asin di Desa 

Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. 

2. Pengusaha 

Orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha 

atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, 

melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar 

daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah 

pabean. Seorang pengusaha selalu berevolusi terus-menerus sejalan dengan 

perubahan struktur ekonomi dunia yang menjadi semakin kompleks. Sejak 

permulaan pada zaman pertengahan, ketika digunakan untuk pekerjaan tertentu, 

istilah pengusaha telah didefinisikan ulang dan diperluas untuk memasukkan 

konsep yang lebih terkait dengan orang daripada pekerjaan, pengambilan risiko, 

inovasi, dan penciptaan kekayaan adalah di antara contoh kriteria yang telah 

dikembangkan ketika studi tentang pembentukan bisnis baru berkembang. ( 

http://blogpajak.com/pengertian-pengusaha/ diunduh pada tanggal 22 November  
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2012). Pengusaha yang dimaksud disini adalah pengusaha telur asin Desa 

Limbangan Wetan, Kabupaten Brebes.

3. Industri Telur Asin 

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola barang mentah, bahan 

baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih 

tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan racangan dan perekayasaan 

industri (Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2004:2) 

(dalam Wicaksono, 2010:08). Setiawan (2009) mendeskripsikan industri 

merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengolah barang mentah, bahan baku, 

barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih tinggi 

kegunaannya. Industri yang dimaksud disini adalah industri telur asin Desa 

Limbangan Wetan, Kabupaten Brebes.

F. Sistematika Skripsi 

Sistematika dari penulisan skripsi merupakan garis besar penyusunan yang 

bertujuan memudahkan jalan pikiran dalam memahami secara keseluruhan isi 

skripsi.  Sistematika penulisan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.Bagian pengantar skripsi, terdiri dari: halaman judul, persetujua pembimbing, 

pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, prakata, sari, daftar 

isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar bagan, daftar lampiran.

2.Bagian utama skripsi terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika 

penulisan skripsi.
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BAB II : Tinjauan Pustaka, bab ini membahas tinjauan pustaka dan landasan 

teori yang memperkuat dasar analisis.

BAB III : Metode penelitian berisi: dasar penelitian, lokasi penelitian.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan

BAB V : Penutup berisi simpulan dan saran.

3. Bagian perlengkapan skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran ( pedoman 

penulisan skripsi FIS 2004: 15-19)
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka 

Berbagai penelitian mengenai kegiatan wirausaha telah banyak dilakukan 

oleh para ahli, sehingga melalui penelitian tersebut lahirlah konsep dan teori 

yang dimanfaatkan dalam berbagai kajian sebagaimana berikut ini.

1. Penelitian McClelland (1961) terhadap para usahawan menunjukkan bukti 

yang lebih bermakna mengenai motivasi berprestasi dibanding kelompok yang 

berasal dari pekerjaan lain. Artinya para usahawan mempunyai n-ach yang 

lebih tinggi dibanding dari profesi lain. McClelland menyimpulkan bahwa 

kepuasan prestasi berasal dari pengambilan prakarsa untuk bertindak sehingga 

sukses, dan bukannya dari pengakuan umum terhadap prestasi pribadi. Selain 

itu juga diperoleh kesimpulan bahwa orang yang memiliki n-ach tinggi tidak 

begitu terpengaruh oleh imbalan uang, mereka tertarik pada prestasi. Standar 

untuk mengukur sukses bagi wirausaha adalah jelas, misal laba, besarnya 

pangsa pasar atau laju pertumbuhan penjualan.

2. Penelitian Nurseto (2004) yang berjudul “ Strategi Menumbuhkan Wirausaha 

Kecil Menengah Yang Tangguh” memaparkan bahwa mayoritas pengusaha 

yang sukses berasal dari keluarga dengan tradisi yang kuat di bidang usaha 

(bisnis). Sehingga dapat digarisbawahi bahwa kultur (budaya) berwirausaha 

suatu keluarga atau suku atau bahkan bangsa sangat berpengaruh terhadap 

kemunculan wirausaha-wirausaha baru yang tangguh. Salah satu pola 

11



12

pengembangan wirausaha yang tangguh dan unggul adalah dengan 

memberikan teori melalui perguruan tingggi, juga dapat melalui pelatihan dan 

magang yang didukung oleh fasilitas / akses teknologi, manajemen, pasar, 

modal, serta informasi (baik yang umum maupun yang spesifik), melalui 

inkubasi bisnis. Pola lain untuk penciptaan wirausaha baru, juga dapat 

dilakukan melalui pendidikan formal maupun nonformal melalui penanaman 

jiwa dan semangat kewirausahaan sehingga akan lahir wirausaha-wirausaha 

baru yang handal dan tungguh, sehingga mampu menciptakan peluang kerja 

baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat.

3. Hasil penelitian Febrian (2012) mengenai Kemampuan Berwirausaha 

Masyarakat Di Desa Baturetno Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri 

Tahun 2012 memaparkan bahwa kemampuan berwirausaha masyarakat Desa 

Baturetno Kabupaten Wonogiri berkaitan dengan motivasi, pengalaman, 

modal, lokasi berusaha, persaingan usaha, skill, inovasi, berani mengambil 

resiko dan manajemen usaha. 

4. Hasil penelitian Nursiyanti (2012) mengenai Perkembangan Industri Kerajinan 

Sapu Glagah Dan Peranannya Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat 

Desa Majalangu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, memaparkan 

bahwa usaha kerajinan sapu glagah termasuk usaha turun temurun, secara 

ekonomi industri tersebut berperan meningkatkan penghasilan dan 

memperluas lapangan pekerjaan sehingga dapat menekan tingkat 

pengangguran.  

5. Mustofa dalam bukunya yang berjudul Kewirausahaan Masyarakat Desa 

(2010:6) menyebutkan ciri pokok kewirausahaan dapat dilihat dari:pertama, 
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perilaku kewirausahaan yang meliputi: a. Memilih menanggung resiko yang 

tidak terlalu berat sebagai akibat keahlian bukan kebetulan, b. Menjalankan 

kegiatan dengan semangat dan berdaya cipta, c. Tanggung jawab pribadi, d. 

Memiliki pengetahuan mengenai hasil-hasil keputusan dan menjadikan uang 

sebagai ukuran atas hasil. Kedua, minat terhadap pekerjaan wiraswasta adalah 

akibat dari martabat dan “sikap resiko” mereka. Menurut Mc. Clelland 

berkembangnya kewirausahaan berkorelasi positif dengan kebutuhan 

berprestasi atau needo of achievement yang didingkat dengan n-Ach.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya mengkaji 

kemampuan berwirausaha para pengusaha, pedagang dan pengrajin home 

industry . Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

bidang kajian yang lebih spesifik yaitu membahas faktor penyebab dan perilaku 

kewirausahaan masyarakat Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten 

Brebes.

B. Landasan Teori

1. Motivasi untuk Berpretasi (n-Ach)

Motivasi merupakan akibat dari interaksi seseorang dengan situasi 

tertentu yang dihadapi. Menurut Robbins (2001:166) menyatakan definisi dari 

motivasi yaitu kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk 

tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk 

memenuhi beberapa kebutuhan individual. Siagian, sebagaimana dikutip oleh 

Purnomo (2004:36) menyatakan bahwa motivasi adalah daya pendorong yang 
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mengakibatkan seorang anggota organisasi mau dan rela menggerakkan 

kemampuannya dalam bentuk tenaga, keahlian atau ketrampilan dan waktunya 

untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya 

sebagai bentuk kewajiban dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari pengertian ini, jelaslah bahwa dengan memberikan motivasi yang 

tepat, maka karyawan akan terdorong untuk berbuat semaksimal mungkin 

dalam melaksanakan tugasnya dan mereka akan meyakini bahwa dengan 

keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan berbagai sasarannya, maka 

kepentingan-kepentingan pribadinya akan terpelihara pula. Sunarti dalam 

Yusana (2013:16) menyatakan ada tiga faktor utama yang mempengaruhi 

motivasi yaitu perbedaan karakteristik individu, perbedaan karakteristik 

pekerjaan, dan perbedaan karakteristik lingkungan kerja. Dalam rangka 

mendorong tercapainya produktivitas kerja yang optimal maka seorang 

manajer harus dapat mempertimbangkan hubungan antara ketiga faktor 

tersebut dan hubungannya terhadap perilaku individu. Pada dasarnya motivasi 

individu dalam bekerja dapat memacu karyawan untuk bekerja keras sehingga 

dapat mencapai tujuan mereka. Hal ini akan meningkatkan produktivitas kerja 

individu yang berdampak pada pencapaian tujuan dari organisasi.

Purnomo (2004:37) menyatakan ada tiga faktor sebagai sumber 

motivasi yaitu; 1) kemungkinan untuk berkembang, 2) jenis pekerjaan dan 3) 

apakah mereka dapat merasa bangga menjadi bagi dari perusahaan tempat 

mereka bekerja. Disamping itu ada beberapa aspek yang berpengaruh terhadap 

motivasi kerja individu, yaitu rasa aman dalam bekerja, mendapatkan gaji yang 
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adil dan kompetitif, lingkungan kerja yang menyenangkan, penghargaan atas 

prestasi kerja dan perlakuan yang adil dari manajemen. Dengan melibatkan 

karyawan dalam pengambilan keputusan, pekerjaan yang menarik dan 

menantang, kelompok dan rekan-rekan kerja yang menyenangkan, kejelasan 

akan standar keberhasilan serta bangga terhadap pekerjaan dan perusahaan 

dapat menjadi faktor pemicu kerja karyawan. Pada dasarnya motivasi individu 

dalam bekerja dapat memacu karyawan untuk bekerja keras sehingga dapat 

mencapai tujuan mereka. Hal ini akan meningkatkan produktivitas kerja 

individu yang berdampak pada pencapaian tujuan dari organisasi. Disamping 

itu ada beberapa aspek yang berpengaruh terhadap motivasi kerja individu, 

yaitu rasa aman dalam bekerja, mendapatkan gaji yang adil dan kompetitif, 

lingkungan kerja yang menyenangkan, penghargaan atas prestasi kerja dan 

perlakuan yang adil dari manajemen. Dengan melibatkan karyawan dalam 

pengambilan keputusan, pekerjaan yang menarik dan menantang, kelompok 

dan rekan-rekan kerja yang menyenangkan, kejelasan akan standar 

keberhasilan serta bangga terhadap pekerjaan dan perusahaan dapat menjadi 

faktor pemicu kerja karyawan

McClelland memperkenalkan teori pencapaian motivasi. David 

McClelland memelopori motivasi kerja berpikir, mengembangkan pencapaian 

berbasis teori dan model motivasi, dan dipromosikan dalam perbaikan metode 

penilaian karyawan, serta advokasi berbasis kompetensi penilaian dan tes. 

David McClelland (Robbins, 2001:173) dalam teorinya Mc.Clelland’s 

Achievement Motivation Theory mengemukakan bahwa individu mempunyai 

cadangan energi potensial, bagaimana energi ini dilepaskan dan dikembangkan 
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tergantung pada kekuatan atau dorongan motivasi individu dan situasi serta 

peluang yang tersedia. Teori ini memfokuskan pada tiga kebutuhan yaitu 

kebutuhan akan prestasi (achievement), kebutuhan kekuasaan (power), dan 

kebutuhan afiliasi. Model motivasi ini ditemukan diberbagai lini organisasi, 

baik staf maupun manajer. Beberapa karyawan memiliki karakter yang 

merupakan perpaduan dari model motivasi tersebut.

(a) Kebutuhan akan prestasi (n-Ach)

Kebutuhan akan prestasi merupakan dorongan untuk mengungguli, 

berprestasi sehubungan dengan seperangkat standar, bergulat untuk 

sukses. Kebutuhan ini pada hirarki Maslow terletak antara kebutuhan 

akan penghargaan dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Ciri-ciri inidividu 

yang menunjukkan orientasi tinggi antara lain bersedia menerima resiko 

yang relatif tinggi, keinginan untuk mendapatkan umpan balik tentang 

hasil kerja mereka, keinginan mendapatkan tanggung jawab pemecahan 

masalah.

N-Ach adalah motivasi untuk berprestasi, karena itu karyawan akan 

berusaha mencapai prestasi tertingginya, pencapaian tujuan tersebut 

bersifat realistis tetapi menantang, dan kemajuan dalam pekerjaan. 

Karyawan perlu mendapat umpan balik dari lingkungannya sebagai 

bentuk pengakuan terhadap prestasinya tersebut. Teori motivasi dan 

pretasi (n-Ach) yang dipergunakan dalam penelitian ini. Karakteristik 

dan sikap motivasi prestasi ala Mcclelland:

1) Pencapaian adalah lebih penting daripada materi.
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2) Mencapai tujuan atau tugas memberikan kepuasan pribadi yang lebih 

besar daripada menerima pujian atau pengakuan.

3) Umpan balik sangat penting, karena merupakan ukuran sukses (umpan 

balik yang diandalkan, kuantitatif dan faktual).

(b) Kebutuhan akan kekuasaan (n-Pow)

Kebutuhan akan kekuasaan adalah kebutuhan untuk membuat 

orang lain berperilaku dalam suatu cara dimana orang-orang itu tanpa 

dipaksa tidak akan berperilaku demikian atau suatu bentuk ekspresi dari 

individu untuk mengendalikan dan mempengaruhi orang lain. 

Kebutuhan ini pada teori Maslow terletak antara kebutuhan akan 

penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. McClelland menyatakan 

bahwa kebutuhan akan kekuasaan sangat berhubungan dengan 

kebutuhan untuk mencapai suatu posisi kepemimpinan. n-Pow adalah 

motivasi terhadap kekuasaan. Karyawan memiliki motivasi untuk 

berpengaruh terhadap lingkungannya, memiliki karakter kuat untuk 

memimpin dan memiliki ide-ide untuk menang. Ada juga motivasi 

untuk peningkatan status dan prestise pribadi.

(c) Kebutuhan untuk berafiliasi atau bersahabat (n-Affil)

Kebutuhan akan Afiliasi adalah hasrat untuk berhubungan antar 

pribadi yang ramah dan akrab. Individu merefleksikan keinginan untuk 

mempunyai hubungan yang erat, kooperatif dan penuh sikap 

persahabatan dengan pihak lain. Individu yang mempunyai kebutuhan 

afiliasi yang tinggi umumnya berhasil dalam pekerjaan yang 

memerlukan interaksi sosial yang tinggi.
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C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan suatu kerangka konseptual yang 

memaparkan dimensi kajian utama dan hubungan antardimensi lainnya yang 

disusun dalam bentuk grafis atau narasi. Kerangka berfikir berfungsi untuk 

memahami alur pemikiran secara tepat, mudah, dan jelas. Kerangka berfikir 

Kewirausahaan Pengusaha Industri Telur Asin di Desa Limbangan Wetan, Kab 

Brebes dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 1.1. Skema Kerangka Berpikir

Kewirausahaan Produksi 
Telur Asin 

Perilaku 
KewirausahaanFaktor Penyebab 

Kewirausahaan

Potensi Desa dan Jiwa 
Berwirausaha Masyarakat 
Desa Limbangan wetan

Perkembangan Usaha 
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Kewirausahaan Masyarakat Desa Limbangan Wetan Kabupaten 

Brebes yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan usaha mandiri 

masyarakat Desa Limbangan Wetan dalam memproduksi telur asin. Motivasi 

kuat, berani mengambil resiko, kreatif, inovatif  dan jeli melihat peluang 

menjadi perilaku kewirausahaan pengusaha industri telus asin di Desa 

Limbangan Wetan.

Desa Limbangan Wetan juga terkenal dengan sentra industri yaitu 

industri telur asin dan merupakan produk andalan dari kota Brebes serta 

menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat desa Limbangan Wetan dan 

masyarakat Kabupaten Brebes. Industri telur asin merupakan usaha industri 

yang menjadi andalan di Kabupaten Brebes khususnya bagi warga Limbangan 

Wetan, Usaha industri telur asin telah ada sejak lama dan merupakan kerajinan 

turun temurun bagi masyarakat Limbangan Wetan. Adanya usaha industri telur 

asin di samping untuk memenuhi kebutuhan lokal masyarakat Kabupaten 

Brebes, juga untuk komoditas utama dan produk andalan sebagai oleh-oleh khas 

Brebes.

