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Industri adalah kegiatan produktif yang mengolah barang mentah menjadi 
barang jadi atau barang setengah jadi, kegiatan pengolahan itu sendiri dapat bersifat 
masinal kegiatan pengolahan yang memakai mesin, elektrikal atau manual. Industri 
telur asin merupakan home industri yang erat kaitannya dengan jiwa kewirausahaan 
yang dimiliki oleh penduduk lokal. Kondisi ini secara langsung sebenarnya 
mempunyai potensi yang cukup besar untuk membantu mengatasi kebutuhan hidup 
masyarakat. Industri telur asin mengalami perkembangan yang cukup pesat di 
wilayah Jawa, termasuk di Brebes. Telur asin ini diakui sangat erat sekali dengan 
lidah masyarakat Brebes karena rasa dan pengawetannya sangatlah mudah. Telur asin 
Brebes pada tahun 1990-an mengalami peningkatan sesuai dengan keinginan 
masyarakat dan hasilnya juga stabil. Daerah pemasaran telur asin Brebes sekarang 
sudah merambah ke seluruh Pulau Jawa bahkan sudah sampai ke Sumatra, 
Kalimantan dan Sulawesi. Produksi telur asin Brebes banyak diminati oleh pasar 
karena harganya yang relative lebih murah dengan kualitas yang bersaing dengan 
industri telur asin dari daerah lain. 

Dalam penelitian ini hal-hal yang menjadi rumusan masalah adalah (1) 
bagaimanakan proses pembuatan telur asin dan inovasi yang dikembangkan para 
pengusaha industri telur asin, (2) bagaimana perkembangan industri telur asin di 
Kecamatan Brebes pada tahun 1980-2005, (3) bagaimanakah pengaruh industri telur 
asin terhadap sosial ekonomi masyarakat desa Limbangan Wetan Kecamatan Brebes 
tahun 1980-2005. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang 
diangkat, yaitu (1) untuk mengetahui bagaimana perkembangan industri telur asin di 
Desa Limbangan Wetan Kecamatan Brebes pada tahun 1980-2005, kemudian (2) 
untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan telur asin dan inovasi yang 
dikembangkan para pengusaha industri telur asin di Desa Limbangan Wetan 
Kecamatan Brebes, serta (3) Untuk mengetahui pengaruh perkembangan industri 
telur asin di Desa Limbangan Wetan Kecamatan Brebes. 

Metode dalam penelitian ini berdasarkan metode penelitian sejarah, yaitu 
Metode dalam penelitian ini berdasarkan metode penelitian sejarah, yaitu (1) 
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heuristik, (2) kritik sumber, (3) interpretasi, dan (4) historiografi. Dalam 
pengumpulan data baik berupa data tertulis, dokumen berupa foto, maupun sumber 
lisan dari hasil wawancara dengan pengusaha dan pengrajin telur asin di Limbangan 
Wetan. 

Pengaruh industri telur asin terhadap kehidupan sosial ekonomi dan 
dampaknya sangat terasa bagi masyarakat Kecamatan Brebes. Berkembangnya 
industri telur asin telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat 
Kecamatan Brebes. Pengaruh perubahan tersebut ada yang bersifat positif yang 
tentunya akan membangun masyarakat, tetapi ada juga yang berpengaruh negatif. 

Adapun pengaruh positif dari berkembangnya industri telur asin yaitu: 
memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang nantinya dapat mengurangi 
jumlah pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat yang tentunya akan 
meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat mengurangi arus urbanisasi, melahirkan 
para pengusaha-pengusaha baru, dalam hal pendidikan meningkatkan pendidikan para 
pekerja menginginkan anak mereka bisa melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang 
lebih tinggi dan merubah kehidupan mereka , dan melahirkan jiwa-jiwa yang disiplin 
yang mempunyai prinsip efektif dan efisien dalam segala sega kehidupannya. Selain 
pengaruh positif tersebut, ada juga pengaruh negatifnya yaitu: melahirkan mentalitas 
masyarakat yang lebih cenderung individualistis, materialistis dan konsumtif. 
Walaupun demikian, perkembangan sebuah industri lebih banyak berpengaruh positif 
daripada negatifnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sistem mata pencaharian hidup selalu mengalami perkembangan sesuai 

keadaan dan iklim serta perkembangan peradaban. Sistem mata pencaharian hidup 

awal sering disebut dengan sebutan ekonomi pengumpulan pangan. Setelah 

kepandaian bercocok tanam menyebar, maka ekonomi pengumpulan pangan dengan 

bentuk berburu dan meramu berganti dengan bercocok tanam (Leirissa, 1996:8). 

Teknologi mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia. Dengan 

teknologi manusia dibantu mencapai tujuan-tujuan dalam rangka usahanya memenuhi 

tuntutan kebutuhannya, baik kebutuhan jasmaniah maupun kebutuhan rohaniah. Oleh 

karena itu untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik, penguasaan dan 

penggunaan teknologi yang lebih maju merupakan suatu keharusan. Salah satu untuk 

meningkatkan kemakmuran tidak dapat lepas dari kehadiran, penguasaan dan 

penggunaan teknologi (Ahimsa, 1992:6). 

Pembangunan yang dilakukan sekarang ini pada dasarnya adalah usaha-usaha 

yang dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan baik material maupun spritual. 

Salah satu bentuk kegiatan pembangunan adalah industri. Pembangunan industri 

selain dilakukan dalam segala tingkatan juga dilaksanakan diberbagai daerah di 

Indonesia. Hal ini menyebabkan daerah yang dulunya tidak mengenal industri sebagai 

lapangan pekerjaan atau kehidupan, sekarang mempunyai kemungkinan tumbuh 
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menjadi daerah industri dengan segala akibat positif dan negatifnya, yang kemudian 

akan membawa perubahan-perubahan dalam masyarakat. 

Pembanguanan industri harus dilaksanakan karena sektor pertanian jangka 

panjang sudah tidak dapat diandalkan, sebab sektor pertanian masih dipengaruhi oleh 

sektor alam. Industrialisasi membantu masyarakat dalam menciptakan nafkah dan 

telah merangsang produk peKelurahanan untuk melepas cara hidup mereka yang 

berorientasi pada tradisi, serta mendorong mereka untuk berhubungan dengan dunia 

luar. Selain industrialisasi juga membantu menciptakan pembagian lapangan kerja 

dikalangan orang Kelurahan. 

Pembangunan industri selain dilakukan dalam segala tingkatan, dilakukan 

pula di seluruh wilayah Indonesia, termasuk kabupaten Brebes. Hal ini meyebabkan 

daerah yang dulunya tidak mengenal industri sebagai lapangan kehidupan, sekarang 

telah tumbuh menjadi daerah industri dengan segala akibat yang dapat menimbulkan 

perubahan-perubahan. 

Brebes merupakan daerah yang potensial dalam pembuatan telur asin. Sebagai 

sentral produksi telur asin, Brebes sebenarnya memiliki akar sejarah yang tidak 

dilepaskan dari budaya yang melahirkan ketrampilan membuat makanan ringan 

seperti telur asin itu sendiri. Dalam arti ketrampilan membuat makanan telur asin di 

Brebes telah diwarisi secara alamiah atau turun temurun sehingga pembuatan telur 

asin ini berpadu dengan kegiatan penghidupan sebagian masyarakatnya yang terus 

berkesinambungan dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. 
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Usaha telur asin ini semakin berkembang dan terkenal tidak hanya oleh 

masyarakat Brebes namun juga oleh masyarakat yang berasal dari luar daerah Brebes. 

Secara umum industri telur asin bersifat home industri yang erat kaitannya dengan 

jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh penduduk lokal. Kondisi ini secara langsung 

sebenarnya mempunyai potensi yang cukup besar untuk membantu mengatasi 

kebutuhan hidup masyarakat.  

Pada mulanya usaha telur asin ini dilakukan secara turun temurun dan dirintis 

oleh beberapa warga setempat sebagai usaha sambilan. Dengan bekal ketrampilan 

yang dimiliki, mereka mempunyai ide untuk mengawetkan telur agar tahan lama dan 

memiliki nilai ekonomi tinggi. Ketrampilan mereka dalam mengolah industri telur 

asin ini tidak begitu saja, tetapi memerlukan proses yang panjang. Pada awalnya 

mereka hanya merebus telur itik saja, tetapi hasilnya tidak tahan lama. Dengan 

kreativitas, mereka dapat menghasilkan telur asin yang berbahan dasarkan telur itik 

yang tahan lama, memiliki nilai gizi yang cukup tinggi dan nilai jual. 

Dari keadaan inilah muncul beberapa orang yang serius menekuni usaha telur 

asin dengan industri rumah tangga dan turun temurun. Ada beberapa yang 

mencetuskan usaha telur asin pertama kali di Brebes yaitu In Tjiauw Seng dan 

istrinya, Tan Polan Nio. Dia merupakan sosok pertama yang mengembangkan usaha 

teur asin dengan cara mengasinkan (direbus). Kemudian seiring berkembangnya 

zaman, industri telur asin ini memunculkan ide-ide baru seperti telur asin panggang 

(Bakar, Oven dan Asap). Dengan menjadi pengusaha telur asin, setidaknya mereka 
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tidak terbatas oleh musim seperti halnya petani, dan modalnya pun tidak setinggi 

modal yang diperlukan oleh petani. 

Industri telur asin di Brebes cukup meluas hingga tersedia berbagai pilihan 

kualitas telur asin, walaupun selera orang berbeda-beda, telur asin yang dinilai 

berkualitas tinggi memiliki ciri-ciri bagian kuning telur berwarna jingga terang 

hingga kemerahan, "kering" (jika digigit tidak mengeluarkan cairan), tidak 

menimbulkan bau amis, dan rasa asin tidak menyengat. 

Perkembangan industri telur asin di Brebes terutama didorong oleh 

tersedianya bahan baku yang cukup memadai dan mudah diperoleh. Selain itu, secara 

geografis dan ekonomis Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes merupakan 

wilayah administrasi Kabupaten Brebes. Letak geografis Kecamatan Brebes yang 

subur dimanfatkan masyarakat sebagai lahan pertanian. Sebagian besar masyarakat 

Kecamatan Brebes bermata pencaharian sebagai petani. Mereka memanfatkan lahan 

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

mendukung kegiatan perekonomian masyarakat selain bertani yakni berternak itik. 

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

mendapatkan pangan dari sisa panen sehingga ketersediaan telur itik berpengaruh 

pada kondisi iklim dan kegiatan pertanian yang ada. 

Kecamatan Brebes terdapat beberapa Kelurahan sebagai daerah penghasil 

telur asin diantaranya yaitu Kelurahan Limbangan Wetan dan Kelurahan Brebes. 

Kedua kelurahan tersebut terkenal menghasilkan telur asin unggulan, walaupun ada 

Kelurahan lain yang memproduksi telur asin, dan kelurahan ini merupakan Kelurahan 
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pionir pembuatan telur asin, daerah ini juga sudah terkenal sebagai sentral penghasil 

telur asin dan merupakan Kelurahan yang jumlah pengrajin telur asinnya yang cukup 

banyak di banding Kelurahan- sesa lainnya. Kedua kelurahan ini juga terletak di 

daerah perkotaan dan merupakan jalur transit antar Jawa Barat- Jawa Tengah, 

sehingga rame dikunjungi oleh masyarakat. Selain itu, kedua kelurahan tersebut juga 

cukup dekat dengan daerah peternakan itik sebagai bahan bakunya. Kesejahteraan 

masyarakat di sekitar meningkat dengan berkembangnya industri telur asin, 

pendapatan daerah bertamabah, dan juga membantu dalam mengatasi permasalahan 

penyerapan tenaga kerja yang cukup besar. Untuk mengetahui perkembangannya, 

maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “Perkembangan Industri Telur 

Asin Di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Dan Pengaruhnya 

Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Tahun 1980-2005”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perkembangan industri telur asin di Kecamatan Brebes pada tahun 

1980-2005? 

2. Bagaimanakan proses pembuatan telur asin dan inovasi yang dikembangkan para 

pengusaha industri telur asin? 

3. Bagaimanakah pengaruh industri telur asin terhadap sosial ekonomi masyarakat 

Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes tahun 1980-2005? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui bagaimana perkembangan industri telur asin di Kelurahan 

Limbangan Wetan Kecamatan Brebes pada tahun 1980-2005. 

2. Mengetahui bagaimana proses pembuatan telur asin dan inovasi yang 

dikembangkan para pengusaha industri telur asin di Kelurahan Limbangan Wetan 

Kecamatan Brebes. 