Pemilihan wirausaha industri produksi telur asin Desa Limbangan Wetan 

Kabupaten Brebes dilatarbelakangi oleh ketersediaan bahan baku yang 

memadai, kesiapan tenaga kerja dari lingkungan sekitar, prospek penjualan 

yang cukup bagus, kemudahan dalam proses produksi  dan pengaruh nilai 

budaya kuliner khas wilayah Brebes. 

Keberadaan wirausaha industri produksi telur asin berpengaruh terhadap 

kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar juga kemajuan daerah sekitarnya. 

Wirausaha industri produksi telur asin meningkatkan penghasilan ekonomi 
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pelaku usaha dan masyarakat sekitar dikarenakan mampu menciptakan 

lapangan kerja dan menyerap tenaga dari anggota masyarakat sekitar.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Dasar Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan kegiatan ilmiah yang bermaksud 

menerangkan kebenaran mengenai anggapan dasar yang merupakan titik tolak 

pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik. Penemuan kebenaran 

yang ditemukan dilapangan melalui kegiatan penelitian dapat dilakukan melalui 

dua pendekatan, yaitu: melalui pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor 

(dalam Moleong, 2007:4) menyatakan bahwa metode kualitiatif ini digunakan 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lesan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Peneliti 

dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh data yang diperlukan, dengan turun 

ke lapangan dan berada di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang banyak 

dan lengkap. Peneliti berusaha semaksimal mungkin  mendapatkan data yang 

diperoleh untuk mendukung penelitian. Dalam penelitian ini lebih banyak 

berbentuk kata-kata, gambar, foto-foto. Penggunaan pendekatan penelitian ini 

disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan faktor 

penyebab masyarakat di Desa Limbangan Wetan memilih wirausaha produksi 

telur asin dan perilaku kewirausahaan masyarakat di Desa Limbangan Wetan 

dalam produksi telur asin.

21
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B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Desa Limbangan Wetan Kecamatan 

Brebes Kabupaten Brebes. Alasan dipilihnya desa tersebut sebagai lokasi 

penelitian didasari oleh beberapa pertimbangan, diantaranya sebagai berikut:

(1) Terdapat wirausaha produksi telur asin di Desa Limbangan Kecamatan 

Brebes Kabupaten Brebes 

(2) Sebagian besar warga Desa Limbangan Wetan menekuni usaha produksi 

telur asin.

(3) Desa Limbangan Wetan merupakan salah satu daerah yang meproduksi

telur asin terbanyak di Kabupaten Brebes.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian akan mengarahkan dan membimbing penelitian pada 

situasi lapangan bagaimana yang akan dipilihnya dari berbagai latar yang 

sangat banyak tersedia. Fokus penelitian digunakan dengan tujuan akan 

membatasi studi, yang berarti bahwa dengan adanya fokus yang diteliti akan 

memunculkan suatu perubahan atau subjek penelitian menjadi lebih terpusat 

dan terarah. Sesuai dengan judul penelitian, maka sasaran atau fokus pada 

penelitian ini mengacu pada kewirausahaan pengusaha industri telur asin di 

Desa Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. 
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D. Sumber Data

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara dan pengamatan dengan subjek penelitian dan informan..

1) Subjek penelitian

Subjek penelitian ini terdiri dari individu-individu tertentu yang 

diwawancarai oleh Peneliti untuk kepentingan penelitian karena yang 

benar-benar mengetahui objek yang diteliti. Pertimbangan penentuan 

subjek penelitian dimaksudkan untuk memperoleh data yang memang 

benar-benar dibutuhkan mengenai kewirausahaan pengusaha industri 

terlur asin di Desa Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten. 

Subjek penelitian ini yang merupakan pusat perhatian atau sasaran 

sebagai subjek dalam penelitian ini terdiri dari pengusaha industri telur 

asin dan pekerja dalam industri telur asin. Pemilihan atau penentuan 

subjek penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang memang 

benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini. Subjek dalam penelitian ini 

diantaranya adalah sebagai berikut ini.
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Tabel 3.1. Daftar Subjek Penelitian

No Nama Jenis 
Kelamin

Usia Pekerjaan Keterangan 
Pendidikan

1 Hatori L 50 Pengusaha 
telur asin

Lulus 
SMEA/SMK

2 Wartoyo L 40 Pengusaha 
telur asin

Lulus SMP

3 Slamet 
Rohadi

L 47 Pengusaha 
telur asin

Lulus SMP

4 Mulyani P 43 Pengusaha 
telur asin

Lulus SMEA

5 Elvi P 30 Pekerja Lulus SMA
(Sumber : pengolahan data primer bulan Desember 2012)

Subjek penelitian ini diambil dari masyarakat Desa Limbangan Wetan 

yang berprofesi sebagai pengusaha industri telur asin dan pekerja dalam 

industri telur asin. Subjek penelitian berjumlah 5 subjek penelitian dengan 

alasan sudah mencukupi data atau informasi, valid dan representatif. Subjek 

penelitian ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, umur antara 30-50 tahun, 

mudah diajak berkomunikasi, bertempat tinggal di Desa Limbangan Wetan 

dan mengetahui kegiatan usaha produksi telur asin di Desa Limbangan 

Wetan Kabupaten Brebes.

2) Informan

Informan dalam penelitian ini dipilih dari orang yang dapat dipercaya 

dan mengetahui tentang kegiatan kewirausahaan pengusaha industri telur 

asin di Desa Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes,  

tetapi tidak menjadi narasumber kunci dalam penelitian. Adapun 

informannya yaitu dapat dilihat pada Tabel 02 berikut:
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Tabel 3.2 Daftar Informan

No Nama Usia
Tahun 

Pekerjaan Keterangan Pendidikan

1 Sri Iriani 45 Kepala Desa Lulus S1
2 H. Mundzir 63 Pensiunan Guru Lulus SPG
3 Harti 41 Karyawan/buruh Lulus SMP
4 Iroh 30 Karyawan/buruh Lulus SMA

Sumber: Dokumen penelitian, 2013

Cara peneliti menentukan informan berdasarkan informasi dari Kepala 

Desa Limbangan Wetan. Kepala Desa menyebutkan identitas dan alamat 

masing-masing informan yang berasal dari warga Desa Limbangan Wetan . 

Kemudian peneliti mencatat identitas dan alamat informan. Selanjutnya 

peneliti mendatangi rumah informan untuk memperoleh informasi mengenai 

kegiatan kewirausahaan pengusaha industri telur asin di Desa Limbangan 

Wetan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa : foto atau arsip-arsip pemerintah 

berupa data monografi Desa Limbangan, peta wilayah Desa Limbangan weatan, 

sumber pustaka tertulis dan dokumentasi. Dokumentasi berupa foto-foto yang 

dihasilkan sendiri oleh Peneliti , serta data-data pelengkap lain yang terkait 

dengan penelitian yang dilakukan juga digunakan. Foto yang dihasilkan Peneliti 

berupa kegiatan produksi telur asin yang dilakukan oleh pengusaha industri telur 

asin di Desa Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes berkaitan 

dengan topik penelitian. Objek yang diambil antara lain berupa foto proses 

pemilihan bahan baku telur bebek mentah, proses pembuatan adonan semen dan 

garam, proses pembaluran telur bebek dengan adonan semen dan garam, proses 
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perebusan dan proses pemanggangan telur. Objek lain yang diambil berupa foto 

kantor kelurahan Desa Limbangan Wetan, foto toko atau tempat usaha penjualan 

telur asin, foto sign board keterangan usaha telur asin Desa Limbangan Wetan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan digunakan untuk memperoleh gambaran 

yang tepat mengenai kewirausahaan pengusaha industri telur asin di desa 

Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Teknik observasi ini 

dilaksanakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti dalam 

kurun waktu yang cukup lama. Peneliti melakukan pengamatan dan 

pencatatan data secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam 

suatu gejala pada objek penelitian dengan melihat pedoman sebagai instrumen 

pengamatan yang ditujukan pada kegiatan wirausaha industri telur asin yang 

dilakukan oleh masyarakat Desa Limbangan Wetan Kecamatan Brebes 

Kabupaten Brebes. Peneliti dalam melakukan observasi hingga penelitian 

kurang lebih 3 (tiga) bulan. Pelaksanaan observasi dilakukan sekitar bulan 

Maret 2013, dan pelaksanaan penelitian sekitar bulan April 2013 hingga Mei 

2013. Peneliti menggunakan beberapa hal untuk mempermudah observasi, 

seperti catatan-catatan kecil, dan alat elektronik berupa kamera.

Fokus observasi yang dilakukan tidak terlepas dari beberapa pokok

permasalahan yang dibahas, antara lain; kondisi wilayah Desa Limbangan 

Wetan Kecamatan Brebes mencakup batas dan topografi desa, kondisi 

ekonomi masyarakat Desa Limbangan Wetan mencakup jenis pekerjaan dan 
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jumlah penghasilan, kondisi rumah penduduk Desa Limbangan wetan, 

pemilihan bahan baku telur bebek mentah, proses pembuatan telur asin, 

proses pengepakan atau pengemasan produk telur asin, proses pengiriman 

produk telur asin, jumlah pekerja atau buruh dalam industri telur asin. 

Observasi tidak bisa dilakukan sesuai dengan lembar observasi pada aspek 

jumlah penghasilan masyarakat Desa Limbangan Wetan Kecamatan Brebes 

Kabupaten Brebes karena dianggap urusan pribadi dan bersifat rahasia. 

Peneliti dalam melakukan observasi di dalam masyarakat pelaku usaha  

produksi telur asin adalah berusaha hadir langsung di tengah-tengah kalangan 

pengusaha telur asin, baik ketika proses pemilihan bahan baku telur bebek 

mentah, proses pembuatan adonan semen dan garam, proses pembuatan telur 

asin, proses pemasakan telur asin dengan cara direbus atau dipanggang, 

proses pengemasan produk telur asin sampai proses penjualan  atau 

pengiriman produk telur asin di Desa Limbangan Wetan Kecamatan Brebes. 

Pengumpulan data dimulai dengan memusatkan perhatian pada kegiatan 

observasi secara terus-menerus yaitu mengamati pelbagai ragam aktivitas dan 

memberi kesempatan kepada informan untuk mengungkapkan secara bebas 

tentang pengalaman-pengalamannya.

Peneliti dalam mendapatkan kemurnian data berusaha tampil 

sesederhana mungkin. Peneliti berusaha menyesuaikan dengan kegiatan 

ekonomi pengusaha produksi telur asin di Desa Limbangan Wetan, seperti 

mengikuti proses penjualan produk telur asin di toko sehingga tercipta

kedekatan antara Peneliti dengan pengusaha, selain itu ketika melaksanakan 

penelitian, Peneliti memakai pakaian yang sesuai dan sederhana dan 
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menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh informan. Penyesuaian dan 

adaptasi Peneliti dengan keadaan sosial dan ekonomi pengusaha industri 

telur asin Desa Limbangan Wetan mempermudah Peneliti untuk melakukan 

observasi secara bebas dan terbuka. Kondisi tersebut juga menguntungkan 

Peneliti karena mendapatkan data yang handal, dapat mengamati perilaku 

kewirausahaan masyarakat Desa Limbangan Wetan secara langsung serta 

mengidentifikasi ke-khasan kegiatan wirausaha produksi telur asin di Desa 

Limbangan Wetan.

Observasi dalam penelitian ini melalui tahapan sebagai berikut: (1) 

melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat perilaku dan kejadian 

sebagaimana adanya, dan (2) mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan 

dengan pengetahuan yang langsung diperoleh dari data yang dilihat. (3) Data 

yang diperoleh dari observasi kemudian ditafsirkan dan dideskripsikan dalam 

bentuk tulisan. Jika sudah mendapatkan data yang sesuai dengan topik serta 

memahaminya barulah secara bertahap mulai melakukan penulisan hasil 

pengamatan ke dalam bentuk skripsi. Data pengamatan yang diperoleh dari 

hasil observasi menjadi bekal yang lebih dari cukup yang untuk penelitian 

lebih lanjut secara lebih detail dan mendalam dengan menggunakan tahap 

selanjutnya yaitu wawancara.

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan dalam bentuk wawancara terstruktur dan 

wawancara bebas secara mendalam. Wawancara terstruktur dilakukan untuk 

memperoleh gambaran identitas dan latar belakang informan yang 

mengetahui usaha industri produksi telur asin di Desa Limbangan Wetan 
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Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Wawancara ini ditujukan kepada 

informan kunci dan informan pendukung yang memiliki informasi mengenai 

usaha industri produksi telur asin di Desa Limbangan Wetan Kecamatan 

Brebes Kabupaten Brebes. Pertanyaan yang diajukan kepada informan 

mengenai ketersediaan bahan baku yang memadai, kesiapan tenaga kerja dari 

lingkungan sekitar, prospek penjualan yang cukup bagus dan pengaruh nilai 

budaya kuliner khas wilyah Brebes sebagai faktor penyebab masyarakat Desa 

Limbangan Wetan berwirausaha produksi telur asin yang ditujukan kepada 

tokoh masyarakat Limbangan Wetan yang mengetahui kondisi tersebut 

berjumlah 1 (satu) orang, kepala Desa Limbangan Wetan (1 orang) dan 

pekerja di usaha produksi telur asin sebanyak 2 (dua) orang. Pertanyaan lain 

yang juga diajukan kepada informan berkaitan dengan perilaku 

kewirausahaan masyarakat Limbangan Wetan dalam produksi telur asin 

mencakupi cara menjadi wirausahawan, keuntungan menjadi wirausahawan, 

pengelolaan manajemen usaha, omzet usaha, keuntungan usaha, modal yang 

dimiliki, melakukan inovasi, memiliki motivasi, berani mengambil resiko.

Peneliti mengajukan pertanyaan dalam kesempatan informal, bertempat 

di rumah dalam suasana kekeluargaan. Secara berulang-ulang peneliti 

mengajukan pertanyaan sampai diperoleh hasil wawancara yang akurat. Hasil 

wawancara dari informan kemudian diperbandingkan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. Pertanyaan mengenai faktor penyebab masyarakat 

Desa Limbangan Wetan berwirausaha produksi telur asin diajukan kepada 5 

(lima) orang informan berasal dari tokoh masyarakat, Kepala Desa, 

pengusaha telur asin serta pekerja yang mengetahui faktor penyebab usaha 
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produksi telur asin. Peneliti mengajukan pertanyaan dalam suasana 

kekeluargaan, bertempat di rumah, di tempat produksi telur asin  dan  di 

kantor kelurahan Desa Limbangan Wetan. Peneliti bersikap ramah, hangat 

sehingga informan merasa biasa, tidak dipaksa dalam menjawab pertanyaan. 

Secara berulang-ulang peneliti mengajukan pertanyaan kepada para informan 

sampai diperoleh hasil wawancara berupa informasi yang sesuai dengan 

pertanyaan penelitian. Hasil wawancara kemudian dipilih sesuai dengan 

pertanyaan dan diperbandingkan untuk memperoleh jawaban yang akurat. 

Kemudian informasi  ditampilkan dalam laporan hasil penelitian. Pertanyaan 

mengenai perilaku kewirausahaan masyarakat Desa Limbangan Wetan 

diajukan kepada 7 (tujuh) orang warga Desa Limbangan Wetan terdiri dari 

tokoh masyarakat, Kepala Desa Limbangan Wetan, pengusaha telur asin  dan 

pekerja yang menekuni usaha produksi telur asin. Peneliti melakukan 

wawancara dalam suasana informal, di rumah dan di tempat usaha. Peneliti 

berusaha menciptakan suasana kekeluargaan, bersikap ramah, biasa sehingga 

informan merasa tidak canggung ketika peneliti menyampaikan pertanyaan. 

Hasil wawancara berupa informasi yang selanjutnya dicatat. Selanjutnya 

informasi tersebut diverifikasi sesuai dengan pertanyaan penelitian mengenai 

faktor penyebab masyarakat Desa Limbangan Wetan memilih wirausaha telur 

asin.. Informasi yang sesuai dari beberapa informan kemudian dibandingkan. 