3. Untuk mengetahui pengaruh perkembangan industri telur asin di Kelurahan 

Limbangan Wetan Kecamatan Brebes. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kita tentang sejarah 

perkembangan industri telur asin di Brebes tahun 1980-2005. 

2. Agar dapat memberikan input kepada pemerintah dan para pembaca untuk 

memberikan dukungan dan pemasaran serta peningkatan sumbrer daya manusia. 

3. Agar dapat memperkaya khasanah penulisan sejarah khususnya sejarah 

perekonomian. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian sejarah memiliki karakter yang berbeda dengan penulisan karya 

ilmiah dengan tema kajian ilmu sosial yang lain. Dalam penelitian sejarah, eksplanasi 

atau penjelasan akan menjadi lebih mudah dan terarah jika dilengkapi dengan 

perangkat pembatas, baik temporal maupun spasial. Hal itu sangat diperlukan, karena 
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dengan batasan tersebut, sejarawan dapat terhindar dari hal-hal yang tidak ada 

relevansinya dengan permasalahan yang ditulis. Jika piranti ini tidak digunakan, 

akibatnya analisis yang dihasilkan akan bersifat lemah. Batasan spasial dan batasan 

temporal dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ruang lingkup spasial 

Dalam penelitian ini yang menjadi batasan spasial atau batasan ruang 

adalah Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes yang memproduksi 

telur asin yang letaknya di Kabupaten Brebes. Kelurahan Limbangan Wetan 

diambil sebagai tempat penelitian karena kedua Kelurahan tersebut terkenal 

menghasilkan telur asin unggulan, daerah ini juga terkenal sebagai sentral 

penghasil telur asin dan merupakan Kelurahan yang jumlah pengrajin telur 

asinnya yang cukup banyak dibanding desa- desa lainnya. 

2. Ruang lingkup temporal 

Ruang lingkup temporal atau waktu yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah tahun 1980-2005. Pada tahun 1980-an merupakan perkembangan 

industri telur asin yang sedang mengalami kemajuan. Para konsumen 

kususnya masyarakat yang berada disekitar Brebes mulai menyukai rasa yang 

enak, walupun pengolahannya dilakukan secara sederhana dan mutunya tetap 

terjaga. Para pengusahapun mulai melakukan promosi telur asin dan 

mengembangkan rasa dan meningkatkan produksi telur asinnya. Tahun 2005 

merupakan tahun dimana produksi telur asin Brebes mengalami penurunan 

jumlah produksi yang sangat drastis. Hal ini disebabkan para peternak itik 
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sebagai sumber bahan baku utama tidak melakukan aktifitas berternak karena 

banyak itiknya yang terkena infeksi sehingga produksi telur itik menurun. 

 

F. Kajian Pustaka 

Sebagai usaha untuk menghindari kerancuan objek studi dan juga untuk 

memperkaya materi penulisan, maka dilakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa 

buku yang relevan dengan penelitian. Buku pertama berjudul “Ekonomi Orde Baru” 

yang ditulis oleh Mc Cawley, Bhoot Ane, diterbitkan pada tahun 1990 oleh LP3ES. 

Buku ini membahas mengenai perkembangan industri di indonesia. Perkembangan 

industri di Indonesia dilakukan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 

perkembangan dalam bidang ilmu pengetahauan dan teknologi. Pada hakekatnya 

industrialisasi merupakan suatu kegiatan ekonomi yang didasarkan pada mekanisme 

kerja untuk memperoleh kemakmuran secara tepat dan merata dilakukan secara 

sistematis dan produktif. 

Seperti halnya dengan sektor-sektor ekonomi lainnya, maka sektor industri 

Indonesia sampai pertengahan tahun 1960-an tidak mengalami perkembangan yang 

berarti, malahan pada umumnya mengalami stagnasi. Baru pada pemerintahan Orde 

Baru landasan telah diletakan bagi pertumbuhan ekonomi yang pesat pada umumnya, 

pertumbuhan sektor industri yang pesat pada khususnya. Disamping kebijaksanaan 

ekonomi makro yang bertujuan mencapai stabilitas ekonomi secepat mungkin 

(khususnya menurunkan hyper-inflansi) dan pengurangan campur tangan dan 

pengawasan pemerintah di berbagai bidang kegiatan ekonomi (decontrol), pemerintah 
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saat ini mengambil tiga langkah kebijaksanaan yang dimaksudkan untuk mendorong 

perkembangan sektor industri yang pesat. Langkah kebijakan yang pertama adalah 

liberalisasi dan penyederhanaan dalam kebijaksanaan dan administrasi perdagangan 

luar negeri (foreign trade regime). Langkah kebijaksanaan kedua adalah dorongan 

kepada sektor nasional untuk menanamkan modal mereka ke dalam berbagai bidang 

usaha, termasuk sektor industri. Disamping itu pemerintah juga mengurangi 

perlakuan prefensial kepada perusahaan- perusahaan Negara (PN), dalam usaha 

pemerintah untuk mendorong kegiatan usaha swasta di samping sektor pemerintah. 

Langkah kebijaksanaan ketiga adalah dorongan kepada investor- investor asing untuk 

menanamkan modal mereka dalam berbagai kegiatan ekonomi di Indonesai, dengan 

mengeluarkan undang- undang Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 1967. 

Buku ini memiliki beberapa kelebihan, yang pertama yaitu buku ini 

memberikan penjelasan mengenai pengelompokan industri. Pengelompokan industri 

ada yang mengelompokan menurut tenaga kerjanya, menurut modal, menurut lokasi, 

dan sebagainya. Adapun jenis tenaga kerja dibagi atas tenaga kerja terdidik, tenaga 

kerja terlatih, tenaga kerja setengah terlatih, dan tenaga kerja tak terlatih. Menurut 

modalnya, industri terbagi atas industri bermodal besar, industri bermodal sedang, 

dan industri bermodal kecil, sedangkan menurut lokasinya, ada industri yang 

berorientasi pada pertanian (agroindustri), industri pertambangan dan sebagainya. 

Kelebihan kedua dalam buku ini juga memberikan penjelasan mengenai 

penggolongan industri menurut tenaga kerjanya, industri digolokan menjadi empat, 

yaitu: 
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1. Industri besar, adalah industri yang mempunyai tenaga kerja antara 100 orang. 

2. Industri sedang, adalah industri yang mempunyai tenaga kerja antara 20 sampai 

99 orang. 

3. Industri kecil, adalah industri yang dikerjakan oleh pekerja antara 5 sampai 19 

orang. 

4. Industri rumah tangga, adalah industri yang dikerjakan oleh pekerja antara 1 

sampai 4 orang. 

Buku kedua yang dipakai adalah buku yang ditulis oleh Amirullah Imam 

Hardjanto yaitu “Pengantar Bisnis” yang diterbitkan pada tahun 2005 oleh Graham 

Ilmu. Buku ini membahas mengenai kewirausahaan dan usaha kecil. Dalam 

penjelasannya kewirausahaan merupakan fenomena yang cukup populer dewasa ini, 

dan memungkinkan akan menjadi pola dan tatanan baru dalam kehidupan 

masyarakat, dan bagi pihak tertentu merupakan hal yang baru yang memerlukan 

pendidikan khusus. Dunia usaha merupakan dunia bisnis yang penuh resiko dan 

ketidak pastian, yaitu antara keberhasilan dan kegagalan mudah dan cepat terjadi. 

Untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan pendidikan dan pengetahuan 

kewirausahaan yang baik. 

Pendidikan kewirausahaan dewasa ini sangat diperlukan dan penting, supaya 

anggota masyarakat dapat mengerti bagaimana berwirausaha serta memenfaatkan 

secara optimal kemampuan dirinya, guna menangkap peluang-peluang bisnis yang 

selalu muncul setiap saat. Melalui pendidkan kewirausahaan, anggota masyarakat 

dapat memiliki pengetahuan berusaha atau bisnis secara mandiri, dan dapat 
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memenfaatkan situasi-situasi yang terjadi di sekitar lingkungannya (manfaat peluang 

bisnis). Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, masalah kewirausahaan 

(entrepreneurship) merupakaan persoalan didalam perekonomian suatu bangsa yang 

sedang membangun. Kemajuan dan kemunduran ekonomi suatu Negara sangat 

ditentukan oleh keberadaan dan peran dari kelompok wirausahawan ini. Jika bangsa 

tidak memiliki modal manusia sebagai entrepreneur, sulit untuk diharapkan adanya 

kemajuan yang berarti pada bangsa tersebut. Sebaliknya, kemajuan yang telah terjadi 

pada suatu bangsa dapat dilihat dari keberadaan dan peran kelompok wirausahawan. 

Walaupun buku ini digunakan untuk jurusan bisnis dan dalam penulisannya tidak 

menggunakan penelitian sebagai sumber sejarah, namun buku ini dapat di jadikan 

sebagai bahan pendukung tambahan untuk memberikan penjelasan lebih detail 

tentang konsep dasar dan pengertian bisnis sekaligus dapat menjadi bahan untuk 

menganalisis perkembangan bisnis industri telur asin. 

Buku yang berjudul “Pengantar Bisnis” ini mempunyai beberapa kelebihan. 

Kelebihan yang pertama yaitu buku ini sangat bermanfaat sebagai bahan dalam 

penulisan ini terutama ketika menguraikan tentang berwirausaha. Selain mengulas 

tentang pengertian dan fungsi bisnis, buku ini juga memberikan gambaran mengenai 

izin usaha industri (IUI) dan izin perluasan dalam berwirausaha. Kelebihan yang 

kedua yaitu buku ini membahas mengenai usaha kecil yang mampu memberikan 

kontribusi yang tidak kecil terhadap pertumbuhan ekonomi Negara. Sebagai 

gambaran, di Indonesia, peranan usaha kecil dapat dilihat pada kontribusi usaha kecil 

terhadap perekonomian nasional. Secara makro ekonomi, usaha kecil dapat 
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dipandang sebagai katup penyelamat dalam pemulihan ekonomi nasional. Peranannya 

dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penerapan tenaga kerja di harapkan 

menjadi langksh awal bagi upaya pemerintah mengerakan sektor produksi pada 

berbagai lapangan usaha. 

Secara umum peran usaha kecil dalam perekonomian suatu negara adalah 

kontribusi dalam mengatasi masalah ekonomi makro, seperti pengangguran dan 

suplay utama bahan baku bagi perusahaan menengah dan besar. Peran lain dari usaha 

kecil meliputi a) penciptaan lapangan kerja, b) peningkatkan inovasi, dan c) 

penompang bagi perusahaan kecil dan besar. Sedangkan bentuk usaha kecil yang 

umum ditemukan meliputi a) bisnis jasa, b) bisnis eceran, c) bisnis distribusi, d) agri 

bisnis dan pertanian, e) bisnis pertanian, dan f) bisnis manufaktur. 

Fungsi dan peran usaha kecil sangat besar dalam kegiatan ekonomi 

masyarakat. Fungsi dan peran itu meliputi penyediaan barang dan jasa, penyerapan 

tenaga kerja, pemerataan pendapatan, sebagai nilai tambah bagi produk daerah, dan 

peningkatan taraf hidup masarakat. Lima peran usaha kecil dapat dilihat dalam 

berbagai bentuk usaha kecil yang ada, terutama di Indonesia. 

Kelebihan ketiga dari buku ini yaitu menjelaskan mengenai faktor-faktor yang 

menjadi kendala dalam meningkatkan daya saing dan kinerja usaha kecil dan 

menengah di Indonesia adalah: 

1. Lemahnya sistem pembiyayaan dan kurangnya komitmen pemerintah bersama 

lembaga legislative terhadap dukungan permodalan usaha kecil sehingga 
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keperpihakan lembaga- lembaga keuangan dan perbangkan masih belum seperti 

yang diharapkan. 

2. Kurangnya kemampuan usaha kecil untuk meningkatkan akses pasar, daya saing 

pemasaran serta pemahaman regulasi pasar baik pasar domestik maupun pasar 

global. 

3. Terbatasnya informasi sumber bahan baku dan panjangnya jaringan distribusi, 

lemhnya kekuatan tawar menawar khususnya bahan baku yang dikuasai oleh 

pengusaha besar mengakibatkan sulitnya pengendalian harga. 

4. Belum terciptaya informasi yang meliputi masalah regulasi, pembiyayaan, 

standarisasi, lisensi, jenis teknologi tepat guna, dan fasilitas pendukung teknologi 

kerja yang mampu di gunakan sebagai keunggulan bersaing. 

5. Masih rendahnya kualitas SDM yang meliputi aspek kopetensi, ketrampilan, etos 

kerja, karakter, kesadaran akan pentingnya konsistensi mutu dan standarisasi 

produk dan jasa serta wawasan kewirausahaan. 