Hasil perbandingan yang sesuai dengan rumusan masalah digunakan dan 

ditampilkan dalam hasil penelitian.

Informan dalam wawancara ini berjumlah empat orang mencakup 

Kepala Desa Limbangan Wetan, tokoh masyarakat dan warga pelaku 
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wirausaha produksi telur asin. Informan pendukung adalah warga yang 

menjadi pengusaha dan pekerja wirausaha produksi telur asin berjumlah lima

orang. Pemanfaatan informan bagi Peneliti  adalah agar dalam waktu yang 

relatif singkat, banyak informasi yang diperoleh, informan dimanfaatkan 

untuk bicara, bertukar pikiran, atau membendingkan suatu kejadian yang 

ditemukan dari informan lain

Teknik wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh keterangan 

atau informasi mengenai kondisi masyarakat Desa Limbangan Wetan 

sebelum menekuni usaha produksi telur asin, memperoleh informasi 

mengenai faktor penyebab masyarakat Desa Limbangan Wetan memilih 

wirausaha produksi telur asin serta memperoleh informasi mengenai perilaku 

kewirausahaan masyarakat Desa Limbangan Wetan dalam produksi telur 

asin. Pelaksanaan wawancara dilakukan berulang-ulang dengan intensitas 

yang tinggi. Peneliti melakukan wawancara setelah menjalin hasil hubungan 

dengan masyarakat Desa Limbangan Wetan pada umumnya, masyarakat 

pengusaha produksi telur asin, pekerja atau buruh dalam usaha produksi telur 

asin, tokoh masyarakat, dan Kepala Desa Limbangan Wetan. Peneliti 

berpenampilan sederhana, bersikap ramah  terhadap warga Desa Limbangan 

Wetan. Peneliti menggunakan bahasa yang sederhana, lugas dan mudah 

dimengerti oleh subjek dan informan penelitian. Peneliti dalam melakukan 

wawancara menciptakan suasana hangat, akrab penuh kekeluargaan sehingga 

subjek dan informan penelitian seolah-olah tidak merasa sedang diwawancari, 

sehingga secara bebas dan terbuka menjawab semua pertanyaan yang 

diajukan Peneliti . Strategi tersebut mempermudah Peneliti untuk 
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memperoleh informasi secara akurat dan linear dengan perkembangan 

kondisi subjek atau informan penelitian.

Subjek dalam penelitian ini diambil berdasarkan karakteristik tertentu 

yaitu dengan melihat ciri-ciri khusus sesuai dengan kebutuhan untuk 

kelengkapan data dan menjawab pertanyaan seperti masyarakat yang 

berprofesi sebagai pengusaha produksi telur asin, buruh atau pekerja dalam 

usaha produksi telur asin, tokoh masyarakat, Kepala Desa Limbangan 

Wetan,,masyarakat berusia 30-70 tahun. Pengambilan subjek dengan syarat  

demikian maka data yang dihasilkan lebih representatif.Peneliti 

menggunakan peralatan tertulis untuk membantu mencatat informasi dari 

informan. Alat yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan wawancara 

antara lain yaitu pedoman wawancara, dan  blocknote. Peneliti dalam  

memfokuskan perhatian saat pengumpulan data, digunakan pedoman 

wawancara dan blocknote. Peneliti melakukan observasi, wawancara, hingga 

penelitian antara tanggal 29 Maret 2013 hingga 29 Mei  2013.

3. Dokumentasi

Peneliti menggunakan dokumentasi untuk memperoleh data mengenai 

kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di Desa Limbangan 

Wetan, proses pembuatan telur asin. Dokumentasi tersebut dapat digunakan 

untuk menambah data yang ada pada Peneliti . Peneliti  menggunakan peta 

untuk memperoleh data letak dan lokasi Desa Limbangan Wetan. Data 

monografi Desa Limbangan Wetan tahun 2012  dipergunakan untuk 

memperoleh gambaran kondisi fisik Desa Limbangan Wetan, jumlah 

penduduk Desa Limbangan Wetan, mata pencaharian warga Desa Limbangan 
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Wetan, tingkat pendidikan warga Desa Limbangan Wetan dan kondisi rumah 

warga Desa Limbangan Wetan.

Foto digunakan untuk menggambarkan mata pencaharian warga Desa 

Limbangan Wetan yaitu pengusaha produksi telur asin, foto tempat usaha 

warga pelaku usaha produksi telur asin yang terletak di tepi jalan raya untuk 

menggambarkan posisi strategis toko atau tempat usaha, foto bangunan 

permanent balai Desa Limbangan Wetan untuk menggambarkan kemajuan 

pembangunan fisik fasilitas pemerintahan, foto pemilihan bahan baku telur 

bebek mentah untuk menggambarkan proses penyortiran dan menjaga 

kualitas bahan baku pada tahap awal produksi telur asin, foto adonan semen 

dan garam untuk menggambarkan pemakaian adonan pembalur telur asin 

yang ditandai dengan label lama pengasinan, foto  proses pemasakan telur 

asin dengan cara direbus atau dipanggang untuk menggambarkan variasi 

proses pemasakan. Dipergunakan alat kamera pribadi dalam mengambil foto. 

Pengambilan foto mengikuti tahapan proses pembuatan telur asin mulai dari 

pemilihan bahan baku, tahapan pemberian lapisan garam sampai tahap 

pemasakan. 

Digunakan alat dan teknik pengumpulan data sebanyak 3 (tiga) teknik

yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan ketiga 

teknik ini karena cukup relevan dalam pengumpulan data penelitian.
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F. Validitas Data

Validitas data yang digunakan Peneliti untuk mendapatkan data yang 

valid, penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi sumber, yang dicapai 

dengan jalan membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara. 

Tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah membandingkan antara hasil 

observasi dengan hasil wawancara. Hasil wawancara yang diperoleh Peneliti dari 

berbagai sumber yang salah satunya dari Kepala Desa Limbangan Wetan yaitu Sri 

Iriani Suwandi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2013 pukul 10.00, Peneliti 

bandingkan dengan hasil observasi Peneliti yang dilaksanakan pada tanggal 30 

Maret 2013 sampai dengan 13 April 2013. Tujuan membandingkan hasil 

wawancara dengan dengan observasi dan hasil wawancara dengan pengamatan 

ketika penelitian dilaksanakan agar Peneliti mengetahui bagaimana kondisi yang 

sebenarnya dilapangan dengan keterangan wawancara yang diperoleh. Peneliti 

dari para subjek dan informan penelitian.

Dilakukan pengamatan langsung ke lapangan apakah sesuai dengan hasil 

wawancara yang dilakukan dengan subjek penelitian. Pengumpulan data dalam 

rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dilakukan dengan cara 

mengkombinasikan antara dua pengamatan dengan hasil wawancara. Peneliti 

melakukan ini agar dapat mendengar, merasakan dan memahami hal-hal yang 

dianggap penting dalam usaha industri telur asin. Pengamatan dilakukan dengan 

cara melihat proses produksi telur asin. Selain melakukan pengamatan dilakukan 

dengan cara melihat proses produksi telur asin, Peneliti juga berkunjung toko 

penjualan telur asin dan rumah pengusaha telur asin.
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Pelaksanaan uji keabsahan dalam penelitian kewirausahaan pengusaha 

industri telur asin di Desa Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten 

menggunakan metode triangulasi data, yakni membandingkan data hasil 

pengamatan penelitian dengan data hasil wawancara terhadap pengusaha industri 

telur asin, Kepala Desa Limbangan Wetan, tokoh masyarakat Desa Limbangan 

Wetan dan pekerja dalam industri telur asin. Teknik triangulasi dalam penelitian 

ini lebih ditekankan kepada teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber 

Peneliti gunakan untuk menguji validitas data dengan cara mengecek data yang 

diperoleh melalui beberapa sumber yang terkait dengan usaha industri telur asin 

di Desa Limbangan Wetan. Triangulasi sumber Peneliti lakukan dengan cara

membandingkan data hasil pengamatan Peneliti dengan data hasil wawancara 

dengan pengusaha industri telur asin, Kepala Desa Limbangan Wetan, tokoh  

masyarakat Desa Lmbangan Wetan dan pekerja dalam usaha industri telur asin. 

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana difokuskan pada faktor-

faktor penyebab masyarakat Desa Limbangan Wetan memilih wirausaha produksi 

telur asin dan perilaku kewirausahaan masyarakat Desa Limbangan Wetan dalam 

produksi telur asin kemudian diolah sehingga diperoleh keterangan yang 

bermakna, kemudian selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam hal ini adalah 

mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan 

mengkategorikannya. Analisis data ini merupakan bagian terpenting dalam 

metode  ilmiah, karena digunakan untuk memecahkan masalah penelitian.



36

Menurut Miles dan Huberman (1992, 15-21) analisis data kualitatif terdiri 

dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

1. Pengumpulan data

Pada tahap pengumpulan data, seluruh data yang sudah diperoleh 

selama observasi dan wawancara di lapangan dikumpulkan menurut 

klasifikasinya masing-masing. Peneliti mengelompokan seluruh data yang 

diperoleh selama proses observasi dan wawancara baik berupa arsip-arsip, 

catatan-catatan lapangan, gambar atau foto, beserta dokumen-dokumen 

pendukung lainnya kedalam tiga kelompok yang didasarkan pada dua fokus 

permasalahan yang Peneliti angkat. Fokus permasalahan dalam penelitian ini 

yaitu mengenai faktor penyebab masyarakat Desa Limbangan Wetan memilih 

wirausaha produksi telur asin dan perilaku kewirausahaan masyarakat Desa 

Limbangan Wetan dalam produksi telur asin. Dari pengelompokan atau 

pengklasifikasian data tersebut selanjutnya akan mempermudah Peneliti 

untuk melakukan analisis data ke tahap berikutnya.

2. Reduksi Data

Peneliti melakukan reduksi data untuk menganalisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data tentang faktor penyebab masyarakat Desa Limbangan 

Wetan memilih wirausaha produksi telur asin dan perilaku kewirausahaan 

masyarakat Desa Limbangan Wetan dalam produksi telur asin sampai 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi 

Peneliti lakukan setelah mendapatkan data hasil wawancara dan data berupa 

dokumentasi juga yang terkait dengan faktor penyebab masyarakat Desa 
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Limbangan Wetan memilih wirausaha produksi telur asin dan perilaku 

kewirausahaan masyarakat Desa Limbangan Wetan dalam produksi telur asin. 

Data hasil wawancara Peneliti pilah-pilah dan Peneliti kelompokkan sebelum 

dianalisis. Peneliti menyimpan data yang penting dan dapat mendukung 

penelitian kewirausahaan pengusaha industri telur asin di Desa Limbangan 

Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, sedangkan untuk data yang 

kurang mendukung Peneliti sisihkan agar tidak menggangu proses penyajian 

tulisan akhir.

Apabila dalam proses reduksi data ternyata data yang diperoleh kurang 

lengkap, maka peneliti dapat melakukan pencarian data tambahan dengan cara 

studi kepustakaan, wawancara ulang, ataupun pengamatan kembali untuk 

melengkapi data. Pengamatan kembali dilakukan pada saat proses produksi 

telur asin dengan mencoba mencari informan tambahan. Melalui reduksi data 

diharapkan data yang akan dianalisa adalah data yang benar-benar diperlukan 

sesuai dengan fokus penelitian.

3. Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah Peneliti melakukan reduksi data 

yang digunakan sebagai bahan laporan. Hasil reduksi data mengenai faktor 

penyebab masyarakat Desa Limbangan Wetan memilih wirausaha produksi 

telur asin dan perilaku kewirausahaan masyarakat Desa Limbangan Wetan 

dalam produksi telur asin yang telah Peneliti kelompokkan kemudian 

disajikan dan diolah serta dianalisis dengan teori David Mccllelland mengenai 

motivasi yang lebih ditekankan pada prestasi kerja (n-ach), konsep prestise 

serta rasa bangga dalam menjalankan usaha secara turun temurun 
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sebagaimana dikemukakan Soleh Purnomo. Data yang terkait dengan faktor 

penyebab masyarakat Desa Limbangan Wetan memilih wirausaha produksi 

telur asin dan perilaku kewirausahaan masyarakat Desa Limbangan Wetan 

dalam produksi telur asin yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara 

yang terpilih kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

4. Penarikan simpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah akhir dari 

analisis, dalam penarikan kesimpulan harus didasarkan pada reduksi data dan 

penyajian data. Verifikasi yang telah dilakukan dan hasilnya diketahui, 

memungkinkan kembali Peneliti menyajikan data yang lebih baik. Hasil dari 

verifikasi tersebut Peneliti gunakan sebagai data penyajian akhir, karena telah 

melalui proses analisis untuk yang kedua kalinya, sehingga kekurangan data 

pada analisis tahap pertama dapat dilengkapi dengan hasil analisis tahap 

kedua agar diperoleh data penyajian akhir atau kesimpulan yang baik. 

Keempat komponen tersebut merupakan suatu siklus, jika terdapat 

kekurangan data dalam penarikan kesimpulan maka peneliti dapat menggali 

catatan dari lapangan. Jika masih ditemukan banyak kekurangan maka peneliti 

mengumpulkan data-data kembali. Alur kegiatan analisis data kualitatif dapat 

dilihat pada gambar sebagai berikut :
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Alur Kegiatan Analisis Data Kualitatif

Bagan 2. Komponen-komponen analisis data model interaktif (Miles, 1992:19)

Keempat komponen atau tahap-tahap di atas memiliki keterkaitan antara 

satu dengan yang lainnya. Tahap pertama dilakukan penelitian di lapangan 

dengan mengadakan observasi, wawancara, pengumpulan dokumen-dokumen 

(dokumentasi) yang dianggap penting dan sesuai fokus permasalahan, tahap ini 

adalah tahap pengumpulan data. Dalam tahap tersebut data yang diperoleh masih 

mentah dan sangat banyak, maka dari itu dalam tahap ini perlu dilakukan 

pengelompokan atau pengklasifikasian data sesuai dengan fokus permasalahan 

yang diangkat untuk mempermudah proses pada tahap berikutnya yaitu reduksi 

data. Pada tahap kedua yaitu tahap reduksi data, data yang telah dikumpulkan 

dan dikelompokan pada tahap pengumpulan data lalu diperiksa kembali dan 

dipilih untuk diambil yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Apabila 

dalam tahap reduksi data masih dirasa ada data yang kurang lengkap dapat 

dilakukan penelitian lapangan kembali untuk melengkapi data sebelum masuk ke 

tahap selanjutnya yaitu tahap penyajian data.

Setelah tahap reduksi data selesai, kemudian masuk ke tahap penyajian 

data untuk selanjutnya disusun dan disajikan dalam bentuk matrik yang dapat 

Pengumpulan Data

Reduksi Data
Penyajian Data

Penarikan simpulan atau 
Verifikasi
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berupa tabel yang berisi penjelasan mengenai permasalahan penelitian, tinjauan 

pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan serta saran. 

Setelah tahap penyajian data selesai, lalu masuk pada tahap akhir analisis data 

yaitu tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh di 

lapangan setelah dianalisa dengan teori.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum mengenai lokasi penelitian dilihat dari beberapa aspek 

antara lain; letak dan luas, kondisi fisik wilayah, dan kondisi sosial-ekonomi-

budaya penduduk di Desa Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten 

Brebes. Uraian mengenai ketiga aspek tersebut dipaparkan sebagai berikut.

1. Letak dan Luas 

Secara administratif Desa Limbangan Wetan termasuk wilayah 

Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.  Desa Limbangan Wetan memiliki luas 

wilayah 397.496 ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Randusongo

Sebelah Selatan : Desa Gandasuli

Sebelah Barat : Desa Limbangan Kulon

Sebelah Timur : Desa Kaligansa Kulon

(Data Monografi Desa Limbangan Wetan Tahun 2012

2. Kondisi Fisik Wilayah Desa Limbangan Wetan

Desa Limbangan Wetan terletak di daerah strategis dikelilingi oleh desa-

desa di sekitarnya. Jarak Desa Limbangan Wetan dengan pusat Pemerintahan 

yaitu Kota Brebes sekitar 5 kilometer menuju arah utara. Diperlukan waktu 

Untuk mencapai desa Limbangan Wetan dapat menggunakan transportasi 

angkutan umum berupa angkudes, becak ataupun ojek sepeda motor. Sarana 

jalan desa sudah beraspal mulus sampai masuk dalam gang pemukiman 
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penduduk. Terdapat fasilitas umum seperti pos kamling, masjid dan lapangan 

desa. 