6. Proses perizinan pendirian badan usaha, patent, merek, hak cipta, investasi, izin 

ekspor impor yang masih birokratis dan biaya tinggi serta memerlukan wktu 

panjang. 

7. Keberadaan jasa penjamin, asuransi, jasa lembaga keuangan non bank lainnya 

masih belum mampu melayani usaha kecil secara optimal. 

8. Tidak berfungsinya secara baik lembaga promosi pemerintah di dalam menunjang 

promosi produk dan jasa usaha kecil; baik untuk pasar domestik maupun pasar 

global. 
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Buku yang ketiga yaitu buku yang berjudul “Strategi Bisnis” karya Fandy 

Tjiptono, terbit pada tahun 2002 dan diterbitkan oleh Andi. Buku ini menjelaskan 

bagaiman cara meningkatkan daya saing dengan total quality managemen. Dalam 

berwirausaha peranan kualitas bagi perusahaan memiliki keterkaitan erat dengan 

kepuasan pelanggan. Kualitas memberikan dorongan kepada pelanggan untuk 

menjalin ikatan yang kuat dengan perusahaan dalam jangka panjang, ikatan seperti ini 

memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan pelanggan 

serta kebutuhan mereka. Dengan demikian perusahaan dapat meningkatkan kepuasan 

pelanggannya, dimana perusahaan memaksimumkan pengalaman pelanggan yang 

menyenangkan dan meminimumkan atau meniadakan pengalaman pelanggan yang 

kurang menyenangkan. 

Selain itu, kualitas juga dapat mengurangi biaya. Adanya pengurangan biaya 

ini pada gilirannya akan memberikan keunggulan kompetitif berupa peningkatan 

profitabilitas dan pertumbuhan. Kemudian kedua faktor ini dapat memberikan sarana 

dan dana bagi infestasi lebih lanjut dalam perbaikan kualitas, misalnya untuk riset dan 

pengembangan. Secara ringkas manfaat dari kualitas yang superior anatra lain berupa 

loyalitas pelanggan yang lebih besar, bangsa pasar yang lebih besar, harga saham 

lebih tinggi, harga jual produk yang lebih tinggi, dan produktifitas yang lebih tinggi. 

Dalam buku ini juga menjelaskan mengenai pendidikan dan pelatihan sangat 

penting bagi perusahaan, namun mereka beranggapan bahwa perusahaan bukanlah 

sekolah. Yang mereka butuhkan adalah tenaga trampil siap pakai, jadi perusahaan- 

perusahaan seperti itu hanya akan memberikan pelatihan sekedarnya pada 
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kariawannya. Kondisi seperti itu menyebabkan perusahan yang bersangkutan tidak 

berkembang dan sulit bersaing dengan perusahaan lainnya. 

Dalam pemberdayaan kariawan bukan sekedar berarti melibatkan karyawan, 

tetapi juga melibatkan mereka dengan memberikan pengaruh yang sungguh- sungguh 

berarti. Dengan demikian pemberdayaan tidak sekedar mengumpulkan atau menerima 

masukan dari kariawan, tetapi juga memperhatikan, mempertimbangkan dan 

menindaklanjuti masukan tersebut diterima atau tidak. Tanpa adanya pemberdayaan, 

pelibatan karyawan hanyalah merupakan alat managemen yang tidak ada gunanya. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun pekerjaan yang 

memungkinkan para kariawan untuk mengambil keputusan mengenai perbaikan 

proses pekerjaan dalam parameter yang di tetapkan secara jelas. 

Buku “Strategi Bisnis” ini memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan yang 

pertama yaitu buku ini memberikan bahan acuan dalam penulisan Perkembangan 

Industri Telur Asin Di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Dan 

Pengaruhnya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Tahun 1980-2005, karena di 

dalamnya membahas mengenai bagaimana cara menjaga kualitas dalam 

berwirausaha. Dalam menjaga kualitasnya akan mempengaruhi perkembangan industi 

tersebut. Kelebihan kedua dalam buku ini menjelaskan mengenai pembelajaran untuk 

pegaiwai agar industri tersebut maju. Kekurangan buku ini dalam penulisannya tidak 

menggunakan metode penelitian sejarah. 

Buku yang keempat yaitu buku yang berjudul “Panduan Berternak Itik Petelur 

Secara Intensif” yang diterbitkan pada tahun 2008 oleh AgroMedia Pustaka, ditulis 
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oleh Elang Llik Martawijaya, dkk. Walaupun dalam buku ini menjelaskan mengenai 

panduan berternak itik, tapi buku ini dapat menjadi reverensi karena memuat materi 

tentang cara pengawetan telur itik. Secara umum hingga saat ini telur itik yang di 

butuhkan konsumen dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu telur itik segar atau 

belum diproses dan telur itik olahan. Selain dikonsumsi, telur segar dapat juga 

dijadikan telur tetas. Telur tetas ini banyak dicari peternak atau calon peternak untuk 

dijadikan bibit. Sementara itu, telur konsumsi yang banyak dicari dan disukai oleh 

konsumen adalah yang berbentuk oval sempurna (salah satu ujungnya menumpul dan 

ujunglainnya agak runcing) dengan cangkang berwarna hijau. Di smping itu, telur 

dalam kondisi utuh, cangkangnya bersih dan halus, serta memiliki ukuran yang cukup 

besar dengan berat 60-70gram. Telur itik termasuk sumber makanan yang memiliki 

gizi cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kandungan protein dan lemaknya yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan telur unggas lainnya, missal ayam ras. 

Pengawetan telur itik, pengawetan merupakan bagian dalam usaha 

penanganan pasca panen dengan tujuan untuk menjaga kualitas telur yang baik dalam 

kurun waktu yang lama. Telur itik dapat di awetkan dengan berbagai cara dan bahan 

pengawet. Telur itik yang tidak diawetkan hanya dapat bertahan selama 14 hari jika 

disimpan pada suhu ruangan. Lebih dari itu, telur akan membusuk. Pengawetan ini 

sangat membantu karena memiliki persediaan telur berlebih dan mengalami kesulitan 

dalam penjualannya. Beberapa cara pengawetan yang digunakan para peternak 

sebagai berikut: 

a) Pengawetan dengan daun jambu biji 
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b) Pengawetan menggunakan miyak kelapa 

c) Pengawetan dengan menggunakan garam dapur 

d) Pengawetan dengan air hangat. 

Pengolahan telur itik, bentuk olahan telur itik yang paling popular yang 

digemari di Indonesia adalah telur asin. Bentuk olahan lain, seperti tepung telur dan 

telur beku masih belum popular, serta menggunakan teknologi yang relative sulit. 

Karena bentuk olahan telur beku dan tepung tidak banyak dilakukan oleh peternak. 

Umumnya peternak itik di Indonesia hanya mengelola telur asin karena 

teknologinya sederhana dan keuntungannya relative besar, seperti adanya 

peningkatan nilai jualnya dibandingkan dengan telut segar. Sementara itu, bagi 

konsumen, telur asin banyak di gemari karena tahan lama dengan gizinya tetap 

terjaga dan cara penghidangannya sangat praktis. 

Telur itik yang akan diasinkan harus memenuhi persyaratan, seperti, masih 

segar, baru, bersih dari kotoran, serta kulit dan cangkangnya masih utuh dan tidak 

retak. Ada beberapa cara pengasinan telur yang dikenal peternak itik dan pengusaha 

telur asin. Satu hal yang pasti semua cara pengasinan tersebut dilakukan berdasarkan 

berbahan garam. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian 

sejarah, karena penelitian ini berhubungan dengan kenyataan yang terjadi pada masa 

lampau. Pengertian metode penelitian sejarah adalah suatu proses sejarah yang 
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mengacu dan mengalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau atau 

sumber sejarah (Gottschalk 1975:32). Menurut Gottschlak, ada empat langkah 

kegiatan dalam prosedur penelitian sejarah. Adapun tahap-tahap yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Heuristik 

Pada tahap heuristik, penulis melakukan beberapa kegiatan berupa usaha 

mencari, mengumpulkan, menghimpun sumber-sumber sejarah yang berkaitan 

dengan permasalahan yang penulis kaji. 

Heuristik merupakan tahap dimana peneliti mengumpulkan berbagai jejak-

jejak masa lalu. Jejak sejarah sebagai peristiwa masa lalu merupakan sumber-

sumber sejarah sebagai kisah (Wasino 2007 : 18). Sumber sejarah dapat 

diklasifikasikan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer 

adalah suatu sumber sejarah yang berasal dari keterangan yang di peroleh secara 

langsung oleh orang yang terlibat secara langsung, orang yang tidak terlibat 

secara langsung, tetapi menyaksikan, mendengar dan ikut merasakan terjadinya 

suatu peristiwa tersebut dengan mata kepalanya sendiri. 

a. Sumber Primer 

Sumber primer merupakan sumber sejarah yang di peroleh dari kesaksian 

langsung dari para pelaku, saksi yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah 

tersebut. Sumber primer yang diperoleh yaitu dengan menggunakan:   

1) Studi dokumen yang berupa arsip untuk memperoleh data berupa dokumen 

yang berkaitan dengan masalah yang diangkat seperti tentang kondisi sosial 
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dan ekonomi masyarakat Limbangan Wetan dan Kecamatan Brebes secara 

keseluruhan.  

2) Wawancara merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi 

dengan cara mengadakan tanya jawab atau wawancara dengan pelaku yang 

telibat dan berpartisipasi secara langsung. Sebagai pihak yang diwawancara 

adalah mayarakat Limbangan Wetan yang memiliki home industri telur asin 

dan peternak itik, dilakukan dengan  cara mencari informasi dari para 

pengrajin telur asin. 

3) Observasi lapangan dilakukan dengan cara mengunjungi masyarakat yang 

memiliki home industri telur asin di Limbangan Wetan untuk mengamati 

secara langsung objek penelitian, sehingga dapat memperoleh gambaran 

secara jelas mengenai objek yang di teliti.  

b. Sumber sekunder 

Sumber sekunder adalah sumber sejarah yang diperoleh dari hasil keterangan 

dari orang lain yang tidak terlibat secara langsung dalam peristiwa tersebut. 

Sumber sekunder diperoleh dari orang yang dekat dengan pelaku sejarah dan 

orang yang tidak terlibat langsung dengan jalannya suatu peristiwa sejarah seperti 

keluarga para pelaku dan saksi sejarah. Dalam penelitian ini sumber sekuder 

diperoleh dari studi pustaka (buku) yang menunjang dengan kajian pustaka 

penelitian ini. Studi pustaka diperoleh dari perpustakan Universitas Negeri 

Semarang, perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, dan Perpustakaan Universitas 
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Diponegoro. Studi pustaka dilakukan untuk melengkapi teori- teori yang 

berhubungan dengan penelitian. 

2. Kritik sumber 

Kritik sumber adalah penerapan dari sejumlah aturan dan prinsip-prinsip untuk 

menguji keaslian (otentitas) dan kebenaran (kredibilitas) sumber-sumber sejarah 

dan mengembalikan sejauh mungkin pada bentuk aslinya dan nilai pembuktian 

yang sebenarnya. Kritik sumber dilakukan ketika sejarawan telah mendapatkan 

sumber-sumber penulisan untuk penelitian, sebelum sumber itu digunakan. Maka, 

peneliti atau sejarawan harus mengatahui keaslian dan kebenaran sumber. Kritik 

sumber dibagi menjadi dua tahap yaitu kritik ekstern dan kritik intern. 

a. Kritik ekstern 

Merupakan penilaian sumber dari aspek fisik dari sumber tersebut dan 

bertujuan untuk mengetahui atau menetapkan keaslian sumber yang dilakukan 

terlebih dahulu sebelum kritik intern. Ada tiga pertanyaan penting untuk dapat 

diajukan dalam proses kritik ekstern yaitu, adakah sumber itu memang sumber 

yang kita kehendaki?, adakah sumber itu asli atau turunan?, adakah sumber itu 

utuh atau telah di ubah (Wasino 2007:51). Sumber-sumber ataupun dokumen 

yang di peroleh kemudian diuji keasliannya, untuk selanjutnya dapat diuji 

keasliannya. 

b.  Kritik intern 

Merupakan penilaian sumber dari segi isi yang bertujuan untuk mengetahui 

kebenaran sumber. Mengetahui kebenaran sumber harus memperhatikan 
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bagaimana nilai pembuktian yang sebenarnya dari isi dan menetapkan keakuratan 

dan dapat dipercaya dari sumber itu. 

c. Interpretasi 

Tahap ini merupakan tahap untuk menghubungkan dan mengaitkan antara 

satu fakta dengan fakta lain sehingga menghasilkan satu kesatuan yang bermakna. 

Dalam proses ini tidak semua fakta dapat dimasukan tetapi harus dipilih yang 

relevan yang sesuai dengan gambaran dalam cerita yang disusun. Dalam 

menginterpretasikan penelitian dalam bentuk karangan sejarah ilmiah, sejarah 

kritis perlu diperhatikan susunan karangan yang logis menurut urutan kronolgis 

yang sesuai dengan tema yang jelas dan  sudah dimengerti (Gottschalk 1975:131).   

d. Historiografi 

Hisroriografi merupakan tahap akhir dalam penulisan sejarah. Penulisan 

sejarah dari hasil penelitian dan interpretasi dengan memperhatikan prinsip-

prinsip realisasi atau cara membuat urutan peristiwa, kronologi atau urutan waktu, 

kausalitas atau hubungan sebab akibat dan kemampuan imajinasi yaitu 

kemampuan untuk menghubungkan peristiwa yang terpisah-pisaah menjadi suatu 

rangkaian (Gottschalk 1975:143). 

 

H. Sistematika Penulisan 

Secara keseluruhan penulisan “Perkembangan Industri Telur Asin Di 

Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes dan Pengaruhnya Terhadap Sosial 

Ekonomi Masyarakat Tahun 1980-2005” ini terdiri atas lima bab. Pembahasan tiap 
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bab menitikberatkan pada penjelasan masalah tertentu tetapi hubungan antara satu 

bab dengan bab yang lain sangat berkaitan, sehingga menjadi sebuah hasil pemikiran 

yang utuh dan menyeluruh. Bab-bab tersebut yaitu: 

 

Bab I Pendahuluan yang membahas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Kajian Pustaka, 

Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

Bab II Gambaran Umum Proses Pembuatan Telur Asin yang membahas mengenai 

Sejarah Sentral Telur Asin, Alat dan Proses Produksi Telur Asin, dalam subab ini 

membahas mengenai kebutuhan atau alat- alat produksi dan proses produksi, subab 

berikutnya membahas mengenai Jenis-jenis Produksi Telur Asin, dan Pemilikan 

Modal Industri Telur Asin di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes. 

Bab III Perkembangan Industri Telur Asin di Kelurahan Limbangan Wetan 

Kecamatan Brebes Tahun 1980-2005. Subbab yang pertama mengenai Perkembangan 

Industri Telur Asin 1980-2005, Kreativitas dan Inovasi Yang Dikembangkan Para 

Pengusaha Industri Telur Asin, subab ini membahas mengenai Proses produksi dan 

sistem pengadaan bahan baku dan subab berikutnya mengenai Sistem Pemasaran 

Yang Dilakukan Pengusaha Industri Telur Asin. 

Bab IV Membahas mengenai Pengaruh Industri Telur Asin di Kelurahan Limbangan 

Wetan Kecamatan Brebes Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat 1980-2005. Subbab 
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yang pertama mengenai Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Brebes, 

Tingkat Pendapatan Pengusaha Industri Telur Asin, Tingkat Pendapatan Pekerja, dan 

Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Brebes. 

Bab V Penutup yang berisikan mengenai Simpulan dari pembahasan diatas. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM  PROSES PEMBUATAN TELUR ASIN 

 

A. Sejarah Sentral Telur Asin 

Pembuatan telur asin merupakan pekerjaan yang sudah lama dikenal 

masyarakat Kecamatan Brebes. Usaha pembuatan telur asin merupakan warisan turun 

temurun leluhur. Sebelum masyarakat menekuni usaha pembuatan telur asin sebagian 

besar masyarakat berprofesi sebagai petani. Pada awalnya pembuatan telur asin 

hanyalah sebagai pekerjaan sampingan saja setelah pulang dari sawah, tetapi karena 

hasil yang didapat dari pekerjaan ini lumayan besar, maka kegiatan membuat telur 

asin lebih banyak diminati masyarakat dan berkembang pesat hingga sekarang. 

Belum ada sumber yang menyatakan tahun yang pasti kapan industri ini mulai 

berkembang. Dari beberapa sumber khususnya sumber lain yang penulis dapatkan, 

dapat diuraikan bahwa memang sulit untuk menentukan kapan tahun yang tepat 

dimulainya industri telur asin ini. Namun menurut salah seorang pengusaha telur asin 

Emmry Yuniaty, awal keberadaan industri telur asin di Kecamatan Brebes 

diperkirakan pada tahun 1959, dirintis pertama kali oleh seorang WNI keturunan Cina 

bernama In Tjiauw Seng dan istrinya Tan Polan Nio di Kelurahan Brebes 

(Wawancara Emmry Yuniaty, Mei 2012). 

Usaha telur asin mulai berkembang sekitar tahun 1959 dengan pelopor 

utamanya In Tjiauw Seng. Ilmu pembuatan telur asin dikembangkan di Kelurahan 

Brebes. Ide mendirikan usaha ini didasari pada tingginya minat masyarakat terhadap 
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telur asin, melimpahnya telur itik di wilayah Brebes dan sudah terbiasanya 

masyarakat Brebes membuat telur asin untuk hajatan sebagai pelengkap dalam 

hidangan hajatan (berkat). Usaha In Tjiauw Seng dibantu oleh anak dan tetangganya. 

Dengan cara inilah pembuatan telur asin menurun pada anak dan tetangganya. 

Pada awal perkembangannya, keluarga besar In Tjiauw Seng belum 

menghadapi kendala dalam mengumpulkan bahan baku karena belum adanya 

saingan, sehingga telur-telur itik sebagai bahan utama telur asin ini dengan mudah 

diperoleh dan harganyapun sangat murah. Dalam hal pemasaran awalnya telur asin 

ini dijajakan dengan sangat sederhana, yaitu dengan dijajakan dari rumah ke rumah, 

para pedagang berkeliling mengantarkan telur. Pada awalnya telur asin di produksi 

berdasarkan pesanan saja. Pengusaha ini belum berani untuk membuka toko khusus 

yang menjual telur asinnya, apalagi meluaskan usaha perdagangannya. Hal tersebut 

dikarenakan keadaan ekonomi In Tjiauw Seng yang belum stabil. In Tjiauw Seng 

meninggal pada tahun 1971, kemudian usahanya diteruskan oleh anak pertamanya 

yaitu Hartono Sunaryo. 

Industri kecil telur asin di Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes 

senantiasa mengalami pasang surut, baik digerbang produksi maupun pemasaran. Hal 

ini terlihat dengan banyaknya warga masyarakat Kelurahan Limbangan wetan 

menekuni usaha pembuatan telur asin. Masyarakat mulai menekuni pembuatan telur 

asin dengan mencari daerah- daerah pasaran untuk memasarkan produksi telur asin. 

Kecamatan Brebes merupakan ibu kota yang sekaligus jantung kota 

Kabupaten Brebes memiliki luas wilayah sekitar 27,278 km persegi. Sebagai pusat 
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kota Kecamatan Brebes sangat mudah dijagkau karena di daerah ini tersedia sarana 

prasarana transpotasi yang lancar dan memadai berupa jalan propinsi menggunakan 

jalur raya Jakarta- Purwokerto dan Bandung- Tegal- Purwokerto serta jalur kereta 

Jakarta- Semarang. Letak yang startegis ini sangat menguntungkan bagi para 

pengusaha (pendiri sentral telur asin) karena di daerah ini tersedia sarana dan 

prasarana transpotasi yang lancar dan memadai. 

Pada tahun 1970, di Kecamatan Brebes ini terdapat beberapa kelurahan 

sebagai daerah penghasil telur asin diantaranya yaitu Kelurahan Limbangan Wetan 

dan Kelurahan Brebes. Kedua kelurahan tersebut terkenal menghasilkan telur asin 

unggulan, walaupun ada kelurahan lain yang memproduksi telur asin, namun disini 

penulis lebih memilih kelurahan tersebut karena daerah ini dapat dikatakan sebagai 

kelurahan pionir pembuatan telur asin, daerah ini juga sudah terkenal sebagai sentral 

penghasil telur asin dan merupakan kelurahan yang jumlah pengrajin telur asinnya 

cukup banyak di bandingkan desa- desa lainnya. Kedua kelurahan ini juga terletak di 

daerah perkotaan dan merupakan jalur transit antar wilayah Jawa Barat- Jawa 

Tengah, sehingga ramai dikunjungi oleh masyarakat. Melihat letak Kelurahan Brebes 

dan Limbangan Wetan yang berada di tengah- tengah kota Brebes, maka dapat 

dikatakan bahwa wilayah Kelurahan Brebes dan Limbangan Wetan ini merupakan 

wilayah yang strategis sehingga mendukung dalam kegiatan ekonomi masyarakat 

terutama bagi perkembangan sektor industri karena memudahkan akses pasar. Selain 

itu juga, kedua kelurahan ini cukup dekat dengan daerah perternakan itik sebagai 
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bahan bakunya seperti Randusanga Wetan, Randusanga Kulon, Kaligangsa Wetan 

dan Kaligangsa Kulon serta Limbangan Wetan juga merupakan daerah peternak itik. 

Industri telur asin dapat dikatakan merupakan industri yang cenderung 

dikelola oleh keluarga, sehingga dalam sistem managerial atau pengelolaan usahanya 

dipegang oleh keluarga yang meliputi kegiatan produksi misalkan pemasaran, 

pekerja, hingga mandor produksi. Oleh karena itu, mereka umumnya memperkuat 

potensi keluarga untuk regenerasi selanjutnya. Didasari dengan kuatnya potensi 

keluarga yang dimiliki oleh setiap perusahaan telur asin itu menimbulkan makin 

kuatnya perusahaan dalam bersaing dengan yang lain. Hal itu menimbulkan 

termotivasinya pengelola dan pekerja untuk memberikan kualitas kerja dan produksi 

yang lebih baik. Kondisi yang demikian mendorong pertumbuhan dan perkembangan 

perekonomian masyarakat sebab dengan begitu akan memberikan pertumbuhan yang 

besar terhadap sistem sosial masyarakat. 

Kewirausahaan masyarakat Kecamatan Brebes selain dapat menolong 

perekonomian sendiri dan keluarga juga dapat menambah daya tampung tenaga kerja 

sehingga dapat mengurangi permasalahan pengangguran serta penggerak ekonomi 

kerakyatan. Sikap mental wirausaha yang dimiliki pengusaha dalam mengembangkan 

industri telur asinnya ini yakni ketekunan dan keuletan dalam berkerja yang 

disebabkan sebagai mata pencaharian keluarga.Industri ini juga industri turun 

temurun yang tetap dipertahankan oleh generasi. Selain itu mereka berupaya untuk 

melakukan inovasi- inovasi baru pada produk telur asinnya. Dengan kreativitas 

masyarakat juga mampu mengembangkan rasa dan teknik pembuatan yang sangat 
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bervariasi yang bisa menarik peminat telur asin. Dengan kreativitas ini diharapkan 

akan meningkatkan usaha telur asin dan citra daerah serta dapat bersaing dengan 

industri kecil lainnya.  

 

B. Alat dan Proses Produksi Telur Asin 

1. Kebutuhan atau Alat- alat Produksi 

Semakin berkembangnya suatu dunia usaha dan semakin berkembangnya 

peradaban, maka fungsi suatu proses produksi semakin bertambah, karena tanpa 

adanya suatu proses produksi maka tidak akan berjalan dengan baik dalam 

perusahaan atau pabrik. Dalam menjalankan sistem produksi tidak dapat terlepas dari 

kegiatan perencanaan, agar tujuan yang diharapkan tercapai. 

Pengawetan merupakan bagian dalam usaha penanganan pascapanen dengan 

tujuan untuk menjaga kualitas telur tetap baik dalam kurun waktu yang lama. Telur 

itik dapat diawetkan dengan berbagai cara dan bahan pengawet. Telur itik yang tidak 

diawetkan hanya dapat bertahan selama 14 hari jika disimpan pada suhu ruangan. 

Lebih dari itu, telur akan membusuk. Pengawetan ini sangat membantu peternak yang 

memiliki persedian telur berlebih dan mengalami kesulitan dalam penjualannya 

(Martawijaya, 2004:89). 

Salah satu pengasinan telur yang dikenal luas adalah cara pengasinan Brebes. 

Sesuai namanya, pengasinan ini banyak dilakukan oleh masyarakat Brebes. Maka 

tidak mengherankan bila Brebes dikenal sebagai kota telur asin. Dari daerah ini 



 

 

29

banyak dihasilkan produk telur asin yang berkualitas yaitu dengan ciri khas kuning 

telur masir dan berminyak serta harganya relatif murah. 