Iklim Desa Limbangan Wetan, sebagaimana desa-desa lain di wilayah 

Pantura cenderung mempunyai iklim kemarau dan penghujan cenderung 

bersuhu panas dan berangin. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung 

terhadap pola tanam yang ada di Desa Limbangan Wetan Kecamatan Brebes.

Pola penggunaan tanah di Desa Limbangan Wetan sebagian  diperuntukan 

untuk tanah pertanian sawah, lahan peternakan bebek, tambak, kolam ikan 

sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-

fasilitas lainnya (jalan, sungai, kuburan). Desa Limbangan Wetan dianggap 

cocok sebagai daerah peternakan bebek dikarenakan tanahnya tidak bergetar. 

Bebek dapat menghasilkan telur berkualitas tinggi jika kondisi lingkungan 

tenang dan aman. Di samping itu, Desa Limbangan Wetan juga berdekatan 

dengan lepe-lepe atau daerah rawa-rawa pantai. Daerah lepe-lepe pada waktu 

air laut pasang membawa masuk ikan-ikan kecil atau udang sebagai sumber 

protein bagi bebek. Berikut ini ditampilkan salah satu sudut peternakan bebek 

di Desa Limbangan Wetan 



43

Gambar1. Peternakan Bebek di Desa Limbangan Wetan
(Sumber: Dokumentasi penelitian tanggal 23 Mei 2013)

Gambar 1 menunjukkan kondisi peternakan bebek di Desa Limbangan 

Wetan. Terlihat bangunan kandang bebek terbuat dari kayu, bambu beratap 

asbes. Terdapat ruangan yang disekat pagar bambu berisi 20-an ekor bebek. 

Kandang bebek beralas tanah. 

Kewirausahaan penduduk Desa Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, 

Kabupaten Brebes berkaitan dengan sejarah keberadaan industri produksi telur 

asin. Hasil wawancara dengan kepala desa pada tanggal 23 Mei 2012 diperoleh 

informasi bahwa pada awal dekade tahun 1970-an Sebagian besar masyarakat 

Desa Limbangan Wetan bekerja dan merantau ke kota kota-kota besar seperti 

Semarang, Jakarta, Bandung. Sebagian masyarakat yang hidup di desa 

menekuni pekerjaan bertani, memelihara ikan dan beternak itik. Pergeseran 

minat masyarakat Limbangan Wetan dari bidang pertanian semakin berkurang 

hal ini menjadi pergeseran mata pencaharian masyarakat, yang dulunya bekerja 

di bidang pertanian, sekarang beralih ke industri mandiri. Masyarakat beralasan 

untuk memperoleh penghasilan atau pendapatan dari usaha pertanian 

membutuhkan waktu. Hasil bumi baru dapat dijual jika sudah panen dan 

minimal menunggu selama tiga bulan. Sedangkan jika menggeluti usaha 

produksi telur asin tidak memerlukan waktu lama, sekitar 15 hari sudah dapat 

menikmati uang  hasil penjualan telur asin. Terjadinya PHK pada tahun 1980 

secara besar-besaran dan persaingan pemerolehan lapangan kerja yang semakin 

menyempit di wilayah perkotaan menjadikan masyarakat Limbangan Wetan 
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memilih untuk berwirausaha di daerah sendiri dengan memanfaatkan potensi 

yang ada berupa ketersediaan bahan baku telur bebek dari wilayah sekitar. 

Masyarakat berusaha menciptakan lapangan pekerjaan sesuai dengan 

kemampuan skala modal rumah tangga yang dimiliki, pengalaman membuat 

telur asin secara turun temurun dari keluarga dan nilai budaya kuliner khas 

Brebes. Ketekunan masyarakat Desa Limbangan Wetan dalam menggeluti 

usaha produksi telur asin menjadikan Desa Limbangan Wetan dikenal sebagai 

salah satu sentra pembuatan industri telur asin di wilayah Kabupaten Brebes. 

Saat itu yang dianggap pioner memulai usaha adalah Pak Rojih kakek dari 

Bapak Slamet Rohadi pemilik usaha telur asin Cah Angon. Pak Rojih membeli 

telur bebek dari tetangga dan diolah menjadi telur asin. Pada saat itu dihasilkan 

100 butir telur asin per minggu kemudian dijual di pasar atau dijajakan ke kota 

Brebes. Harga tiap 10 butir telur asin pada saat itu Rp.50,00 (lima puluh 

rupiah). Usaha itu diteruskan oleh Pak Endin putra Pak Rojih dan saat ini 

estafet usaha dilanjutkan oleh Pak Slamet Rohadi. Pada awal usaha keluarga 

Pak Rojih menggunakan tenaga dari keluarga sendiri tidak menggunakan buruh 

atau karyawan. Setelah usaha semakin berkembang terutama di masa Pak 

Slamet Rohadi direkrut karyawan untuk membantu kelancaran produksi telur 

asin. Jumlah karyawan di tempat Pak Slamet Rohadi sebayak 6 orang jika 

produksi meningkat semisal menghadapi lebaran Pak Slamet Rohadi 

menambah jumlah karyawan menjadi dua kali lipat menjadi 12 sampai 15 

orang tenaga kerja. Produksi telur asin Cah Angon milik pak Slamet Rohadi 

merupakan usaha terbesar di Desa Limbangan Wetan. Sebanyak 15.000 butir 

(lima belas ribu butir) telur asin dihasilkan per-minggu dengan total omzet 
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mencapai Rp. 138.000.000 (seratus tiga puluh delapan juta) per bulan. 

Pengusaha telur asin lain yang terbilang cukup berhasil adalah Ibu Mulyani 

dengan merk dagang Mbak Yani. Ibu Mulyani memproduksi sebanyak 100 

butir perhari dengan omzet Rp. 6.900.000 per bulan. Ibu Mulyani termasuk 

pengusaha yang kreatif dan inovatif karena mencantumkan nilai gizi produk 

telur asin sehingga pernah menerima penghargaan dari menteri UMKM. 

Terdapat 3 orang pengusaha telur asin yang dapat dikatakan memiliki skala 

usaha besar dan sekitar 15 orang memiliki skala usaha kecil di Desa 

Limbangan Wetan. Usaha produksi telur asin skala besar memiliki jumlah 

karyawan sebanyak 4 sampai 6 orang, jika ada kenaikan permintaan produk 

telur asin pengusaha akan menambah tenaga kerja sampai dua kali lipat atau 

sebanyak 10 sampai 12 orang. Sedangkan usaha pembuetan telur asin skala 

kecil memili karyawan 1-2 orang jika terdapat permintaan produk pengusaha 

juga menambah jumlah karyawan. Bahan baku produksi telur asin berupa telur 

bebek mentah di Desa Limbangan Wetan pada hari-hari biasa dipasok dari 

peternakan bebek dari wilayah Desa Limbangan Wetan sendiri, jika mengalami 

peningkatan permintaan produksi terutama menjelang lebaran pasokan telur 

bebek ditambah dari wilayah lain seperti Cirebon, Surabaya, Kediri dan Blitar. 

Peternak bebek di Desa Limbangan Wetan mampu memproduksi 450.000 butir 

sampai dengan 500.000 butir telur bebek mentah per hari yang diserap 

langsung oleh usaha pembuatan telur asin. Berikut ini ditampilkan gambar toko 

produsen telur asin di Desa Limbangan Wetan. 
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Gambar 2. Toko produsen telur asin merk Cah Angon di Desa Limbangan 
Wetan (Sumber: Dokumentasi penelitian pada tanggal 23 Mei 2013)

Gambar no 2 menunjukkan salah satu toko yang menyediakan produksi 

telur asin di Desa Limbangan Wetan dengan merk dagang Cah Angon. 

Terdapat beberapa usaha pembuatan telur asin, Cah Angon merupakan usaha 

produksi telur asin terbesar di Desa Limbangan Wetan.  Setiap toko memiliki 

merk dagang sendiri meskipun sama-sama memproduksi telur asin. Merk 

dagang yang  berbeda berfungsi untuk memberi identitas produksi telur asin 

dari masing-masing pengusaha. Toko tersebut terletak di tepi jalan raya Desa 

Limbangan Wetan sehingga memudahkan pelanggan untuk datang  membeli 

produk telur asin. 

3. Kondisi Sosial-Ekonomi-Budaya Penduduk Desa Limbangan Wetan

a. Jumlah Penduduk



47

Berdasarkan registrasi penduduk yang dilakukan oleh pemerintah 

desa, jumlah penduduk Desa Limbangan Wetan pada tahun 2012 seluruhnya 

mencapai 10.353 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 5.050 orang 

dan penduduk perempuan sebanyak 5.303 orang (Data Monografi Desa 

Limbangan Wetan Tahun 2012). Berikut disajikan tabel jumlah penduduk 

menurut kelompok umur secara lengkap.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif di Desa 
Limbangan Wetan

No Kelompok umur Jumlah
1   Jumlah penduduk usia 0-9 tahun 1752
2   Jumlah penduduk usia 10-15 tahun 961
3 Jumlah penduduk usia 19-29 tahun 1297
4 Jumlah penduduk usia 30-44 tahun 2068
5 Jumlah penduduk usia 45-59 tahun 1821
6 Jumlah penduduk usia  ≥60 1322

JUMLAH 10353
Sumber: Data Monografi Desa Limbangan Wetan Tahun 2012

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak adalah 

penduduk angkatan kerja usia  30-44 tahun yaitu mencapai 2.068 jiwa, jumlah 

penduduk paling sedikit adalah kelompok umur 10-15 jumlah yaitu sebanyak 

961 jiwa. Artinya usia produktif tinggi terdapat pada penduduk usia 30-44 

tahun mencapai  2.068 jiwa. Tingginya usia produktif ini berpengaruh terhadap 

ketersediaan jumlah tenaga kerja di desa Limbangan Wetan. Mayoritas 

penduduk desa Limbangan Wetan termasuk tenaga produktif langsung, artinya 

banyak penduduk desa yang bekerja secara aktif terutama dalam bidang 

perdagangan dan pekerja jasa. Ketersediaan tenaga produktif memudahkan 

pedagang dan penyedia jasa dalam menjalankan kegiatannya termasuk dalam 
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hal urusan tenaga kerja. Karyawan atau buruh pembuatan telur mudah dicari 

dan didapatkan dari lingkungan terdekat. 

Sosiokultural terbentuk dari dua kata, sosial dan kultural. Sosial berasal 

dari kata Latin Socius yang berarti kawan atau masyarakat, sedangkan kultural 

berasal dari Colere yang berarti mengolah. Colere berasal dari bahasa Inggris 

yaitu Cultur yang diartikan sebagai segala daya upaya dan kegiatan manusia 

dalam mengubah dan mengolah alam (Soekanto:1990). 

Masyarakat Limbangan Wetan pada umumnya seperti masyarakat pesisir 

kebanyakan, menunjukkan beberapa ciri. Sikap masyarakat cenderung lugas, 

spontan. Bahasa yang digunakan oleh penduduk Limbangan Wetan adalah 

bahasa Jawa ngoko atau bahasa Jawa tingkat rendah. Keseniannya relatif 

sederhana, simpel dan tidak rumit.  Dalam kehidupan sosialnya masyarakat 

Limbangan Wetan masih menerapkan sistem hidup gotong royong dan 

kekeluargaan dalam berbagai hal. Masyarakat Limbangan Wetan lebih 

menghormati tokoh-tokoh informal seperti kiyai atau tokoh masyarakat 

daripada pejabat pemerintah. Corak keagamaan penduduk Limbangan Wetan 

cenderung Islam puritan. Penduduk memiliki mobilitas cukup tinggi, terbiasa 

berdagang atau berwirausaha. Cara hidup masyarakat Desa Limbangan Wetan

sebagai bagian dari orang Jawa pesisir cenderung boros, menyukai kemewahan 

dan suka pamer. Dalam menghadapi atau menyelesaikan masalah tidak suka 

berbelit-belit. Corak berkehidupan sosialnya cenderung egaliter.

Kebudayaan Pesisir masyarakat Desa Limbangan Wetan dapat diartikan 

sebagai keseluruhan pengetahuan yang dipunyai dan terjiwai oleh masyarakat 

Desa Limbangan Wetan sebagai masyarakat pesisir, yang isinya adalah 
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perangkat-perangkat model pengetahuan yang secara selektif dapat digunakan 

untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan yang dihadapi, untuk

mendorong, dan untuk menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukannya. 

Dalam pengertian ini, kebudayaan adalah suatu kumpulan pedoman atau 

pegangan yang kegunaannya operasional dalam hal manusia mengadaptasi diri 

dengan dan menghadapi lingkungan-lingkungan tertentu (fisik/alam, dan 

sosial) agar mereka itu dapat melangsungkan kehidupannya, yaitu memenuhi 

kebutuhan-kebutuhannya, dan untuk dapat hidup secara lebih baik lagi.

Kegiatan ekonomi dan pemilihan pekerjaan bagi masyarakat Limbangan 

Wetan menjadi peternak itik, produsen telur asin, nelayan atau pedagang, 

dalam perspektif kebudayaan dapat dijelaskan ke dalam konsep hidup, pilihan 

hidup, pemenuhan kebutuhan hidup, dan pemilihan strategi-strategi dalam 

kegiatan-kegiatan ekonomi sesuai dengan tingkat-tingkat pengetahuan yang 

dimiliki oleh warga masyarakat yang bersangkutan dalam konteks idealisasi 

sesuai dengan status dan peran yang ingin dijalankan.

b. Mata Pencaharian masyarakat Desa Limbangan Wetan 

Tabel 4.2 Mata Pencaharian masyarakat Desa Limbangan Wetan 
No Sektor Pekerjaan Jumlah (Jiwa)

1 Petani 675
2 Peternak 77
3 Buruh 1.207
4 Pengusaha 12
5 Buruh industri/bangunan 300
6 Pedagang 463
7 PNS,TNI,Polisi 620
8 Pekerja jasa 1.210
9 Pegawai swasta (non buruh) 1.200

Sumber: Data Monografi Desa Limbangan Wetan  Tahun 2012
Masyarakat Desa Limbangan Wetan sebagian bekerja dalam golongan   

vokasional lokal yaitu dengan memanfaatkan hasil alam dan ketersediaan 
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bahan baku dari lingkungan sekitar dalam bekerja. Masyarakat Desa 

Limbangan Wetan bekerja sebagai peternak bebek, petani, buruh, pedagang, 

pengusaha, buruh industri/bangunan, pekerja jasa dan pegawai swasta. Dari 

beberapa profesi yang ditekuni warga menjadi peternak, pengusaha dan 

buruh menjadi mata pencaharian yang ditekuni sebagian besar masyarakat 

Desa Limbangan Wetan. Hal tersebut mengindikasikan sebagian besar 

penduduk Limbangan Wetan bergerak di industri pembuatan telur asin. 

c. Tingkat Pendidikan

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Limbangan Wetan

No Jenis Pendidikan Jumlah
(f)

Persentase
(%)

1 Buta Huruf 0 0
2 Tidak Tamat SD 297 3.70
3 Tamat SD 2.911 36.27
4 Tamat SLTP 2.766 34.46
5 Tamat SLTA 1.256 15.65
6 Tamat Akademi / Diploma 400 4.98
7 Tamat S1 387 4.82
8 Tamat S2-S3 9 0.11

Jumlah 8.026 100
Sumber: Monografi Desa Limbangan Wetan tahun 2012

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui tingkat pendidikan masyarakat Desa 

Limbangan Wetan berada dalam kategori baik, hal tersebut  dapat dilihat 

pada capaian persentase 0% bebas dari buta huruf. Jumlah warga tidak tamat 

SD sebanyak 297 orang atau 3.70%, sedangkan yang tamat SD sebanyak 

2.911 orang atau 36.27%. Tamat SLTP sebanyak 2.766 orang atau 34.46%, 

tamat SLTA 1.256 orang atau 15.65%. Tamat akademi atau diploma 

sebanyak 400 orang atau 4.98%. Tamat S1 387 orang atau 4.82% dan tamat 
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S2 sebanyak 9 orang atau 0.11 %. Hal itu mengindikasikan terdapat sebagian 

warga memiliki pendidikan cukup baik karena telah tamat dari pendidikan 

dasar 9 tahun serta terdapat warga tamatan SLTA dan Perguruan Tinggi. 

Tingkat pendidikan yang baik mengindikasikan bahwa penduduk desa 

Limbangan Wetan memiliki tingkat penghasilan yang baik pula. Hasil 

finansial penduduk dalam usaha industri telur asin telah mengantarkan 

generasi muda penduduk Desa Limbangan Wetan mendapatkan kesempatan 

melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. 

B. Proses Pembuatan Telur Asin

Proses pembuatan telur asin mencakupi kegiatan berikut ini: 1) Pemilihan 

atau penyortiran bahan baku telur bebek mentah, 2) Pembuatan adonan pembalut 

telur berupa semen batu bata merah dan garam, 3) Pelapisan telur bebek mentah 

dengan adonan semen batu bata merah dan garam, 4) Pembersihan lapisan 

adonan semen batu bata merah dan garam, 5) Proses pemasakan telur bebek 

dengan cara direbus atau dioven. Berikut ini ditampilkan gambar proses 

pembuatan telur asin yang ditekuni oleh masyarakat Desa Limbangan Wetan.

1. Pemilihan atau penyortiran bahan baku telur bebek mentah



52

Gambar 3. Telur bebek mentah dimasukkan ke dalam adonan garam 
(Sumber: Dokumentasi penelitian tanggal 23 Mei 2013) 

Gambar 3 menunjukkan karyawan sedang menyortir dan memilih telur 

bebek mentah. Pemilihan bahan baku penting untuk menjaga kualitas produk 

telur asin. Terlihat karyawan memasukkan telur bebek mentah sebagai bahan 

baku telur asin ke dalam adonan garam dan semen. Terlihat tumpukan kotak 

kayu berisi telur bebek mentah. Karyawan mengambil beberapa butir dan 

memasukkan ke dalam ember plastik berisi adonan garam semenbatu bata 

merah. Di belakang karyawan terdapat peralatan untuk memasak atau 

mengukus telur, juga terdapat tumpukan telur bebek mentah dalam kotak 

kayu.

2. Pembuatan adonan pembalut telur berupa semen dan garam

Gambar 4. Adonan semen baua bata merah dan garam (Sumber: Dokumetasi 
penelitian tanggal 23 Mei 2013) 
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Gambar 4 menunjukkan adonan pelapis telur bebek mentah yang terdiri 

dari adonan semen dan garam. Adonan itu dilapiskan pada kulit telur bebek 

bertujuan untuk memasukkan rasa asin pada telur yang dilapisi. Satu per satu 

telur bebek dilapisi oleh adonan semen batu bata merah dan garam itu. 

3 Pelapisan telur bebek mentah dengan adonan semen batu bata merah dan garam

Gambar 5. Telur bebek yang sudah dibalur dengan adonan semen batu bata merah 
garam (Sumber: Dokumetasi penelitian tanggal 23 Mei 2013) 

Gambar 5 menunjukkan pekerja sedang melapisi telur bebek mentah 

dengan adonan semen bau bata merah dan garam. Mula-mula telur bebek 

dimasukkan dalam adonan semen dan garam. Telur berlapis garam semen 

tersebut dientaskan dan diletakkan dalam kotak kayu kemudian diberi 

penanda tanggal pelapisan. Terlihat kumpulan telur bebek yang sudah 

dibalur dengan adonan semen garam diletakkan dalam kotak kayu. Kulit 

telur telah dilapisi dengan adonan semen garam dan terlihat kecoklatan.. 

4. Pembersihan lapisan adonan semen bau bata merah dan garam
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Gambar 6. Pembersihan lapisan adonan semen batu bata merah dan garam dari kulit 
telur  (Sumber: Dokumetasi penelitian tanggal 23 Mei 2013) 

Proses pengasinan atau penggaraman ini memerlukan waktu kurang 

lebih lima belas hari agar asinnya meresap. Setelah lima belas hari telur-telur 

tersebut kemudian direndam dalam air bersih agar adonan semen garam 

luntur. Kulit telur disikat sampai tidak ada kotoran dalam pori-pori kulit 

kemudian dicuci sampai bersih. 

6. Proses pemasakan telur bebek dengan cara direbus atau dioven

Telur bebek asin yang sudah bersih dimasak dengan cara direbus 

selama 5 jam. Terdapat beberapa teknik pemasakan telur asin yaitu direbus, 

dipanggang atau dioven. Perbedaan teknik pemasakan telur asin 

mempengaruhi tekstur dan rasa. Telur bebek asin yang mengalami proses 

pemasakan dengan cara direbus bertekstur basah dan berair. Telur bebek asin 

yang mengalami proses pemasakan dengan cara dipanggang dan dioven 

memiliki tekstur kesat dan mempunyai rasa khas. Berikut ini ditampilkan 

gambar proses pemasakan telur asin dengan cara direbus dan dioven.

Gambar 7. Proses pemasakan telur asin dengan cara direbus
(Sumber:Dokumentasi penelitian tanggal 23 Mei 2013)
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Gambar 8. Proses pemasakan telur asin dengan cara dipanggang
(Sumber:Dokumentasi penelitian tanggal 23 Mei 2013)

Gambar 7 menunjukkan proses pemasakan telur asin dengan cara 

direbus. Telur dimasukan dalam dandang berisi air kemudian direbus. Terlihat 

butir-butir telur dimasukkan dandang berisi air. Gambar  8 menunjukkan 

proses pemasakan telur asin dengan cara dioven. Terlihat butir-butir telur 

ditata dalam sarangan dalam oven.

C. Faktor Penyebab Wirausaha Produksi Telur Asin Masyarakat Desa 

Limbangan Wetan 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diperleh keterangan bahwa 

terdapat beberapa faktor penyebab masyarakat Desa Limbangan Wetan menekuni 

wirausaha pembutan telur asin mencakupi: 1) Ketersediaan bahan baku 

pembuatan telur asin dari lingkungan sekitar, 2) Latar belakang pengetahuan 

pembuatan telur asin secara turun temurun, 3) Usaha pembuatan telur asin 
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menghasilkan pendapatan finansial lebih banyak dibandingkan dengan usaha 

yang lain, 4) Prestise dan rasa bangga dalam menekuni usaha pembuatan telur 

asin 

1. Ketersediaan bahan baku pembuatan telur asin dari lingkungan sekitar

Masyarakat Desa Limbangan Wetan menekuni wirausaha produksi telur 

asin karena melihat dan memanfaatkan potensi sumber daya dari lingkungan 

sekitar. Ketersediaan bahan baku yang melimpah dari lingkungan sekitar 

berupa telur bebek mentah menjadi stimuli warga berwirausaha memproduksi 

telur asin. Hal tersebut seperti yang dituturkan oleh Hatori (50 tahun), salah 

seorang informan dari Desa Limbangan Wetan.

“ Kalao mulai membuat telur asin sih sudah lama Mas. Sudah sejak 
tahun 1990-an. Penduduk Limbangan Wetan sini memang pada
membuat telur asin. Pada umumnya ya membuat telur asin atau 
menjual telur asin Mas. Ada yang juga yang kerja di usaha 
pembuatan telur asin. Pokoke rata-rata usaha telur asin. Ya jadi 
juragan telur asin ya jadi karyawan telur asin. Warga banyak yang 
mau kerja membuat telur asin. Tenaga kerja lumayan banyak ah, ya 
dari warga asli sini juga. Seneng usaha telur asin, bahan baku telur 
bebek mentah tersedia Mas, jadi kita tinggal manfaatin saja. Ya 
bahan baku dari wilayah sini sini saja, dari Pasarbatang sana  ”

Wartoyo (40) salah seorang informan dari desa Limbangan Wetan 

mengungkapkan hal yang senada dengan Hatori (50 tahun). Berikut kutipan 

hasil wawancaranya.

“ Ngomongke kehidupan masyarakat Limbangan Wetan, tidak jauh-
jauh dari kegiatan membuat telur asin. Sudah turun-temurun sudah 
lama juga menekuni sih. Kalau bahan baku sih dari dekat sini juga 
banyak Mas. Di sini ada juga peternakan Mas, tapi kalau bahan 
mentah ngambil dari sekitar sini. Dari Pasarbatang juga. Masyarakat 
Limbangan Wetan itu sudah menjadikan usaha pembuatan telur asin 
sebagai mata pencaharian Mas. “
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Sri Iriani (45 tahun), salah seorang informan dari desa Limbangan 

Wetan mengungkapkan hal yang senada dengan Hatori. Berikut kutipan hasil 

wawancaranya.

“...memang benar Desa Limbangan Wetan terkenal sebagai sentra 
pembuatan telur asin di wilayah Kabupaten Brebes. Ya lingkungan 
kerja membuat masyarakat rame-rame menekuni usaha pembuatan 
telur asin. Ketersediaan bahan baku yang cukup dari lingkungan 
sekitar berupa telur bebek mentah memotivasi masyarakat untuk 
menekuni usaha tersebut Mas”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian dapat ditarik 

sebuah pengertian bahwa Desa Limbangan Wetan merupakan sentra 

pembuatan telur asin di wilayah Kabupaten Brebes. Sebagian besar 

masyarakat Desa Limbangan Wetan menekuni usaha pembuatan telur asin 

sebagai mata pencaharian hidup mereka. Faktor  ketersediaan bahan baku 

pembuatan telur asin dari lingkungan sekitar menjadi pertimbangan utama 

penduduk Desa Limbangan Wetan memilih usaha pembuatan telur asin. 

Kemudahan memperoleh bahan baku proses pembuatan telur asin berupa telur 

bebek mentah dari lingkungan sekitar dalam memotivasi masyarakat untuk 

menggeluti usaha tersebut. Di samping itu ketersediaan tenaga kerja yang 

berasal dari warga sekitar menjadi faktor utama masyarakat memilih usaha 

pembuatan telur asin.

2. Latar belakang pengetahuan pembuatan telur asin secara turun temurun

Pembuatan telur asin tidak memerlukan pengetahuan khusus. Warga 

Desa Limbangan Wetan dengan mudah dapat menanyakan kepada keluarga, 

saudara atau tetangga mengenai cara pembuatan telur asin dikarenakan 

banyak penduduk yang menekuni pembatan telur asin. Sebagian menjadi 
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pengusaha sebagain menjadi buruh atau pekerja di lingkup industri pembuatan 

telur asin. Warga dapat mengamati tata cara pembuatan telur asin dari 

lingkungan sekitar seperti yang dituturkan oleh Slamet Rohadi (47 tahun), 

salah seorang informan dari Desa Limbangan Wetan.

“ Tenan Mas, orang sini tidak suka nganggur. Pasti punya usaha. 
Terutama ya usaha pembuatan telur asin. Kalau gak jadi majikan ya
jadi buruh di pembuatan telur asin. Kerjaan gak terlalu berat kalau di 
pembuatan telur asin. Jadi banyak yang ikut. Dulu sih banyak yang 
pada nyari kerja ke kota besar, ke Jakarta, Bandung, Bogor, ke 
Semarang, ke Surabaya bahkan ada yang jadi TKI –TKW. Tapi 
gimana ya sekarang kerja di kota juga saingan, yang sarjana saja 
banyak yang gak dapet pekerjaaan, banyak yang butuh daripada 
pekerjaan yang ada, apalagi banyak yang PHK mendingan pulang aja 
ke desa usaha sebisanya. Yang gak perlu modal besar dan langsung 
bisa dikerjakan. Lah tanya sebentar sama saudara sama tetangga 
lama-lama bisa bikin telur asin”

Mulyani (43) salah seorang informan dari desa Limbangan Wetan 

mengungkapkan hal yang senada dengan Slamet Rohadi (47 tahun). Berikut 

kutipan hasil wawancaranya.

“...pokoke mau gerak mesti dapat rejeki Mas disini. Gak perlu gengsi. 
Yang penting halal. Lha kalau kanan dan kiri kita usaha kita juga 
bakal kecipratan. Mayoritas masyarakat sini punya usaha. Yang 
paling banyak sih usaha pembuatan telur asin. Gampang sih
sebenarnya kalau benar-benar mau belajar. Saya belajar sendiri coba-
coba sendiri lama-lama juga bisa. Kalau hasil kurang bagus ya tanya 
sama saudara atau teman yang sudah pengalaman. Yang penting 
jangan mudah putus asa kalau punya usaha. Gagal ya mencoba lagi 
Mas, gagal mencoba lagi”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diperoleh suatu 

pengertian bahwa usaha pembuatan telur asin didasari oleh jiwa wirausaha 

yang dimiliki oleh masyarakat Desa Limbangan Wetan. Persaingan 

pemerolehan pekerjaan di kota besar dan PHK yang dialami oleh sebagian 

warga menjadikan penduduk pulang ke desa asal dan membuka lapangan 
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kerja. Melihat ketersediaan bahan baku pembuatan telur asin, pemerolehan 

pengetahuan pembuatan telur asin yang mudah, dapat ditanyakan kepada 

keluarga, sanak saudara, teman, tetangga atau orang yang sudah lama 

menekuni usaha telur asin memotivasi penduduk Limbangan Wetan menjadi 

pengusaha telur asin. Pengusaha telur asin berani untuk mencoba dan tidak 

takut gagal. Bagi pengusaha telur asin kegagalan adalah kemajuan yang 

tertunda. Dapat ditarik pengertian bahwa usaha pembuatan telur asin karena 

merupakan usaha turun temurun. Hal itu sudah sesuai dengan pernyataan 

Nurseto (2004)  bahwa mayoritas pengusaha yang sukses berasal dari 

keluarga dengan tradisi yang kuat di bidang usaha. Kultur atau budaya 

berwirausaha suatu keluarga atau suku atau bahkan bangsa sangat 

berpengaruh terhadap kemunculan wirausaha-wirausaha baru yang tangguh.

Bahwa terdapat generasi dari warga Desa Limbangan Wetan yang memiliki 

jiwa berusaha dan mau meneruskan usaha pembuatan telur asin

Kondisi tersebut juga selaras dengan pernyataan Siagian (2004:36) yang 

menyatakan bahwa motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan

seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk menggerakkan kemampuan 

dalam bentuk keahlian atau ketrampilan, tenaga dan waktunya untuk 

menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan 

menunaikan kewajibannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai 

sasaran kegiatan. Motivasi atau daya keinginan yang kuat masyarakat Desa 

Limbangan Wetan dalam menekuni usaha pembuatan telur asin didasari oleh   

keahlian membuat telur  asin karena mau belajar dari lingkungan sekitar 

dengan cara mengamati, mau bertanya bahkan mau mencoba secara mandiri. 



60

Masyarakat Desa Limbangan Wetan termotivasi menggeluti usaha pembuatan 

telur asin dikarenakan memiliki latar belakang pengetahuan, keahlian, 

ketrampilan  dalam membuat telur asin secara turun temurun

3. Usaha pembuatan telur asin menghasilkan pendapatan finansial lebih banyak 

dibandingkan dengan usaha yang lain

Pemilihan usaha telur asin sebagai kegiatan berwirausaha dianggap 

tepat oleh warga karena menghasilkan 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, seperti yang dituturkan oleh Mulyani (43 

tahun) salah satu informan dari desa Limbangan Wetan.