Secara umum penggunaan teknologi atau peralatan dalam industri telur asin 

Brebes dalam pengolahan telur asin masih sederhana tanpa menggunakan mesin masih 

menggunaakn tangan manusia (Handmade). Banyak output produksi sangat 

tergantung pada banyaknya jumlah tenaga kerja. Oleh karena itulah industri ini 

termasuk ke dalam industri yang padat karya. Peralatan yang digunakan diantaranya 

adalah ember plastik, dandang atau pani, peti kayu, kompor minyak tanah atau kayu 

bakar dan kerajang bambu, sedangkan kemasan telur asinya menggunakan besek dan 

kardus. Besek adalah kotak anyaman bambu yang terdiri atas wadah dan tutupnya. 

Proses produksi telur asin memerlukan telur itik sebagai bahan baku dan 

beberapa bahan lain sebagai bahan pembantu. Bahan-bahan pembantu tersebut adalah 

bata merah yang telah dihaluskan, garam, air, abu gosok, sekam, jerami padi, kayu 

bakar dan minyak tanah. Pengusaha telur asin lebih menyukai telur itik gembala 

karena warna kuning telurnya oranye atau kuning kemerah-merahan lebih disukai oleh 

konsumen dari pada warna kuning telur itik yang diternakan secara intensif. Namun 

ketersediaan telur itik pangon (telur yang diperoleh dari itik yang diternakan secara 

ekstensif) yang tidak menentu menyebabkan pengusaha telur asin terpaksa 

menggunakan telur itik peternakan. Harga telur itik berukuran besar berkisar antara 

Rp.450-Rp.520, sedangkan untuk telur itik berukuran kecil Rp.420-Rp.500. Pengusaha 

telur itik umumnya membeli telur itik dari bakul atau pedagang besar (84%), peternak 

langsung (10%). Telur itik mentah yang dibeli berasal dari Kabupaten brebes sendiri 
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dan daerah luar Kabupaten Brebes. Telur itik yang akan diasinkan harus memenuhi 

persaratan seperti, masih segar, baru, bersih dari kotoran, kulit atau cangkangnya 

masih utuh dan tidak retak. Ada beberapa cara pengasinan telur yang terkenal di 

kalangan peternak itik dan pengusaha telur asin yaitu dengan cara menggunakan 

bahan dasar garam. 

 Proses produksi telur asin, selain memerlukan telur itik sebagai bahan utama 

juga memerlukan beberapa bahan lainya sebagai bahan pembantu antara lain bubuk 

bata merah atau tanah ladon, garam, air, abu hitam, jerami padi dan minyak tanah. 

Perbandingan bahan pembalut, jenis bahan pembalut yang digunakan dan cara 

pembuatan akan mempengaruhui jenis rasa dan tampilan telur asin. Proses produksi 

pembuatan telur asin meliputi kegiatan: penyortiran, pembersihan/ pencucian, 

pembuatan adonan pembalut, pembalutan, penyimpanan, penyortiran, pematangan, 

penyortiran telur asin matang. Urutan proses pembuatan telur asin di jelaskan pada 

Bagan 2.1 
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Bagan 2.1 
Proses Produksi Telur Asin Brebes 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Wawancara Emmry Yuniarti, Komarudin, Hartono, Rosyid, Mei 

2012. 
 

Proses Pertama: Peyotiran telur itik mentah. Penyortiran telur itik yang utuh 

dengan yang retak ditandai dengan perbedaan bunyi tumbukan dua telur secara 

perlahan. Jika bunyi “ting-ting” berarti telur itik utuh dan lolos sortir sedangkan bunyi 

“tek-tek” itu pertanda bahwa telur itik telah rusak. Telur yang sudah disortir 

dibersihkan dari kotoran yang menempel pada cangkang dengan cara mencucinya 

dalam air hangat atau air bersih. 

Proses kedua: Ada dua jenis dasar pembalut telur yang digunakan pengrajin 

telur asin Brebes yaitu bubuk bata merah dan tanah ladon. Dengan bata merah warna 

Peyotiran telur itik 
 

Pembersihan atau pencucian 
 

Pembuatan Adonan Pembalut 
 

Pembalutan 
 

Penyimpanan (7-20 hari) 
 

Penyotiran Telur Asin Mentah 
 

Pencucian dari Bahan Pembalut 
 

Pematangan (rebus) atau dipanggang 
 

Peyotiran Telur Asin Matang 
 

Telur Siap Jual 
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kuning telur akan menjadi tidak keras setelah diasinkan, semakin banyak campuran 

bata merah maka warna kuning telur makin merah dan tidak keras. Adonan bahan 

pembalut terdiri dari bubuk bata merah atau tanah ladon, garam, abu hitam dengan 

perbandingan tertentu dan diberi air sedikit demi sedikit sampai bahan pembalut 

berbentuk liat dan mudah melekat pada cangkang telur. 

Proses ketiga: Bungkus telur dengan adonan tersebut dengan ketebalan sekitar 

0,5 cm. Kemudian dibaluri dengan abu hitam kering untuk mengurangi kadar air pada 

adonan. 

Proses keempat: telur yang sudah dibungkus, disimpan dalam peti kayu yang 

diberi alas dengan jerami padi dan setiap harinya diperciki air agar kelembabannya 

selalu terjaga. Proses penyimpanan ini merupakan proses utama pada pembuatan telur 

asin karena tahap inilah proses pengasinan terjadi. Waktu penyimpanan 

mempengaruhi tingkat keasinan pada telur asin, semakin lama penyimpanan semakin 

asin. Rasa asin sedang diperoleh dengan penyimpanan selama 7-10 hari. Untuk rasa 

yang sangat asin diperoleh dengan penyimpanan selama 15-20 hari. Umumnya 

pengusaha telur asin di Brebes menyimpannya selama 15 hari agar didapat telur asin 

dan berminyak. 

Proses kelima: telur yang disimpan dalam peti kayu, sebagian ada yang dijual 

dalam keadaan mentah dan sebagian lagi harus diproses. Sebelum diproses telur asim 

ini disortir kembali untuk dipisahkan dari adanya telur busuk atau rusak. telur busuk 

atau rusak jarang terjadi pada tahap ini jika pada saat tahap sortir pertama dilakukan 

dengan cermat. 
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Proses keenam: Sebelum telur asin dimatangkan, lepaskan lebih dahulu bahan 

pembalut yang menempel, kemudian baru mencucinya dengan bantuan air agar lebih 

bersih. Bahan pembalut yang telah dilepaskan tadi, bisa digunkan kembali sebagai 

pembalut selama 2-3 kali proses produksi. Caranya dengan menjemur bahan pembalut 

yang pernah digunakan di bawah panas matahari sampai kering dan tidak boleh kena 

air. 

Proses ketujuh: Telur yang akan dijual matang harus melalui tahap 

pematangan. Waktu pematangan selama 4-5 jam agar diperoleh telur asin yang 

berkualitas. Telur asin yang sudah matang kemudian disortir untuk memisahkan dari 

telur asin yang retak. Telur yang sudah matang kemudian disortir kembali untuk 

memisahkan telur yang retak. Rata-rata jumlah telur yang retak selama proses 

pematangan sebesar 0,20% dari seluruh telur asin yang dimasak. Telur yang retak 

biasanya dikonsumsi sendiri, meskipun ada yang menjualnya bila retaknya tidak 

terlalu jelas retakannya. 

 

C. Jenis-jenis Produksi Telur Asin 

Industri telur asin di Brebes cukup meluas hingga tersedia berbagai pilihan 

kualitas telur asin, walaupun selera orang berbeda-beda, telur asin yang dinilai 

berkualitas tinggi memiliki ciri-ciri bagian kuning telur berwarna jingga terang 

hingga kemerahan, “kering” (jika digigit tidak mengeluarkan cairan), tidak 

menimbulkan bau amis dan rasa asin yang tidak menyengat (Wawancara Emmry 

Yuniaty, Mei 2012). 
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Jenis- jenis telur asin di Brebes: 

1. Telur Asin Rebus 

2. Telur Asin Panggang 

3. Telur Asin Bakar 

D. Pemilikan Modal Industri Telur Asin di Kelurahan Limbangan Wetan 

Kecamatan Brebes 

Pemilikan modal merupakan syarat utama dalam mendirikan suatu usaha atau 

industri. Suatu perusahaan tidak akan dapat berproduksi tanpa adanya modal yang 

memadahi. Dalam hal ini, pengusaha industri kecil telur asin di Kelurahan 

Limbangan Wetan Kecamatan Brebes didapat dari modal pribadi, pinjaman koprasi, 

bank, dan kerjasama dengan pihak- pihak terkait. 

Sistem kepemilikan modal dalam industri telur asin yaitu sistem modal 

perorangan. Dalam arti, modal tersebut merupakan modal milik sendiri. Secara 

sepintas, industri telur asin sangat sederhana dan membutuhkan modal yang sedikit. 

Modal tersebut yaitu untuk membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, pemasaran, 

dan lain- lain. 

Para pengusaha telur asin biasanya meminjam modal kepada Bank Rakyat 

Indonesia (BRI) yang diorganisir oleh kelurahan, sehingga jika orang akan meminjam 

uang tidak perlu pergi ke BRI langsung yang berada di kecamatan. Meminjam di 

bank tentunya dengan memenuhi beberapa persyaratan yang berlaku. Adapun 

persyaratan tersebut yaitu peminjam harus menyerahkan surat jaminan yang besarnya 
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tergantung dari jumlah modal yang akan dipinjam. Surat jaminan ini digunakan 

sebagai jaminan atas hutang- hutangnya di bank tersebut. Surat jaminan ini dapat 

berupa surat tanah, surat rumah, dan lain- lainnya. Kredit yang tersedia pada lokasi 

usaha antara lain Kredit Usaha Kecil (KUK) dari BRI Unit dan Kredit Program Dana 

Penjaminan (KPDP) dari Bank Bukopin.  KUK yang diberikan adalah kredit modal 

kerja dan atau modal investasi dengan plafond maksimum dapat diputuskan sendiri 

oleh BRI Unit dengan kisaran Rp 50 juta, sementara KPDP yang dapat diputuskan 

oleh kantor cabang dengan plafond antara Rp 400 – 500 juta.  

Dalam rangka pemberian kredit perorangan, bank melakukan analisis terhadap 

karakter calon nasabah, kemampuan manajemen, kemampuan keuangan meliputi 

modal dan laba usaha, aspek teknis, kondisi dan prospek usaha, serta agunan. Suku 

bunga untuk skim kredit KUK yang diberikan oleh BRI untuk usaha ini berkisar 

antara 21-24% per tahun dengan jangka waktu kredit satu hingga dua tahun, 

sedangkan suku bunga KPDP dari Bank Bukopin adalah 13% per tahun dengan 

jangka waktu tiga tahun (http://ml.scribd.com/doc/25248731/Pola-Pembiayaan-

Usaha-Kecil-Ppuk).  

Dalam pengadaan modal, pengusaha telur asin di Limbangan Wetan 

meminjam uang di bank atau koprasi. Seperti yang diungkapkan oleh Titin Sumiarti, 

ia mengatakan: 

“Dalam peminjaman modal di bank, saya menggunakan sistem 
bulanan dengan jumlah pinjaman mencapai Rp. 25.000.000, setiap bulan 
saya harus membayar hutang di bank dan tentunya dengan bunga pinjaman, 
namun uang pinjaman tersebut tidak digunakan sepenuhnya untuk modal 
awal pembuatan telur asin melainkan untuk menyekolahkan anak dan 
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ditabungkan untuk pengembangan usaha telur asin nantinya,” (Wawancara 
Titin Sumiarti, Juni 2012). 

 

Selain melalui bank dan koprasi, para pengusaha juga dapat meminjam modal 

kepada orang- orang kaya. Mereka adalah para pengusaha telur asin yang sukses. 

Yang meminjam kepada orang- orang ini biasanya adalah para pengusaha yang kecil- 

kecilan, waktu pengembalian juga ditentukan oleh kedua belah pihak. 

Di Kecamatan Brebes para pengusaha telur asin kecil pada umumnya mulai 

usaha dengan menggunakan modal sendiri dan belum ada perhatian dari pemerintah 

daerah dalam bentuk bantuan modal usaha. Pelatihan usaha dan penyuluhan pernah 

dilakukan namun tidak rutin dan berkelanjutan. Keterampilan usaha diperoleh 

masing- masing pengusaha secara otodidak dari kebiasaan keluarga turun temurun. 