“...Ya namanya usaha Mas, ada yang gagal ada yang sukses. Namun 
rata-rata di sini pada berhasil. Usaha telur asin itu kan memiliki prospek 
bagus. Barangnya tidak mudah busuk, laku dijual dimana-mana, bisa 
dikirim sampai tempat yang jauh.  Hasil usaha yang nyata ya terkait 
dengan penghasilan. Yang usaha pada punya pendapatan pada punya 
uang termasuk yang usaha telur asin. Benar-benar usaha telur asin 
banyak manfaatnya Mas. Harga jual telur asin relatif stabil Mas, tidak 
seperti dagangan lainnya. Dibandingkan bertani atau ternak ikan yang 
jelas lebih menguntungkan membuat telur asin, kita cepet dapat uang. 
Kalau bertani itu harus keluar modal, beli bibit, cari tenaga kerja, beli 
obat, resiko penyakit kadang hasilnya ndak cucuk, kesel thok Mas. 
Apalagi harga gabah naik turun, harga tomat dan cabe juga naik turun. 
Saya pernah rugi sampai Rp. 15.000.000 saat tanam cabe mas, gagal 
panen. Alhamdulilah kalau buat telur asin banyak untungnya, sering 
pegang uang Mas”

Bapak Wartoyo (40 tahun), salah seorang informan dari desa 

Limbangan Wetan mengungkapkan hal yang senada dengan Mulyani (43 

tahun). Berikut kutipan hasil wawancaranya.
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“...kerja kan yang dicari hasil dan untung Mas. Penduduk Limbangan 
Wetan sudah merasakan keuntungan membuat telur asin, ya akhirnya 
jadi pekerjaan. Dibandingkan pekerjaan lain masyarakat memilih 
membuat telur asin mas, karena hasilnya yang bagus. Harga jual telur 
bisa Rp 2.300,00 kalau dikulak atau Rp.2.500.00 perbutir jika dibeli 
langsung sama pembeli. Jika dikumpulkan hasilnya itu melebihi hasil 
bekerja di kebun Mas. Ya hitung saja misalnya minimal laku 200 butir 
perhari dengan harga jual Rp.2.300.00 kita bisa dapat uang RP. 
460.000. dikali perminggu sampai satu bulan hasilnya ya lumayanlah 
Mas. Kalau menanam singkong enam bulan dengan lahan tak seberapa 
sulit memiliki hasil sebesar itu Mas”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian dapat ditarik 

sebuah pengertian bahwa masyarakat Desa Limbangan Wetan memilih 

kegiatan membuat telur asin didasari oleh hasil dan manfaat finansial yang 

diperoleh tersebut lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan kegiatan usaha 

lainnya. Masyarakat Limbangan Wetan telah memiliki pengalaman dan 

pengetahuan dalam berusaha sehingga memutuskan untuk menekuni usaha 

pembuatan telur asin. Kegiatan pembuatan telur asin secara ekonomi mampu 

meningkatkan penghasilan penduduk Limbangan Wetan, secara sosial industri 

pembuatan telur asin juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan 

mengurangi pengangguran. Kondisi tersebut selaras dengan pendapat 

Purnomo (2004:37) yang menyatakan terdapat tiga faktor sebagai sumber 

motivasi yaitu; 1) kemungkinan untuk berkembang, 2) jenis pekerjaan dan 3) 

apakah mereka dapat merasa bangga menjadi bagi dari perusahaan tempat 

mereka bekerja. Usaha pembuatan telur asin dipilih karena menghasilkan 

finansial lebih banyak dibanding pekerjaan lain semisal bercocok tanam atau 

memelihara ikan tidak dapat menghasilkan finansial dalam waktu cepat 

karena membutuhkan waktu minimal 3 bulan untuk menghasilkan panen hasil 

bumi atau ikan, sedangkan telur asin membutuhkan waktu 15 hari untuk dapat 
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dijual menghasilkan pendapatan dalam waktu lebih cepat, dan pekerja merasa 

bangga menjadi bagian dari pekerjaan atau tempat mereka bekerja.

Hal tersebut sesuai dengan yang dituturkan oleh Sri Iriani (45 tahun) 

salah satu informan dari Desa Limbangan Wetan sebagaiman berikut ini. 

“...usaha pembuatan telur asin banyak manfaatnya Mas. Tidak hanya 
memberi penghasilan atau uang bagi pengusaha. Termasuk mengurangi 
pengangguran karena banyak tenaga kerja yang terserap di industri telur 
asin. Ada yang bekerja mengaduk adonan semen dan garam, ada yang 
tukang membalur telur, ada yang kerja bagain mengukus atau 
membakar telur asin, ada yang bagian menata dalam pak atau kardus, 
banyak juga yang memasarkan sampai luar kota. Meski terlihat skala 
industri rumahan tetapi hasilnya lumayan Mas”
Sdr Elvi (30 tahun) salah seorang informan dari Desa Limbangan 

Wetan menuturkan hal senada dengan Sri Iriani (45 tahun). Berikut kutipan 

hasil wawancaranya.

“...jaman sekarang baiknya harus kerja Mas, berkarya. Yang penting 
tidak menganggur, dan dapat penghasilan. Ikut kerja dalam membuat 
telur asin juga menguntungkan Mas. Saya masih bisa tetap kerja dan 
lokasi dekat rumah. Itu rumah saya di samping sana itu. Saya dapat 
penghasilan lumayanlah. Masih bisa ngawasi anak di rumah. Kalau 
masalah penghasilan gaji karyawan itu bermacam-macam Mas. Kalau 
saya perhari Rp.20.000,00, tugas saya menyortir bahan baku mas sama 
membuat adonan semen garam. Milih-milih telur yang besarnya hampir 
sama, kemudian membuat adonan semen dan garam. Perbandingannya 
adonan satu dibanding dua, satu rantang garam dua rantang semen 
kemudian diberi air diaduk sampai ketal dan menyatu. Terus telur 
dibalur. Kalau karyawan laki-laki biasanya jadi tukang rebus telur atau 
tukang bakar telur, jadi distributor mas yang masarkan telur asin ke 
daerah-daerah”

Tidak dapat dipungkiri bahwa industri produksi telur asin telah 

membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar Desa Limbangan 

Wetan sekaligus mengurangi angka pengangguran. Selain menjadi pengusaha, 

warga sekitar juga terlibat menjadi karyawan dalam pembuatan telur asin. 

Kaum perempuan menjadi karyawan bagian sortir bahan baku, mencampur 
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adonan garam dan semen, membalur telur, mencuci telur, mengemas dan 

menata telur dalam pak atau wadah. Sedangkan karyawan laki-laki memiliki 

tugas merebus atau membakar telur asin, mengangkut, mengirim atau 

mendistribusikan telur asin ke luar daerah.

4. Prestise dan rasa bangga dalam menekuni usaha pembuatan telur asin

Desa Limbangan Wetan terkenal sebagai salah satu sentra penghasil 

telur asin di wilayah Kabupaten Brebes sejak lama. Telur asin telah menjadi 

produk unggulan bagi masyarakat Limbangan Wetan. Dapat diibaratkan telur 

asin menjadi produk kuliner khas bagi masyarakat Limbangan Wetan 

khususnya dan warga Kabupaten Brebes pada umumnya. Warga merasa 

bangga produk telur asin yang mereka buat mampu menjadi oleh-oleh khas 

Brebes terkenal sampai luar daerah. Terlebih di waktu mudik atau menjelang 

Lebaran, sepanjang jalan Pantura yang melewati wilayah Brebes dipenuhi 

dengan toko atau warung penjual telur asin seperti yang dituturkan oleh  

bapak Slamet Rohadi  (47 tahun) salah seorang informan dari desa Limbangan 

Wetan berkaitan dengan prestise dan rasa bangga dalam usaha pembuatan 

telur asin. Berikut kutipan wawancaranya.

“ ...sejak dulu Mas,Limbangan Wetan itu terkenal karena telur asin. 
Tidak hanya di Kecamatan Brebes atau Kabupaten Brebes. Di tingkat 
Propinsi bahkan Indonesia Brebes terkenal karena itik dan telur asin. 
Rasanya bangga mas menjadi pengusaha telur asin yang produknya 
dikenal, dapat dinikmati sampai di luar daerah. Oleh-oleh khas Brebes 
ya telur asin ini. Banyak pengusaha sini yang dapat piagam 
penghargaan dari kementerian UMKM, dari menteri perdagangan dari 
bupati bahkan diundang ke istana negara karena telur asin. Mas kalau 
lihat pada waktu lebaran wahhhhh dimana-mana orang jualan telur asin 
banyak. Mau mudik lewat Pantura lewat Brebes pasti beli oleh-oleh 
telur asin asli Brebes. Pokoke usaha telur asin ndak ada matinya. 
Insyaallah untung mas”
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H. Mundzir (63 tahun), salah seorang informan dari desa Limbangan Wetan 

mengungkapkan hal yang senada dengan Slamet Rohadi (47 tahun). Berikut 

kutipan hasil wawancaranya.

“...Siapa orang yang tidak suka melihat usaha telur asin  Mas, wah 
pokoknya usaha membuat telur asin itu usaha idaman. Sebab sudah jadi 
merk masyarakat Desa Limbangan Wetan. Coba Mase membaca sentra 
produksi telur asin di wilayah Brebes bahkan Jawa Tengah pasti 
jawabannya Desa Limbangan Wetan. Oleh-oleh telur asin yang 
dijajakan di kota Brebes itu juga asalnya dari sini Mas. Telur asin dari 
sini tahan lama, rasa asinnya merata, kuning telurnya berwarna 
kemerahan Mas. Kalau produksi dari luar belum tentu seperti itu Mas. 
Banyak pengusaha telur asin dari Limbangan Wetan yang dapat 
penghargaan dari pemerintah. Jelaslah rasanya bangga juga telur asin 
dari sini dapat sampai ke Jakarta, ke surabaya ke Semarang bahkan ke 
luar negeri sebagai oleh-oleh khas kota Brebes. Ya tentu saja semakin 
membuat pangusaha termotivasi untuk lebih meningkatkan kualitas 
produknya“

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat ditarik sebuah 

pengertian bahwa masyarakat desa Limbangan Wetan menekuni usaha pembuatan 

telur karena prestise dan rasa bangga. Menurut masyarakat Limbangan Wetan 

berwirausaha membuat telur asin itu bergengsi dan dianggap dapat menaikkan 

status sosial dikarenakan termasuk usaha khas kuliner di daerah Brebes yang tiada 

duanya. Keistimewaan yang dimiliki oleh telur asin produksi Limbangan Wetan 

telah mengantarkan para pengusaha memperoleh berbagai piagam penghargaan 

dari pemerintah. Telur asin produksi Limbangan Wetan memang memiliki rasa 

khas dibandingkan dengan telur asin produksi daerah lain. Telur asin dianggap 

sebagai simbol kuliner khas desa Limbangan Wetan.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat ditarik sebuah 

kesimpulan bahwa kegiatan usaha pembuatan telur asin telah menciptakan 

produktifitas lingkungan kerja bagi masyarakat Desa Limbangan Wetan. 
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Masyarakat termotivasi untuk bekerja dan memilih kegiatan usaha membuat telur 

asin sebagai mata pencaharian sehari-hari. Sebagai pengusaha warga Limbangan 

Wetan memiliki motivasi kuat untuk tetap eksis dan bekerja di bidangnya, sebagai 

pekerja warga ikut aktif berperan serta dalam kegiatan usaha pembuatan telur 

asin. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Purnomo (2004:37) bahwa terdapat tiga 

faktor sebagai sumber motivasi yaitu; 1) kemungkinan untuk berkembang, 2) 

jenis pekerjaan dan 3) apakah mereka dapat merasa bangga menjadi bagi dari 

perusahaan tempat mereka bekerja. Masyarakat Desa Limbangan Wetan memilih 

usaha telur asin karena melihat prospek perkembangan usaha yang cukup bagus 

dari waktu ke waktu. Semakin banyak orang membutuhkan dan mengkonsumsi 

telur asin semakin besar peluang memproduksi telur asin. Usaha pembuatan telur 

asin merupakan jenis pekerjaan yang menghasilkan pendapatan finansial lebih 

banyak dibandingkan dengan usaha yang lain. Proses pembuatan yang tidak lama 

berbanding linear dengan kecepatan hasil keuangan yang diharapkan,proses 

pembuatan telur asin dalam kurun waktu lima belas hari sudah dapat 

menghasilkan uang. Jika warga Limbangan Wetan bertani atau bercocok tanam 

harus menanti waktu panen untuk mendapatkan hasil. Masyarakat merasa bangga 

berwirausaha dalam pembuatan telur asin. Karena secara budaya telur asin 

merupakan oleh-oleh kuliner khas dari Kota Brebes. Berwirausaha membuat telur 

asin itu bergengsi dan dianggap dapat menaikkan status sosial dikarenakan 

termasuk usaha khas kuliner di daerah Brebes yang tiada duanya. Usaha telur asin 

menaikkan prestise dan rasa bangga pelaku usaha yang menekuninya. 

Beberapa aspek yang berpengaruh terhadap motivasi masyarakat 

Limbangan Wetan dalam usaha telur asin adalah rasa aman dalam bekerja, 
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karyawan mendapatkan gaji yang adil dan kompetetif, lingkungan kerja yang 

menyenangkan, penghargaan atas prestasi  kerja. 

D. Perilaku Kewirausahaan Masyarakat Desa Limbangan Wetan Dalam Usaha 

Produksi Telur Asin 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan subjek penelitian 

diperoleh keterangan bahwa perilaku kewirausahaan masyarakat Desa Limbangan 

Wetan dalam usaha produksi telur asin mencakupi: 1) memiliki motivasi yang 

kuat, 2) memiliki omzet bulanan, 3) melakukan inovasi , 4) Berani mengambil 

resiko, 5) pengetahuan manajemen keuangan. Berikut ini disajikan hasil 

wawancara mengenai perilaku kewirausahaan masyarakat Desa Limbangan 

Wetan dalam usaha produksi telur asin

1. Memiliki motivasi yang kuat,

Berwirausaha memerlukan motivasi yang kuat. Artinya seorang 

pengusaha mempunyai daya orientasi tinggi untuk mengembangkan usaha. 

Segala potensi yang dimiliki dikerahkan untuk meraih keberhasilan atau 

prestasi (N-ach). Bentuk keberhasilan dapat berupa laba atau produk yang 

diterima pasar. Tanpa kenal lelah pengusaha mengekplorasi kemampuan diri 

secara maksimal agar mendapatkan hasil yang optimal. Selalu mencoba dan 

mencoba dengan memperbaiki kelemahan menjadi falsafah berwirausaha. Jika 

mengalami kegagalan tidak lekas putus asa tetapi tetap optimis dan menjadi 

pembelajaran untuk keberhasilan di waktu mendatang seperti yang dituturkan 

oleh Slamet Rohadi (47 tahun), salah seorang informan dari Desa Limbangan 

Wetan. 
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“Namanya juga usaha harus punya motivasi yang kuat lah Mas. Ya
motivasi untuk berhasil harus selalu ada. Perkara nanti berhasil atau 
tidak untung atau rugi gak masalah, yang penting sudah berusaha. 
Ya rata-rata pengusaha telur asin pasti merasakan jatuh bangun 
dalam berusaha Mas, tidak langsung berhasil jaya atau tiba-tiba 
sukses. Awalnya dulu saya usaha membuat telur asin karena ingin 
coba-coba dan nambah pengalaman. Eh malah keterusan, terus saya 
melihat ada keuntungan lumayan lah dari usaha ini. Peluang untuk 
berkembang juga masih cukup menjanjikan”. 

Mulyani (43) salah seorang informan dari desa Limbangan Wetan 

mengungkapkan hal yang senada dengan Slamet Rohadi (47 tahun). Berikut 

kutipan hasil wawancaranya.

“ ...wah usaha itu jangan setengah-setengah Mas, harus punya jiwa 
kuat motivasi kuat. Jangan pernah takut gagal dalam usaha. Pokoke 
ati mantep madhep isnyaaloh karep semua Mas. Kalau orang lain 
bisa kita ya isa. Jangan pernah menyerah pokoke. Lakukan yang 
terbaik. Yang paling apik . Nah, kita lihat peluang apa yang ada di 
sekitar, ehh ternyata masyarakat butuh makanan yang mudah 
dimakan, bergizi tinggi dan berharga murah. He he he akhirnya ada 
usaha telur asin. Ehh orang-orang butuh rasa khas dari telur asin 
biar tidak bosen ya cara masak telur asin bisa dioven atau 
dipanggang. Jika kita itu punya motivasi kuat insyaalloh usaha itu 
ada jalan ada kesusksesan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian yaitu Slamet 

Rohadi (47 tahun) dan Mulyani (43 tahun) diperoleh informasi bahwa 

masyarakat Desa Limbangan Wetan memiliki motivasi tinggi dalam melakukan 

usaha pembuatan telur asin. Pengusaha telur asin termotivasi berusaha karena 

melihat peluang, ingin mencoba hal baru, ingin menambah pengalaman dan 

melihat keuntungan yang cukup menjanjikan dalam usaha pembuatan telur 

asin. Tingkat konsumsi makanan yang tinggi oleh masyarakat menggerakkan 

sebagian warga untuk berusaha di bidang pengolahan makanan. Kebutuhan 

pasar terhadap hasil diversifikasi peternakan menciptakan peluang untuk usaha

pembuatan telur asin. Motivasi mendorong  warga Limbangan Wetan untuk 

berani berusaha dan tidak takut gagal. Dengan segala daya upaya warga 
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Limbangan Wetan menggerakkan kemampuan, ketrampilan, tenaga dan 

waktunya dalam berusaha sampai mereka sukses. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Mustofa (2010) yang menyatakan 

bahwa perilaku kewirausahaan termasuk  menjalankan kegiatan dengan 

semangat dan berdaya cipta dan memiliki pengetahuan mengenai hasil-hasil 

keputusan dan menjadikan uang sebagai ukuran hasil berusaha. Masyarakat 

Desa Limbangan Wetan memiliki motivasi tinggi dalam melakukan usaha 

pembuatan telur asin. Pengusaha telur asin termotivasi berusaha karena melihat 

peluang, ingin mencoba hal baru, ingin menambah pengalaman dan melihat 

keuntungan yang cukup menjanjikan dalam usaha pembuatan telur asin. 

Tingkat konsumsi makanan yang tinggi oleh masyarakat menggerakkan 

sebagian warga untuk berusaha di bidang pengolahan makanan. Kebutuhan 

pasar terhadap hasil diversifikasi peternakan menciptakan peluang untuk usaha 

pembuatan telur asin. Motivasi mendorong  warga Limbangan Wetan untuk 

berani berusaha dan tidak takut gagal. Dengan segala daya upaya warga 

Limbangan Wetan menggerakkan kemampuan, ketrampilan, tenaga dan 

waktunya dalam berusaha sampai mereka sukses. Pengusaha telur asin di Desa 

Limbangan Wetan  dengan penuh semangat berani mencoba hal baru, tidak 

takut gagal, selalu mencoba dan berusaha, berani merubah tantangan menjadi 

peluang sehingga usaha mampu berkembang dan menaikkan capaian 

pendapatan finansial.

Kondisi itu juga selaras dengan paparan teori Mc Clelland (1987) 

mengenai motivasi berprestasi (n-ach) bahwa berkembangnya kewirausahaan 

berkorelasi positif dengan kebutuhan berprestasi sebagai kegiatan kuat untuk 
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mencapai prestasi yang diwujudkan dalam kerja yang baik, dengan selalu 

berpikir dan berusaha menemukan cara-cara baru untuk meningkatkan kualitas 

kerja yang ingin dicapai. Motivasi menjadi dasar pengusaha bekerja secara 

maksimal untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pengusaha telur asin di Desa 

Limbangan Wetan Temuan motivasi kuat dalam berwirausaha yang 

diwujudkan dalam kerja yang baik. Bersikap optimis, tidak kenal lelah, berani 

mencoba, gagal atau sukses tidak jadi pikiran yang penting sudah berusaha, 

berupaya menjadi yang terbaik menjadi falsafah berwirausaha.

2. Memiliki omzet bulanan

Produksi telur asin di Desa Limbangan Wetan termasuk usaha home 

industry yang menghasilkan pendapatan finansial bagi pelaku usahanya. Meski 

terlihat usaha skala rumahan pembuatan telur asin mampu menghasilkan omzet 

hingga ratusan juta per bulan  seperti yang dituturkan oleh Wartoyo (40 tahun), 

salah seorang informan dari Desa Limbangan Wetan. 

“...kalau masalah omzet bulanan ya tinggal mengalikan jumlah 
produksi dengan harga jual telur telur asin. Hari-hari biasa di tempat 
saya dalam satu minggu produksi sekitar 15.000 butir (lima belas 
ribu butir). Ya kalau satu bulan kira-kira 15.000 x 4 minggu omzet 
sekitar 60.000 butir. Harga jual per butir Rp.2.300.00 Jadi terima 
uang sekitar Rp.138.000.000 per bulan. Itu masih penjualan kotor 
mas, belum dikurangi pengeluaran dan macam-macam. Tapi semua 
tergantung jumlah produksi telur asin loh ya, semakin banyak 
produksinya semakin besar omzetnya. Omzet terbesar pada waktu 
Lebaran Mas, karena produksi bisa mencapai 10 kali lipat. Ya tentu 
saja keuntungan juga bertambah. Waktu liburan atau ada pesenan 
musim hajat juga omzet kita tambah”

Sdr Harti (41 tahun) salah seorang informan dari desa Limbangan 

Wetan mengungkapkan hal yang senada dengan Wartoyo (40 tahun). Berikut 

kutipan hasil wawancaranya.
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“...tempat saya kerja itu mampu memproduksi 10.000 (sepuluh 
ribu) butir perhari Mas. Untuk dijual di toko sendiri sebanyak 7.000 
(tujuh ribu butir) sisanya sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dikirim ke 
toko lain dan luar kota. Kalau satu bulan kira-kira sampai 300.000 
butir. Harga jual rata-rata Rp. 2.300.00 per butir dikalikan 300.000 
ribu butir dapetnya ya Rp.690.000.000. Tapi itu kan pendapatan 
kotor Mas, belum dipotong untuk bahan baku, gaji karyawan, biaya 
pengepakan, BBM dan macem-macem yang lain. Tempat lain yang 
produksi telur asin sedikit omzetnya juga sedikit Mas. Tiap usaha 
gak sama omzetnya. Yang saya tahu sih ya kalau produki minimal 
100 butir per hari biar bisa nutup dan nggak rugi. Tapi kalau harga 
jual telur asin  rata-rata sama di sini. Omzet paling banyak waktu 
Lebaran Mas, karena bisa berlipat-lipat. Waktu Lebaran banyak 
orang yang mencari telur asin untuk oleh-oleh, banyak pedagang 
kulakan untuk dijual di jalur Pantura dan dikirim ke luar daerah”

Sdr Iroh (30 tahun) salah seorang informan dari desa Limbangan Wetan 

mengungkapkan hal yang senada dengan Sdr Harti (41 tahun). Berikut kutipan 

hasil wawancaranya.

“...tempat saya kerja produksi per hari 100 butir mas. Kalau omzst 
satu bulan ya sekitar 3.000 butir kali Rp. 2.300.00. Kira-kira 
dapatnya Rp.6.900.000 per bulan. Ya biar tidak rugi memang 
minimal kalau produksi 100 butir Mas. Ya yang paling banyak itu 
lah yang produksi 100-an butir, kalau yang jumlahnya lebih dari 
100 butir per hari itu yang punya usaha besar mas, sudah punya 
merk sendiri, punya toko dan punya langganan di kota-kota besar” 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian yaitu 

Wartoyo (40 tahun) dan Sdr Harti (41 tahun) diketahui bahwa kisaran omset 

bulanan yang diterima pengusaha telur asin tergantung pada jumlah produksi 

telur asin. Semakin banyak jumlah produksi telur asin semakin besar uang yang 

diterima oleh pengusaha. Dengan asumsi mampu memproduksi kira-kira 100 

butir sampai dengan 10.000 per hari dalam satu bulan diperoleh hasil produksi 

mencapai 3.000 butir sampai dengan 300.000 butir telur. Dengan harga jual Rp. 

2.300.00 diperoleh hitungan omzet per bulan sebanyak Rp.6.900.000 sampai 

dengan Rp.138.000.000. Besaran omzet antara satu tempat usaha dengan 
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tempat usaha yang lain tidak sama. Hanya saja diperkirakan minimal 

memproduksi 100 butir telur per hari agar biaya produksi tertutupi dan tidak 

merugi. Usaha yang dilakukan masyarakat Limbangan Wetan tergolong usaha 

kecil tetapi banyak ditekuni oleh masyarakat. 

Kondisi tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Mustofa 

dalam bukunya yang berjudul Kewirausahaan Masyarakat Desa (2010:6) 

bahwa perilaku individu dalam berwirausaha termasuk memiliki pengetahuan 

mengenai hasil-hasil keputusan dan menjadikan uang sebagai ukuran atas hasil. 

Masyarakat Desa Limbangan Wetan yang menekuni usaha telur asin memiliki 

pengetahuan tentang hubungan hasil produksi telur asin, harga jual dan omzet 

penjulan  Semakin banyak produksi telur asin yang dihasilkan makin banyak 

uang yang didapatkan, semakin besar pula omzet penjualan produk.

3. Melakukan inovasi

Pengusaha juga melakukan terobosan baru atau inovasi dalam proses 

pemasakan, pengemasan dan strategi penjualan, termasuk melakukan penjualan 

produk telur asin secara konvensional dan on line untuk meningkatkan 

penjualan produk. Daya cipta atau inovasi digunakan pengusaha telur asin 

dalam proses pemasakan berupa direbus, dipanggang atau dioven, proses 

pengemasan berupa pemakaian kemasan plastik, kemasan kardus, kemasan 

besek, kemasan kotak kayu, strategi penjualan dengan melakukan pengiriman 

luar kota dan membuka situs jual beli on line agar penjualan produk telur asin 

dapat meningkat dan menghasilkan laba lebih banya seperti yang dituturkan

oleh Hatori (50 tahun), salah seorang informan dari Desa Limbangan Wetan.
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“...wah benar. Inovasi produk itu mesti ada Mas. Usaha yang baik 
itu mengikuti perkembangan jaman, ya ada pembaharuan dalam 
bidang produksi atau pemasaran. Untuk produk selain produk telur 
asin rebus yang sudah ada telur panggang atau oven. Terus untuk 
kemasan kita pakai dari volume kecil sampai besar. Untuk kemasan 
kecil berisi 4 telur dari mika dan kertas, untuk kemasan sedang 
berisi 10 butir dari kardus, untuk kemasan besar berisi minimal 20 
telur kita memakai besek, kardus dan kotak kayu. Nah, kita juga 
menempelkan merk dagang biar produk kita mudah dikenal Mas. 
Barang boleh serupa tapi tidak sama. Untuk inovasi penjualan, 
selain tetap dagang konvensional dengan menjajakan di toko 
sendiri, memasok ke toko orang lain ...anak saya membantu pakai 
jualan on line, yang pakai internet itu loh. Nanti pembeli tinggal 
telpon, pembeli tranfer uang terus barang kita kirim”

Sri Iriani (45 tahun), salah seorang informan dari desa Limbangan 

Wetan mengungkapkan hal yang senada dengan Hatori. Berikut kutipan hasil 

wawancaranya.

“ yang usaha telur asin sudah pada pinter-pinter Mas sekarang. 
Mereka melakukan inovasi di berbagai lini. Dari produk saja ada 
telur asin rebus, telur asin panggang, telur asin asap. Jadi semakin 
banyak variasi rasa telur asin. Kemasan juga terlihat modern, kalau 
dulu telur asin dibungkus memakai besek dari bambu sekarang 
memakai plastik mika, memakai kardus tebal disablon ada merk-
nya. Untuk strategi penjualan juga tidak hanya dijual langsung di 
toko, di kios atau di pasar tetapi mulai ada penjualan telur asin 
memakai internet atau online Mas. Agar hasil produksi bisa semakin 
terserap oleh konsumen. Ada juga yang pasang iklan. Terutama 
pengusaha yang berusia muda atau yang memiliki penerus dari 
generasi muda”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian yaitu Hatori 

(50 tahun) dan Sri Iriani (45 tahun) diketahui bahwa pengusaha telur asin Desa 

Limbangan Wetan telah melakukan inovasi dalam produksi, pengemasan dan 

pemasaran produk. Pengusaha selain tetap mempertahankan sistem marketing 

tradisional, menjual secara langsung kepada pembeli juga mulai 

mempergunakan web, internet dan media iklan sebagai sarana promosi 

perdagangan modern. Diharapkan dengan inovasi tersebut hasil produksi telur 
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asin semakin terserap oleh konsumen dari berbagai daerah tidak dibatasi ruang 

dan waktu. Lebih jauh dengan semakin dikenal dan terserap produk telur asin 

oleh konsumen akan memperbesar pangsa pasar, meningkatkan capaian target 

penjualan sehingga margin keuntungan atau laba semakin tinggi.  Hal tersebut 

sesuai dengan teori McClelland (1987) mengenai motivasi berprestasi (n-ach) 

bahwa berkembangnya kewirausahaan berkorelasi positif dengan kebutuhan 

berprestasi sebagai kegiatan kuat untuk mencapai prestasi yang diwujudkan 

dalam kerja yang baik, dengan selalu berpikir dan berusaha menemukan cara-

cara baru untuk meningkatkan kualitas kerja yang ingin dicapai. Gejala 

seseorang memiliki n-Ach tinggi dapat dilihat dari cara pemanfaatan waktu 

luang, jika seseorang memanfaatkan waktu luang untuk tidur, bersenang-

senang, pesta, untuk mengenang keluarga atau temannya ia memiliki n-ach

rendah. Jika seseorang berpikir mengenai bagaimana meningkatkan situasi 

sekarang ke arah yang lebih baik dan melaksanakan tugas-tugas yang 

dihadapinya dengan baik maka ia dikatakan memiliki n-Ach tinggi. Kecermatan 

dalam melihat peluang usaha dan prospek penjualan telur asin yang 

menjanjikan keuntungan menjadikan masyarakat  tetap semangat menekuni 

industri pembuatan telur asin. Pengusaha juga melakukan terobosan baru atau 

inovasi dalam proses pemasakan, pengemasan dan strategi penjualan, termasuk 

melakukan penjualan produk telur asin secara konvensional dan on line untuk 

meningkatkan penjualan produk. Daya cipta atau inovasi digunakan pengusaha 

telur asin dalam proses pemasakan berupa direbus, dipanggang atau dioven, 

proses pengemasan berupa pemakaian kemasan plastik, kemasan kardus, 

kemasan besek, kemasan kotak kayu, strategi penjualan dengan melakukan 
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pengiriman luar kota dan membuka situs jual beli on line agar penjualan 

produk telur asin dapat meningkat dan menghasilkan laba lebih banyak.  

4. Berani mengambil resiko

Pengusaha telur asin Desa Limbangan wetan berani mengambil resiko 

baik dalam bentuk uang maupun waktu dan berusaha secara total tidak 

setengah-setengah. Bagi pengusaha telur asin yang penting sudah berani 

mencoba dan berusaha perkara berhasil atau gagal itu dalah penglaman untuk 

keberhasilan selanjutnya seperti yang dituturkan oleh Mulyani (43 tahun), salah 

seorang informan dari Desa Limbangan Wetan.

“ ...namanya berusaha pasti ada resiko, tetapi tidak boleh takut 
menanggung resiko. Usaha itu kalau sukses ya maju kalau tidak 
sukses ya bangkrut sudah resiko. Namanya juga usaha. Pertama 
dulu saya membuat telur asin ya banyak yang gak jadi, asin tidak 
merata, ada yang bau karena tidak mengerti kualitas telur baik atau 
buruk. Waktu direbus banyak yang pecah rusak tidak laku dijual. 
Yah itu memang resiko usaha membuat telur asin. Lama-lama 
belajar kan jadi tahu sehingga resika bisa dikurangi. Pas ingin bisa 
membuat telur asin oven ya pada meledak semua gak ada yang jadi. 
Diulang-ulang akhirnya ketemu rahasianya ha ha ha. Orang jalan 
kaki saja ada resiko ditabrak apalagi orang usaha”

Wartoyo (40) salah seorang informan dari desa Limbangan Wetan 

mengungkapkan hal yang senada dengan Mulyani (43 tahun). Berikut kutipan 

hasil wawancaranya.