Untuk memudahkan menganalisis permodalan industi telur asin di Kecamatan 

Brebes, maka penulis akan mengklasifikasikan ke dalam beberapa tipe berdasarkan 

modalnya yaitu industi kecil I yang memiliki modal kecil, industi II yang memiliki 

modal sedang, dan industi III dengan modal besar (Bhoot Ane, 1990:50). Berikut ini 

akan dijelaskan mengenai perkembangan modal yang dalam menjalankan usaha 

industri telur asin di Kecamatan Brebes. 
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Tabel 2.1 

Klasifikasi Industri Telur Asin Berdasarkan Jumlah Modal 

di Limbangan WetanTahun 1980-2005 

Klasifikasi 

Usaha 
Nama Pemilik Tahun Modal (Bulan) 

Industri Kecil I 

(Kecil) 

1. Mulyani 

2. Tarkwadi 

3. Marwiyah 

1980 - 

1990 Rp. 750.000- 1.500.000 

2005 Rp. 5.000.000-8.000.000 

Industri Kecil 

II (Sedang) 

1. Rosid 

2. Titin 

Sumiarti 

3. Wariah 

1980 Rp. 500.000- 1.000.000 

1990 Rp. 1.500.000- 2.000.000 

2005 Rp. 8.000.000- 12.000.000 

Industri Kecil 

III (Besar) 

1. Hartono S 

2. Emmry Y 

3. Komarudin 

1980 Rp. 1.000.000-1.500.000 

1990 Rp. 2.000.000- 5.000.000 

2005 Rp. 18.000.000- 20.000.000 

Sumber : diolah wawancara para pengusaha telur asin, Agustus 2012. 

 

Lokasi penelitian yang terletak di Kecamatan Brebes ini termasuk ke dalam 

wilayah administrasi Kabupaten Brebes. Letak geografis Kecamatan Brebes yang 

subur, dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai lahan pertanian sehingga sebagian 

masyarakat Kecamatan Brebes bermata pencaharian sebagai petani. Mereka 

memanfaatkan lahan persawahan yang cukup luas sebagai lahan yang ditanami 

dengan padi dan bawang merah. Keadaan ini juga mendukung kegiatan 

perekonomian masyarakat selain bertani yakni berternak itik. Sewaktu panen padi 

masyarakat setempat memanfaatkan dengan menggembalakaan itik di sawah dimana 
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itik mendapatkan pakan dari sisa panen sehingga ketersediaan telur itik sangat 

dipengaruhi oleh kondisi iklim dan kegiatan pertanian yang ada. Kekeringan yang 

menyebabkan kegagalan panen, akan mengancam pasokan telur itik ke produsen telur 

asin dimana akan terjadi penurunan pasokan telur asin. Perkembangan hasil telur itik 

akan berpengaruh pada modal utama pembuatan telur asin yang berdasarkan bahan 

utamanya telur itik tersebut. Para perternak itik umumnya tidak membuat telur asin 

sendiri melainkan para perternak itik hanya memasokan telur- telur itiknya kepada 

para pengusaha telur asin. 
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BAB III 

PERKEMBANGAN INDUSTRI TELUR ASIN DI DESA LIMBANGAN 

WETAN KECAMATAN BREBES TAHUN 1980-2005 

 

A. Perkembangan Industri Telur Asin 1980-2005 

Kata industri berasal dari kata bahasa industria yang secara sederhana dapat 

diartikan sebagai buruh atau penggunan tenaga kerja. Industri adalah kegiatan 

produktif yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau barang setengah 

jadi, kegiatan pengolahan itu sendiri dapat bersifat masinal kegiatan pengolahan yang 

memakai mesin, elektrikal atau manual. Perkembangan industri di Indonesia 

dilakukan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan dalam bidang 

ilmu pengetahauan dan teknologi. Pada hakekatnya industrialisasi merupakan suatu 

kegiatan ekonomi yang didasarkan pada mekanisme kerja untuk memperoleh 

kemakmuran secara tepat dan merata dilakukan secara sistematis dan produktif 

(Bhoot Ane, 1990: 25). 

Membuat telur asin merupakan pekerjaan dan sudah sejak lama dikenal 

masyarakat Kecamatan Brebes. Usaha membuat telur asin merupakan pekerjaan 

warisan leluhur. Sebelum masyarakat menekuni usaha pembuatan telur asin sebagian 

besar masyarakat berprofesi sebagai petani. Pada awalnya, membuat telur asin 

merupakan pekerjaan sambilan setelah pulang sawah atau bilamana disawah tidak ada 

pekerjaan, tetapi  dirasa hasil yang didapat dari pekerjaan ini lumayan besar, maka 
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kegiatan membuat telur asin lebih banyak diminati masyarakat dan berkembang pesat 

hingga sekarang. 

Di Kecamatan Brebes sendiri banyak terdapat peternakan itik. Pada zaman 

dahulu, penduduk memelihara itik secara tradisional dengan pengembalaan di lahan 

sawah dan sungai di tengah kesibukan bertani. Pada musim tanam padi dilakukan 

secara terkurung dan pada musim panen di umbar pada lahan sawah. Mereka 

memanfaatkan telur itik untuk membuat telur asin, dari sini dapat disimpulkan bahwa 

telur asin berkembang sekitar tahun 1970-an dan mulai berkembang pesat sekitar 

tahun 1990-an. 

Menurut salah seorang pengusaha telur asin Emmry Yuniaty, awal keberadaan 

industri telur asin di Kecamatan Brebes di perkirakan pada tahun 1959, dirintis 

pertamakali oleh seorang WNI keturunan Cina bernama In Tjiauw Seng di Kelurahan 

Brebes (Wawancara Emmry Yuniaty, Mei 2012). Industri keluarga tersebut bermula 

dari kreativitas seorang keturunan Cina yang berinisiatif melihat ada bahan baku telur 

itik yang melimpah di daerahnya dan berkeinginan mengolahnya bukan sekedar 

dijadikan telur goreng atau telur kukus saja. Ketika telur itik tersebut diasinkan 

ternyata bisa menghasilkan rasa yang berbeda dengan jika hanya direbus saja, telur 

asinpun terus diproduksi dan dibisniskan. 

Kreativitas ini dilihat oleh pihak keluarga tersebut sebagai celah bisnis yang 

dapat mendatangkan keuntungan,  kemudian industri telur asin pun dirintis. Mulanya 

yang mengerjakan proses produksi adalah anggota keluarga sendiri,  tetapi seiring 

berjalanya waktu mulai dibantu oleh beberapa tetangga. Para tetangga tesebut 
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menawarkan diri untuk bekerja, walaupun dengan upah yang tidak sebanding dengan 

beban kerjanya yaitu sekedar cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari. 

Para pekerja pada saat itu hanya sekitar 3-5 orang, sehingga industri telur asin belum 

diproduksi dalam jumlah besar. 

Pada awal perkembangannya, keluarga besar In Tjiauw Seng belum 

menghadapi kendala dalam mengumpulkan bahan baku karena belum adanya 

saingan, sehingga telur – telur itik sebagai bahan baku telur asin ini mudah diperoleh 

dan harganyapun reletif sangat murah. Tjiauw Seng mendapatkan telur- telur itik 

tersebut dari para peternak itik (pengepul).  

Dalam hal pemasaran awalnya telur asin ini dijajakan dengan sangat 

sederhana, yaitu dengan cara dijajakan dari rumah kerumah. Para pedagangnya 

keliling mengantarkan telur. Pada awalnya telur asin ini di produksi sesuai pesanan. 

Belum ada keberanian membuka toko khusus yang menjual telur asin, apalagi 

meluaskan usaha perdagangannya. Hal tersebut disebabkan keadaan ekonomi In 

Tjiauw Seng yang belum stabil. 

In Tjiauw Seng bersama dengan istrinya menekuni usaha pembuatan telur asin 

ini. Ide mendirikan usaha ini didasarkan pada tingginya minat masyarakat terhadap 

telur asin, melimpahnya produksi telur itik di wilayah Brebes dan sudah terbiasanya 

masyarakat Brebes membuat telur asin untuk hajatan sebagai makanan pelengkap 

dalam hidangan hajatannya (berkat). Dalam usahanya In Tjiauw Seng dibantu anak 

dan tetangganya. Dengan cara ini keahlian membuat telur asin  diwarisi oleh anak dan 

tetangganya. In Tjiauw Seng meninggal pada tahun 1971, kemudian usahanya di 
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teruskan oleh Hartono Sunaryo, anak pertama dari In Tjiauw Seng. Tidak lama 

kemudian sekitar tahun 1970 berdiri industri telur asin lainya seperti telur asin cap 

Tjoa dan Setuju Jaya. Telur asin Tjoa merupakan salah satu unit usaha telur asin yang 

masih bertahan hingga saat ini. Telur asin Tjoa didirikan oleh Tjoa Kiat Hien dan 

Niati. Setelah Tjoa Kiat Hien meninggal usahanya diteruskan anak keempat yaitu 

Tjoa Kiem Tien (Wawancara Emmry Yuniarty, Mei 2012). 

Industri telur asin Cap Setuju Jaya merupakan usaha perseorangan yang 

didirikan oleh Emmry Yuniarty di Kelurahan Brebes pada tahun 1970. Penamaan 

Setuju Jaya hanya bersifat spontanitas. Artinya, pengambilan nama bertujuan agar 

mempermudah memperkenalkan produk kepada masarakat Brebes. Pada awalnya 

Emmry Yuniarty mempunyai pekerjaan sehari-hari membantu orang tuanya berjualan 

onderdil motor dan telur asin secara kecil-kecilan. Selama membantu orang tuanya, 

Emmry Yuniarty memperoleh banyak ilmu mengenai tata cara berdagang. Hal 

tersebut membuat Emmry Yuniarty mempunyai keinginan untuk mendapatkan 

pekerjaan agar tidak selalu bergantung pada orang tuanya. Melihat keberhasilan dan 

kesuksesan yang diraih oleh industri telur asin milik In Tjiauw Seng dan orang 

tuanya, membuat Emmry Yuniarty mempunyai keinginan mendirikan industri telur 

asin sendiri guna mengikuti kesuksesan yang telah diraih oleh industri telur asin milik 

In Tjiauw Seng (Wawancara Emmry Yuniarty, Mei 2012). 

Akhir tahun 1970, usaha telur asin mulai dilakukan oleh penduduk pribumi 

Brebes yaitu Muhadi di Desa limbangan wetan. Ia belajar membuat telur asin ketika 

bekerja di Setuju Jaya, pada akhir tahun 1970 Muhadi keluar dari Setuju Jaya dan 
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berusaha mendirikan industri telur asin sendiri dengan dibantu tiga orang pekerja. 

Sejak itulah kemudian bermunculan unit-unit usaha telur asin lainya didesa 

sekitarnya. (Wawancara Emmry Yuniarty, Mei 2012). 

Berdasarkan hasil penelitian, para pengusaha telur asin di Desa Limbangan 

Kecamatan Brebes, mereka menyebutkan pada pertengahan 1980-1998 

perkembangan telur asin mengalami kemajuan dalam pemasarannya. Para konsumen 

khususnya masyarakat yang berada di sekitar Brebes mulai menyukai produk telur 

asin karena telur yang dihasilkan memiliki rasa yang enak, walau pun pengolahan 

yang dilakukan secara sederhana namun mutunya tetap terjaga. 

Pihak pengusahapun tidak melewatkan kesempatan tersebut dengan 

meningkatkan jumlah produksi dan rasa olahan. Pihak pengusaha berusaha 

meningkatkan omset penjualan dan memperkenalkan industri telur asin yang di 

produksi di Brebes, dengan melakukan kegiatan promosi produk telur asin dari 

Brebes. Promosi dilakukan melaui pencantuman merek, membuat iklan di radio dan 

dari mulut ke mulut (mouth to mouth) sehingga telur asin dari Brebes menjadi dikenal 

oleh masyarakat luas dan berhasil memasuki pasaran (Wawancara Emmry dan 

Hartono, Mei 2012). 

Sekitar tahun 1980-an, kegiatan membuat telur asin belum pesat seperti 

sekarang ini. Para pengusaha membuat telur asin dengan jumlah sedikit. Mereka 

memasarkan masih sebatas ruang lingkup sekitar daerahnya. Para pengusaha 

membuat telur asin dengan bahan alami dan tidak ada varian rasa olahan seperti para 

pendahulunya, yaitu hanya telur asin rebus. 
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Posisi usaha telur asin pada waktu itu belum bisa dijadikan sebagai 

penompang kebutuhan hidup keluarga. Hal ini di sebabkan masih sedikitnya jumlah 

pesanan atau daya jual yang masih rendah. Setelah jumlah pesanan meningkat dan 

menghasilkan pendapatan yang lebih baik dari pertanian, maka barulah masyarakat 

Kelurahan Limbangan Wetan mempertimbangkan dan beralih untuk membuat telur 

asin sebagai pekerjaan utama. 