“ semua usaha mengandung resiko entah besar atau kecil. Kalau 
mau maju harus berani ambil resiko. Usaha telur asin resiko ya telur 
pada rusak tidak laku. Paling apes dibohongi sama pedagang, 
dagangan tidak dibayar. He he he gagal atau sukses semua berisiko 
Mas tidak usah takut. Yang penting jiwa kita kuat dan berani lah”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian yaitu 

Mulyani (43 tahun) dan Wartoyo (40 tahun) diketahui bahwa pengusaha telur 

asin Desa Limbangan Wetan berani mengambil resiko dalam berusaha. 

Masyarakat Limbangan Wetan berusaha secara total tidak setengah-setengah. 
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Berani mengambil resiko merupakan sifat yang harus dimiliki seorang 

wirausahawan, baik dalam bentuk uang maupun waktu. Kondisi tersebut sesuai 

dengan hasil penelitian Febrian (2012) bahwa bermodal pengalaman nyata baik 

gagal maupun berhasil masyarakat Desa Baturetno Kabupaten Wonogiri 

memantapkan langkah menekuni dunia usaha. Demikian pula yang dialami 

masyarakat Desa Limbangan Wetan berani mengambil resiko baik dalam 

bentuk uang maupun waktu dan berusaha secara total tidak setengah-setengah 

dalam menekuni usaha pembuatan telur asin. sebab setiap usaha memiliki 

resiko untuk berhasil atau gagal termasuk dalam usaha pembuatan telur asin. 

Kalau berhasil usaha pembuatan telur asin mendapatkan keuntungan kalau 

gagal merugi secara finansial. Bagi pengusaha telur asin yang penting sudah 

berani mencoba dan berusaha perkara berhasil atau gagal itu adalah 

pengalaman untuk keberhasilan selanjutnya. 

5. Pengetahuan manajemen keuangan

Secara sederhana atau menurut kemampuan individu pengusaha telur 

asin memiliki cara tersendiri dalam mengelola usaha. Pengusaha telur asin 

mempunyai catatan pengeluaran dan pendapatan dari usaha pembuatan telur 

asin. Pengusaha juga mampu memprediksi jumlah produksi telur asin pada saat 

musim ramai. Kualitas produk juga diperhatikan dengan memilih bahan baku 

berkualitas, memberi label kadaluarsa, mencantumkan nilai gizi produk. Tak 

lupa pengusaha juga memperhatikan kesejahteraan karyawan dengan 

memberikan bonus agar kinerja karyawan meningkat  seperti yang dituturkan 

oleh Slamet Rohadi (47 tahun), salah seorang informan dari Desa Limbangan 

Wetan.
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“...begini Mas, untuk pembukuan pendapatan dan pengeluaran 
usaha telur asin bagi saya sendiri ada, tetapi tidak rinci-rinci banget. 
Saya punya perhitungan sendiri. Untuk target penjualan ya
semampunya karena bisnis produksi telur asin itu juga tergantung 
musim Mas. Waktu ramai pas musim liburan sekolah, waktu 
lebaran atau ada musim orang punya hajat. Ini juga penting juga 
tergantung ketersediaan bahan baku. Yah kendala itu seperti 
kemaren pas ada wabah flu unggas yang banyak mati itu bebek yah
saya sampai mencari bahan telur bebek mentah dari Cirebon dari 
Surabaya. Terus modal Mas. Penginnya tambah modal Mas biar 
tambah besar usahanya. Pengin buka cabang juga di tempat lain. 
Kualitas no 1 Mas. Sejak bahan baku kita sortir kita pilih bahan 
yang baik, diolah dengan benar. Jika mau dijual disortir lagi dipilih 
yang layak jual. Ada karyawan yang bagian nempel informasi 
pembuatan dan kadaluarsa. Yah agar karyawan itu giat bekerja saya 
kasih bonus kalau pas ramai, kalau lebaran saya kasih parcel. Jadi 
orang swastaan itu enaknya tidak ada yang ngatur-ngatur, kita 
merdeka. Mau kerja tidak ada yang memarahi mau libur tidak ada 
yang melarang. Kita bebas untuk menentukan pilihan, tidak terikat. 
Ya jadi wirausahawan itu harus punya nyali, motivasi kuat Mas, 
berani ambil resiko, ulet, kreatif” 

Mulyani (43) salah seorang informan dari desa Limbangan Wetan 

mengungkapkan hal yang senada dengan Slamet Rohadi (47 tahun). Berikut 

kutipan hasil wawancaranya.

”Ya saya punya pembukuan usaha pembuatan telur asin. 
Administrasi ringan lah ada laporan pengeluaran dan pemasukan. 
Terkadang laporan mendadak jika butuh modal. Ya agar kita tahu 
perkembangan modal usaha kan juga lewat pembukuan. Target 
penjualan semampunya saja Mas. Yang penting dagangan habis, 
dapat berproduksi kembali. Karena usaha pembuatan telur asin kan
tidak bisa sendiri, saya butuh bahan baku telur bebek mentah. Jika 
bahan baku banyak ya kita produksi banyak. Jika bahan baku sedikit 
itu yang bikin repot saya harus mencari sampai ke luar daerah ya 
Cirebon, Surabaya, Jombang pesen telur bebek mentah. Kendala 
utama ya pengin dapat modal tambahan untuk beli mesin oven yang 
besar. Saya pengin beli mesin pengepas kemasan agar telur asin 
terlihat berkelas. Kualitas tetep dijaga mas. Karena soal makanan 
pasti kan soal rasa. Harus dijaga jangan sampai konsumen kecewa. 
Sebelum telur keluar dari toko dicek bener kondisinya dan itu 
dikasih label pembuatan sama kadaluarasa. Biar kita dan konsumen 
sama-sama paham dan enak. Dicantumkan juga keterangan gizi 
dalam telur asin yang kita produksi. Agar karyawan giat bekerja ya 
diperhatikan lah, diberi bonus lembur jika sedang banyak pekerjaan, 
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kalau lebaran dikasih kue, terkadang karyawan saya ajak jalan-jalan 
wisata. Untungnya jadi wiraswasta bebas mengatur waktu Mas. 
Tidak selalu diperintah orang. Saya bisa mencoba-coba tidak takut 
dimarahi. Jadi wiraswasta itu harus ulet, niat dan motivasi super 
kuat, kreatif, berani ambil resiko”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian yaitu Slamet 

Rohadi (47 Tahun) dan Mulyani (43 tahun) diketahui bahwa pengusaha telur 

asin Desa Limbangan memiliki pengetahuan manajemen keuangan. Pada 

intinya pengeluaran dan pendapatan telah dicatat dan dibukukan. Para 

pengusaha telur asin tidak memiliki target penjualan secara pasti kerana usaha 

pembuatan telur asin dipengaruhi oleh musim dan ketersediaan bahan baku. 

Jika musim ramai mecakupi waktu liburan, waktu lebaran dan bulan-bulan 

hajatan maka produksi telur asin berlipat dibandingkan dengan hari biasa. 

Untuk menjaga kualitas produk pengusaha menyortir bahan baku, menjaga 

proses pembuatan dan memantau produk yang sudah siap dijual. Terdapat label 

produksi dan kadaluarsa sebagai pengendali mutu produk telur asin. Pengusaha 

memberikan bonus, memberikan parcel saat lebaran, mengajak karyawan 

berdarmawisata untuk memotivasi kinerja karyawan. Kendala utama yang 

dihadapi adalah modal dan ketersediaan bahan baku yang terbatas ketika wabah 

flu burung menyerang ternak bebek. Pengusaha memerlukan modal untuk 

mengembangkan usaha. Menurut pengusaha telur asin di Desa Limbangan 

Wetan keuntungan menjadi wirausahawan adalah kemerdekaan untuk mengatur 

dan mengelola waktu dalam berusaha sehingga dapat memaksimalkan 

kemampuan dan prestasi kerja. Keberhasilan bagi pengusaha adalah ketika 

produk yang dihasilkan dapat diterima oleh konsumen dan menghasilkan laba. 
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Menjadi wirausahawan harus memiliki motivasi kuat, kreatif, inovatif, berani 

mengambil resiko dan mampu mengelola keuangan sehingga usaha maju dan 

berkembang. Hal itu selaras dengan pendapat Mustofa dalam bukunya yang 

berjudul Kewirausahaan Masyarakat Desa (2010:6) menyebutkan ciri pokok 

kewirausahaan dapat dilihat dari  pengetahuan mengenai hasil-hasil keputusan 

dan menjadikan uang sebagai ukuran atas hasil. Artinya pengusaha telur asin 

memiliki pengetahuan tentang modal,  harga produk, strategi penjualan, kinerja 

karyawan dan peningkatan target penjualan sebagai bagian dari manajemen 

keuangan.

6. Rasa tanggung jawab terhadap usaha yang dimiliki

Rasa tanggung jawab yang dimilliki pengusaha telur asin di Desa 

Limbangan Wetan ini kebanyakan dipicu oleh pengalaman-pengalaman yang 

kurang menguntungkan sebelum menekuni industri pembuatan telur asin. 

Setelah menjadi pembuat telur asin merasa senang dan beruntung, karena usaha 

yang ditekuni menghasilkan manfaat finansial dan meningkatkan 

kesejahteraan. Rasa tanggung jawab muncul seiring dengan keinginan untuk 

mengembangkan usaha dan meningkatkan kualitas produk agar semakin baik.  

Berikut hasil wawancara dengan Mulyani (43 tahun) salah satu subjek 

penelitian dari Desa Limbangan Wetan yang membandingkan usaha telur asin 

dengan usaha yang lain.

“...Ya namanya usaha Mas, ada yang gagal ada yang sukses. Namun 
rata-rata di sini pada berhasil. Usaha telur asin itu kan memiliki prospek 
bagus. Barangnya tidak mudah busuk, laku dijual dimana-mana, bisa 
dikirim sampai tempat yang jauh.  Hasil usaha yang nyata ya terkait 
dengan penghasilan. Yang usaha pada punya pendapatan pada punya 
uang termasuk yang usaha telur asin. Benar-benar usaha telur asin 
banyak manfaatnya Mas. Harga jual telur asin relatif stabil Mas, tidak 
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seperti dagangan lainnya. Dibandingkan bertani atau ternak ikan yang 
jelas lebih menguntungkan membuat telur asin, kita cepet dapat uang. 
Kalau bertani itu harus keluar modal, beli bibit, cari tenaga kerja, beli 
obat, resiko penyakit kadang hasilnya ndak cucuk, kesel thok Mas. 
Apalagi harga gabah naik turun, harga tomat dan cabe juga naik turun. 
Saya pernah rugi sampai Rp. 15.000.000 saat tanam cabe mas, gagal 
panen. Alhamdulilah kalau buat telur asin banyak untungnya, sering 
pegang uang Mas. Kalau sekarang ya apapun yang terjadi tetap pilih 
usaha pembuatan telur asin Mas. Resiko ya kita ambil. Bagaimana 
caranya kita berusaha agar makin maju dan berkembang. Kalau bukan 
yang punya siapa lagi yang mau berusaha. Saya pikir semua yang punya 
usaha juga akan berbuat begitu Mas”

Slamet Rohadi (47) salah seorang informan dari desa Limbangan Wetan 

mengungkapkan hal yang senada dengan Mulyani (43 tahun). Berikut kutipan 

hasil wawancaranya

“ Ya yang jelas, orang berusaha menerima segala konsekuensinya Mas. 
Mau untung atu rugi tetap dijalankan. Saya juga tidak enak-enakan 
Mas. Tanggung jawab mikirke kiye bagaimana baiknya usaha, 
bagaimana agar semakin berkembang Mas. Kalau sudah njebur ya harus 
benar-benar total apapun yan terjadi. Ya dihadapi lah. Usaha yang kita 
pilih ya dipertanggungjawabkan lah. Ya jumlah produksinya ya 
kualitasnya. Apalagi usaha pembuatan telur asin memiliki keuntungan 
lumayan “

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek penelitian dapat diperoleh 

informasi bahwa usaha selain pembuatan telur asin yang pernah dijalani oleh 

pengusaha telur asin hasilnya secara finansial kurang menguntungkan dan 

memiliki resiko lebih banyak. Usaha pembuatan telur asin merupakan usaha 

pilihan yang telah menghasilkan dan menguntungkan. Oleh sebab itu 

pengusaha merasa memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan usaha 

yang telah ditekuni agar lebih baik, menghasilkan produk berkualitas dan 

semakin berkembang. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dinyatakan bahwa perilaku 

kewirausahaan warga Desa Limbangan Wetan didasari oleh jiwa kewirausahaan 
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yang tinggi karena masyarakat melihat peluang pada ketersediaan bahan baku 

pembuatan telur asin dari lingkungan sekitar. Berbekal motivasi kuat potensi dari 

lingkungan sekitar kemudian dimanfaatkan dengan memproduksi telur asin. Berani 

mencoba dan tidak takut gagal menjadikan pengusaha telur asin mampu 

memproduksi telur asin berkualitas. Belajar dari pengamatan dan pengalaman 

dalam proses pembuatan telur asin selama beberapa waktu menjadikan warga desa 

Limbangan Wetan melakukan inovasi  produk, pengemasan dan strategi penjualan. 

Diharapkan usaha pembuatan telur asin semakin berkembang, produk semakin 

berkualitas mampu menembus pasar regional dan nasional sehingga capaian target 

penjualan dan margin laba penjualan telur asin meningkat. 
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi alam sekitar berupa ketersediaan bahan baku telur bebek mentah yang 

berlimpah dari wilayah sekitar Desa Limbagan Wetan dan sumber daya manusia 

berupa ketersediaan tenaga menjadi faktor utama masyarakat memilih usaha 

pembuatan telur asin. Pengetahuan dan keahlian membuat telur asin diperoleh 

secara turun temurun dan dengan mudah  dapat ditanyakan kepada keluarga, 

sanak saudara, teman, tetangga atau orang yang sudah lama menekuni usaha telur 

asin. Masyarakat Limbangan Wetan menekuni usaha pembuatan telur asin 

dikarenakan jenis usaha itu menghasilkan pendapatan finansial lebih banyak 

dibandingkan dengan usaha yang lain. Usaha telur asin menaikkan prestise dan 

rasa bangga pelaku usaha yang menekuninya.

2. Perilaku Kewirausahaan Masyarakat Desa Limbangan Wetan Dalam Usaha 

Produksi Telur Asin tercermin pada motivasi pelaku usaha menekuni usaha 

pembuatan telur asin, inovasi produk, pemasaran yang dilakukan pengusaha, 

omzet bulanan yang diterima pengusaha, keberanian diri pengusaha dalam 

mengambil resiko usaha yang dipilih, pengetahuan pengusaha dalam mengelola 

manajemen keuangan dan rasa tanggung jawab terhadap usaha yang dimiliki.

81
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B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, harus lebih melihat bahwa industri 

pembuatan telur asin mempunyai potensi yang lebih, apalagi industri ini 

merupakan produk kuliner unggulan dari Kabupaten Brebes, oleh sebab itu 

pemerintah harus lebih perhatian terhadap segala sesuatu yang dibutuhkan agar 

industri ini bisa berkembang lebih besar lagi. Sehingga tidak kalah dengan 

industri-industri telur asin di kota-kota lain.

2. Bagi pengusaha industri telur asin senantiasa melakukan inovasi produk, 

inovasi pengemasan dan strategi penjualan agar produk telur asin dari Desa 

Limbangan Wetan dapat menembus pasar nasional dan ekspor sehingga 

capaian penjualan dan laba dapat meningkat 

3. Bagi pekerja di industri pembuatan telur asin agar lebih mementingkan kualitas 

serta mutu produk telur asin. Agar harga jual telur asin lebih tinggi dan produk 

telur asin lebih dikenal di pasaran.

4. Bagi masyarakat umum harus lebih menghargai dan mencintai produk dalam 

negeri dengan membeli produk telur asin buatan Desa Limbangan Wetan 

Kabupaten Brebes jika berkunjung atau melewati wilayah Kabupaten Brebes.
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