Proses penyebaran keahlian membuat telur asin dikalangan masyarakat 

berlangsung secara tradisional, yaitu belejar dari para pendahulunya yang diangggap 

ahli. Akibat meluasnya tingkat pemintaan barang produksi  telur asin mereka, maka 

keinginan orang untuk menekuni pekerjaan ini semakin meningkat, dan proses belejar 

pun sangat penting dan sangat diperlukan oleh masyarakat Brebes yang lain. Pada 

masa tersebut peningkatan yang pesat industri telur asin Brebes selain didukung oleh 

pemerintah, juga karena jumlah pesanan yang meningkat serta kenyataan yang 

kemudian didasari oleh masyarakat Brebes bahwa bekerja sebagai pengusaha telur 

asin dapat menghasilkan pendapatan yang lebih baik. Dahulu, pemasaran telur asin 

masih terbatas pada pasar-pasar lokal bahkan sebagian hanya sebatas dipergunakan 

untuk keperluan sendiri. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Limbangan Wetan (Mei, 

2012), didapatkan informasi bahwa sebelum tahun 1990-an mata pencaharian 

penduduk Limbangan Wetan mayoritas adalah sebagai petani dan pengrajin sanggul, 

sedangkan di kelurahan brebes mayoritas adalah pembuat tempe dan petani. Setelah 
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tahun 1990-an mengalami perubahan, yaitu mayoritas penduduk bermata pencaharian 

pengrajin telur asin. 

Pada tahun 1990-1995 produksi dan pemasaran telur asin meningkat sesuai 

dengan keinginan masyarakat dan hasilnya juga stabil. Daerah pemasaran telur asin 

Brebes sekarang sudah merambah ke seluruh Pulau Jawa bahkan sudah sampai ke 

Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. Produksi telur asin Brebes banyak diminati oleh 

pasar karena harganya yang relative lebih murah dengan kualitas yang bersaing 

dengan industri telur asin dari daerah lain. 

Terjadinya krisis moneter yang menimpa perekonomian Indonesia yang 

terjadi paada tahun 1997/1998, berdampak pula dengan kelangsungan industri telur 

asin di Kecamatan Brebes. Banyak pengrajin kecil-kecilan yang tidak mampu 

beroprasi lagi dan akhirnya gulung tikar. Yang masih dapat bertahan adalah yang 

mempunyai industri telur asin dengan skala yang besar (Wawancara Emmry Yuniarty 

dan Titin Sumiari, Mei 2012). Indikasi berkembang pesatnya industri telur asin 

Brebes berdasarkan jumlah pengusaha dan tenaga tahun 1970-2005 dapat dilihat di 

table berikut. 
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Tabel 3.1 

Indikasi Berkembang Pesatnya Industri Telur Asin Kelurahan Brebes dan 

Limbangan Wetan, Berdasarkan Jumlah Industri Tahun 1970-2005 

Tahun 
Jumlah 

pengrajin 
Jumlah Produksi (Tahun) Tenaga Kerja 

1970-an 20 - 60 

1980-an 54 10.108.500 butir 200 

1990-an 65 11.524.000 butir 260 

2000-an 45 12.075.000 butir 178 

Sumber: Data diolah berdasarkan hasil penelitian di Dinas Perindustrian 

Kabupaten Brebes (2000) dan Wawancara Hartono dan Emmry Yuniarty, Mei 2012 

 

Menjelang tahun 2000-an, jumlah produksi telur asin mengalami penurunan. 

Sebagai dampak krisis moneter yang menyebabkan banyak pengusaha gulung tikar 

karena kehabisan modal.  Yang masih dapat bertahan adalah yang mempunyai 

industri telur asin dengan sekala besar, walaupun demikian industri telur asin masih 

mendominasi perekonomian Kabupaten Brebes. 

Sebagai daerah sentral industri kecil telur asin, pada tahun 2004, Kabupaten 

Brebes menjadi pemenang dalam lomba pembangunan permukiman berkelanjutan 

dengan kategori kepedulian dalam pengelolaan sentra lingkungan industri kecil dalam 

bentuk program kegiatan pembangunan lingkungan permukiman. Sentra industri 

kecil yang dijadikan sebagai objek adalah daerah sentra industri kecil telur asin 

Brebes. Hal ini menunjukkan bahwa industri telur asin Brebes telah membawa nama 

baik Kabupaten Brebes di tingkat provinsi (Wawancara Lazuardi pada, Mei 2012). 
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Mulai tahun 2005, produksi telur asin Brebes mengalami penurunan jumlah 

produksi yang cukup drastis. Hal ini disebabkan para peternak itik sebagai pemasok 

sumber bahan baku utama tidak melakukan aktivitas beternak karena banyak itiknya 

yang terkena infeksi flu burung (virus H5N1) sehingga produksi telur itik menurun. 

Sentral industri telur asin terdapat di dua daerah yaitu Kelurahan Limbangan 

Wetan dan Kelurahan Brebes. Pada mulanya di Kelurahan Limbangan Wetan 

merupakan sentra terbanyak usaha telur asin, kemudian diikuti Kelurahan Brebes dan 

desa-desa lainya. Di Kelurahan Brebes jumlah pengrajin tidak mengalami 

pertambahan. Hal ini disebabkan di sepanjang jalan kota Kabupaten Brebes dimana 

banyak toko yang menjual telur asin namun tidak diimbangi dengan tersedianya area 

parkir yang cukup luas. Hal tersebut para calon pembeli enggan untuk berhenti, dan 

lebih memilih toko dengan area parkir luas. Dengan demikian ketersediaan area 

parkir merupakan hal penting dalam memperlancar usaha ini. 

 

B. Kreativitas dan Inovasi yang Dikembangkan Para Pengusaha Industri Telur 

Asin 

1. Proses Produksi 

Kewirausahaan merupakan fenomena yang cukup populer dewasa ini, dan 

memungkinkan akan menjadi pola dan tatanan baru dalam kehidupan masyarakat, 

dan bagi pihak tertentu merupakan hal yang baru yang memerlukan pendidikan 

khusus. Dunia usaha merupakan dunia bisnis yang penuh resiko dan ketidak pastian, 

yaitu antara keberhasilan dan kegagalan mudah dan cepat terjadi. Untuk 
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mengantisipasi hal tersebut diperlukan pendidikan dan pengetahuan kewirausahaan 

yang baik (Hardjanto, 2005:25). 

Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan 

berbeda melalui pemikiran ide-ide kreatif dan tindakan inovatif demi terciptanya 

peluang. Kreativitas, inovasi dan jiwa kewirausahaan sangat penting dimiliki karena 

merupakan kemampuan yang sangat berguna dalam proses kehidupan manusia 

contohnya dalam mengembangkan dan mempertahankan usaha telur asin. Dalam 

konteks industri, seorang pengusaha telur asin tidak cukup hanya memiliki kreativitas 

yang tinggi, melainkan juga harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk 

melaksanakannya. Untuk melaksanakan ide-ide baru tersebut diperlukan kemampuan 

inovatif yang merupakan konsep pembaharuan. Seorang pengusaha yang inovatif 

harus mampu melahirkan cara baru untuk “menerapkan” ide kreatifnya sehingga 

berdaya guna dan berhasil menarik minat pasar. Faktor kreativitas ini memiliki 

peranan penting dalam mengembangkan dan mempertahankan industri telur asin. 

Dengan adanya ide-ide dan kreatifitas dari pengusaha, maka industri telur asin bisa 

bertahan sampai sekarang ini.  

Industri telur asin merupakan industri kecil yang berada di tengah masyarakat 

di Kecamatan Brebes yang lebih menonjolkan kreativitas dalam memproduksi telur 

asin. Hal tersebut dikarenakan produk yang dihasilkan dalam industri ini yaitu berupa 

telur asin yang merupakan jenis hasil olahan dari telur itik yang cepat busuk kalau 

disimpan terlalu lama. Kondisi seperti ini yang menyebabkan para pelaku industri 
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telur asin dituntut untuk dapat berkreativitas dengan menciptakan variasi rasa olahan 

yang bermacam-macam. 

Seperti halnya yang dilakukan pengusaha telur asin dalam mempertahankan 

dan mengembangkan usahanya yaitu dengan meningkatkan kreativitas dan inovasi 

dalam setiap produk yang dibuatnya. Hal ini agar produk-produk yang dihasilkan 

selalu banyak diminati oleh masyarakat. Seperti apa yang dilakukan oleh seorang 

pengusaha telur asin yang bernama Rosyid, yang berusaha menciptakan varian baru 

dalam setiap memproduksi telur asinnya. Ide pertama kali yang muncul adalah 

menciptakan telur asin pedas, yang selama ini belum populer dan belum ada di 

Brebes. Selama berhari-hari ia melakukan eksperimen, akhirnya beliau menemukan 

cara agar telur asin pedas yang diproduksinya tidak pecah dan hangus, proses 

pembuatannya dengan cara adonan pembuat telur asin dicampur dengan cabe bubuk. 

Awal pemasarannya Rasyid hanya menawarkan terlebih dahulu kepelanggannya, 

namun setelah dipasarkan minat masyarakat terhadap telur asin pedas tidak begitu 

bagus dan akhirnya Rosyid pun menghentikan produksi telur asin pedas tersebut serta 

mencari cara lain agar produk telur asinnya lebih diterima oleh konsumen. Ide baru 

kemudian muncul yakni dengan di panggang yang memiliki keistimewaan tersendiri 

yakni bau amisnya sangat sedikit, kadar air rendah dan rasanya gurih. Proses 

pembuatan telur asin panggang sama dengan telur asin rebus yang membedakannya 

dalam pengelolaannya, telur asin yang sudah jadi di panggang dalam oven kurang 

lebih 45menit. Minat konsumen terhadap telur asin panggang masih bertahan sampai 

sekarang. (Wawancara M. Rosyid, Mei 2012). 
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Dalam buku “strategi bisnis” (2002: 63), menyebutkan peranan kualitas bagi 

perusahaan memiliki keterkaitan erat dengan kepuasan pelanggan. Kualitas 

memberikan dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan yang kuat dengan 

perusahaan dalam jangka panjang, ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk 

memahami dengan seksama harapan pelanggan serta kebutuhan mereka. Dengan 

demikian perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggannya, dimana 

perusahaan memaksimumkan pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan 

meminimumkan atau meniadakan pengalaman pelanggan yang kurang 

menyenangkan. 

Selain itu, kualitas juga dapat mengurangi biaya. Adanya penguranagn biaya 

ini pada gilirannya akan memberikan keunggulan kompetitif berupa peningkatan 

profitabilitas dan pertumbuhan. Kemudian kedua faktor ini dapat memberikan sarana 

dan dana bagi infestasi lebih lanjut dalam perbaikan kualitas, misalnya untuk riset dan 

pengembangan. Secara ringkas manfaat dari kualitas yang superior anatra lain berupa 

loyalitas pelanggan yang lebih besar, pangsa pasar yang lebih besar, harga saham 

lebih tinggi, harga jual produk yang lebih tinggi, dan produktifitas yang lebih tinggi 

(Tjiptono, 2002: 72). 

Para pengusaha telur asin melakukan eksperimen dengan membuat varian 

telur asin yang berbeda dari pengusaha lainnya. Sebagai contoh telur asin bakar dan 

rasa stroberry. Komarudin merupakan pengusaha di industri telur asin yang memiliki 

ide untuk pertama kali memproduksi telur asin bakar dan rasa stroberry. Proses 

pembuatan telur asin bakar, awalnya telur asin yang dibuat sama seperti telur asin 
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rebus kemudian dibakar, minat konsumen telur asin bakar pun masih hingga 

sekarang, beda dengan varian baru telur asin rasa stroberry, rasa yang timbul dalam 

telur asin stroberry dihasilkan dari suntikan perasa makanan stroberry kedalam telur 

asin kemudian pengolahannya di rebus seperti telur asin biasanya, namun minat telur 

asin ini tidak ada respon baik bagi konsumen, Komarudin pun menghentikan 

produksi telur asin stroberry kuarang dari 1 bulan. (Wawancara Komarudin, Mei 

2012). 

Dari tahun ke tahun usaha industri telur asin panggang Rosyid dan Komarudin 

terus mengalami peningkatan, baik itu dalam produksi maupun dalam pemasarannya. 

Keberhasilan usaha telur asin tidak terlepas dari peran para pengusaha itu sendiri 

sebagai pengelola industri yang memiliki kreativitas yang tinggi yang mampu 

mengembangkan usahanya yang tadinya bahan baku telur itik yang harga jualnya 

1000 ketika diolah menjadi telur asin menjadi Rp. 1.500/butir, harga telur asin 

matang menjadi Rp. 1.800/butir, jika dibuat menjadi telur asin panggang dan telur 

asin bakar Rp. 2.000/ butir (Perkiraan harga tahun 2005, Wawancara Emmry, Mei 

2012). 

 

2. Sistem Pengadaan Bahan Baku 

Produksi telur asin sangat tergantung pada bahan baku telur itik. Bahan baku 

ini diperoleh dari pusat-pusat peternakan itik di Brebes, Cirebon, Indramayu dan 

Tegal. Menurut Komarudin telur itik dari Tegal kualitasnya lebih baik bila 

dibandingkan dengan telur itik yang berasal dari Brebes. Pembelian bahan pelengkap 
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seperti abu, bata merah, tanah ladon garam, minyak tanah dan sebagainya diterapkan 

sistem beli putus meskipun pembelian dilakukan dalam jumlah yang besar. Para 

bakul bahan pelengkap ini adalah usaha pembuatan bata merah yang bertempat di 

Pesantunan dan Pebatan Kabupaten Brebes. 

Industri pengolahan telur asin sangat terkait dengan jumlah populasi ternak 

itik sebagai penghasil telur untuk bahan baku industri. Oleh karena itu, populasi 

ternak itik sangat berpengaruh terhadap kelangsungan produksi telur asin. Semakin 

tinggi populasi ternak itik, akan semakin banyak produksi telurnya yang dapat 

digunakan sebagai bahan baku utama industri telur asin. 

Teknik pembelian bahan baku telur itik bervariasi, ada empat cara 

pembayaran yang dilakukan pengusaha telur asin Brebes dalam pembelian telur itik 

mentah, yaitu mencicil, tunai tanpa memesan, tunai dengan memesan dan pemberian 

uang muka (panjer) (Wawancara H. Komarudin, Mei 2012). Membayar dengan cara 

mencicil dilakukan setelah telur itik diterima. Jumlah dan frekwensi cicilan 

ditentukan berdasarkan kesepakatan pengusaha telur asin dan penjual telur itik. Cara 

ini dilakukan oleh sebagian besar pengusaha telur asin Brebes. Umumnya cara ini 

dilakukan oleh pengusaha telur asin dengan modal terbatas. 

Pembayaran tunai tanpa memesan adalah membayar langsung saat barang 

diterima tanpa memesan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan bila produsen telur asin 

membelinya langsung di tempat bakul atau peternak. Cara ini umumnya dilakukan 

pengusaha telur asin Brebes yang memiliki cukup modal. 
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Pembayaran tunai dengan memesan dahulu hanya diberlakuakn kepada 

pengusaha telur asin yang sudah dipercaya oleh bakul telur itik. Hal tersebut 

diberlakukan, karena beresiko besar bila produsen telur asin membatalkan 

pesanannya padahal telur yang dipesan sudah disiapkan. Cara ini umumnya dilakukan 

karena adanya hubungan kerabat dengan penjual telur itik. 

Pemberian uang panjer adalah membayar dahulu sebagian dari jumlah yang 

harus dibayar saat memesan telur itik dan dilunasi setelah mendapat itik pesanan. 

Pemberian uang muka akan mendorong bakul telur itik untuk mendahulukan 

memenuhi pesanan dari pemberi panjer daripada pembeli biasa. Cara ini umumnya 

dilakukan oleh sebagian besar pengusaha telur asin Brebes pada waktu-waktu tertentu 

seperti hari raya, tahun baru dan musim liburan. Hal tersebut dilakukan, karena pada 

saat itu permintaan akan telur asin meningkat. Daerah asal telur itik di luar Kabupaten 

Brebes antara lain Semarang, Pemalang, Cirebon dan Tegal. Dari kabupaten Brebes 

sendiri pengusaha telur asin memperoleh telur itik dari desa Wanasari, Ciasem, 

Sigambir, Pasar batang, Limbangan Wetan, Sawojajar, Sirampog dan Brebes. 

 

C. Sistem Pemasaran Yang Dilakukan Pengusaha Industri Telur Asin 

Pemasaran memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan usaha. 

Tanpa adanya pemasaran produk yang dihasilkan oleh perusahaan tidak akan sampai 

ke tangan konsumen. Pemasaran merupakan aspek yang sangat penting bagi suatu 

perusahaan. Melalui pemasaran yang tepat maka suatu barang bisa sampai kepada 

konsumen dengan cepat. Pemasaran memegang peranan yang cukup penting dalam 
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meningkatkan jumlah penjualan, jumlah penjualan yang tinggi akan mengakibatkan 

laba yang tinggi. 

Dalam hal pemasaran telur asin, dibutuhkan sebuah jaringan kerja hal ini guna 

memudahkan dalam pemasaran itu sendiri. Jaringan kerja menjadi penting agar 

sebuah usaha baik usaha yang berskala besar maupun usaha berskala kecil dapat tetap 

bertahan. Begitu pula dengan usaha yang dijalankan oleh masyarakat Kecamatan 

Brebes yang memproduksi telur asin. Para pengusaha industri ini perlu memiliki 

sebuah jaringan usaha. Jaringan usaha yang dimiliki pengusaha telur asin ini 

umumnya berawal dari jaringan keluarga. Setelah itu merambah pada orang-orang 

terdekat yang masih berhubungan dengan keluarga. Dengan mengandalkan 

kepercayaan dan tetap mempertahakan kualitas maka usaha telur asin ini tetap 

bertahan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Titin Sumiarti: 

“Sulit untuk memasarkan produk ini bila kita tidak memiliki hubungan 

baik dengan orang lain. Melalui hubungan pertemanan dan keluarga maka 

dapat dengan mudah memasarkan telur asin. Dengan hubungan baik pula 

maka pengusaha memperoleh pelanggan tetap,” (Wawancara Titin Sumiarti, 

Mei 2012). 

 

Dalam strategi pemasaran, para pengusaha kecil membuka jaringan 

pemasaran sendiri. Pemasaran ini biasanya dilakukan secara langsung dan tidak 

langsung oleh para pengusaha telur asin. Pemasaran langsung terjadi ketika hasil 

produksi dari telur asin (produsen) langsung ke tangan konsumen, sedangkan 

pemasaran tidak langsung melalui proses terlebih dahulu yang hasil produksi 
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diperoleh dari bandar, toko lain atau tidak langsung dari tempat produksi. Pengusaha 

telur asin yang telah lama berproduksi pada umumnya telah memiliki pelanggan 

tetap, baik di daerah Brebes maupun di luar Brebes seperti Tegal, Pemalang, 

Pekalongan, Cirebon, Jakarta dan Bandung. 

Pengusaha telur asin Brebes umumnya melakukan pemasaran lebih dari satu 

jalur pemasaran dan umumnya jalur pemasaran terbentuk karena adanya hubungan 

kekerabatan. Pengusaha telur asin yang memasarkan sendiri produknya di toko atau 

kios milik sendiri terutama pengusaha yang lokasinya di Kelurahan Brebes. 

Pengusaha telur asin di Kelurahan Limbangan Wetan memasarkan produknya melalui 

pengepul dan pengecer. jalur pemasaran telur asin Brebes dapat dilakukan dengan 

tiga jalur, seperti: 

Jalur Pertama : Produsen menjual telur asinnya langsung ke konsumen. Di 

Kelurahan Brebes produsen menjual produknya melalui toko atau kios milik sendiri 

yang berada di sepanjang jalan utama Brebes. Konsumen umumnya berasal dari luar 

daerah Brebes yang kebetulan melewati toko atau kios yang ada di sepanjang jalur 

pantura Brebes. Di Kelurahan Limbangan Wetan, umumnya konsumen sendiri yang 

langsung mendatangi produsen untuk membeli telur asin. Biasanya konsumen 

tersebut membeli untuk keperluan atau acara penting seperti pesta, hajatan, hidangan 

tamu atau untuk oleh-oleh. 

Jalur Kedua : produsen menjual produknya ke pengecer, kemudian pengecer 

menjualnya ke konsumen. Pengecer menjual telur asin di kios, warung makan, dan 

pasar. Pengecer umumnya berasal dari daerah Brebes sendiri dan daerah yang 
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berdekatan seperti Tegal, Pemelang dan Cirebon. Jalur pemasaran ini banyak 

dilakukan oleh pengusaha telur asin di Keluranahan Limbangan Wetan. 

Jalur Ketiga : produsen menjualnya ke pedagang besar (bakul) dan pengecer. 

Bakul umumnya berasal dari kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung dan Semarang. 

Bakul telur asin membeli telur asin mentah dalam jumlah besar untuk dijual kembali 

ke pengecer, dan pengecer kemudian diolah menjadi telur asin matang. Pedagang 

bakul menjual telur asinnya ke pengecer-pengecer yang berada di pasar tradisional 

Jakarta, Bandung dan Semarang. Umumnya bakul tersebut kerabat atau kenalan dekat 

produsen. Proses pemasaran secara langsung memiliki kelebihan dibandingkan 

dengan pemasaran secara tidak langsung. 

Pemasaran secara langsung memberikan banyak keuntungan oleh produsen. 

Hal ini dikarenakan mereka tidak perlu membayar upah untuk biaya transportasi, dan 

tidak perlu menunggu pesanan dari bandar karena produk dapat langsung dinikmati 

oleh konsumen, tetapi kekurangan pemasaran secara langsung adalah produsen tidak 

memiliki relasi bisnis untuk memperkenalkan produknya ke luar daerah, kecuali ada 

saudara yang membawa oleh-oleh makanan telur asin ini. 

Pemasaran tidak langsung memiliki kelebihan dalam hal pemesanan produk di 

mana jumlah permintaan lebih banyak dan proses produksi pun harus ditingkatkan. 

Selain secara tidak langsung juga mampu menarik peminat yang dari luar daerah 

untuk singgah apabila sedang berada di Kota Brebes, tetapi kekurangannya dalam hal 

pembayaran yang dimana tidak selamanya bersifat tunai tetapi menggunakan dalam 

bentuk giro atau cek, ditambah lagi dengan harga yang diberikan kepada bandar lebih 
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murah. Adapun sistem pembayaran yang dilakukan antara pengusaha dengan pembeli 

dapat dilakukan dengan sistem tunai, pembelian uang muka (panjer) dan mencicil. 

1. Pembayaran dengan tunai umumnya dilakukan jika konsumen membeli langsung 

ke produsen atau kios milik produsen. Cara ini dilakukan karena umumnya 

konsumen membeli dalam jumlah yang relatif sedikit (<50). 

2. Pembayaran dengan mencicil dilakukan untuk pembelian yang rutin dilakukan 

oleh pengecer dan pedagang besar. Pengusaha menerima uang dari pengecer 2-4 

kali dalam sebulan pada saat pengecer mengambil telur asin. Jumlah uang yang 

dibayarkan tergantung kesepakatan antara pengusaha dan pengecer atau 

pedagang besar. 

3. Pembayaran dengan sistem uang muka (panjer) sering dilakukan pada waktu 

pembelian meningkat pada saat liburan sekolah, hari raya dan akhir telur asin. 

Sebenarnya konsumen yang sudah berlangganan telur asin ini biasanya 

banyak yang datang langsung untuk membeli telur asin ke pabrik telur asin, namun 

umumnya pabrik telur asin yang berada di pinggir jalan akan membuka toko-toko 

yang khusus menjajakan telur asin hal ini dapat dilihat di sepanjang Jl. Dipenogoro 

tepatnya di seputaran Kelurahan Brebes, sedangkan untuk produsen telur asin di 

Kelurahan Limbangan Wetan biasanya memasarkan produknya ke pasar-pasar dan 

konsumen langsung datang ke rumah tempat pembuatan telur asin karena letak 

Limbangan Wetan yang kurang strategis dibandingkan dengan Kelurahan Brebes 

yang berada disepanjang jalur Pantura, selain itu para pemilik usaha telur asin akan 

menyimpan di toko-toko oleh- oleh yang ada di pasar-pasar daerah Brebes. Dengan 
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banyaknya usaha pembuatan telur asin di Brebes maka kualitaslah yang akan 

menentukan laku atau tidaknya produk telur asin tersebut. Konsumen akan memilih 

produk telur asin sesuai selera mereka. Pemilihan konsumen ini biasanya tergantung 

dari kualitas dari telur asin (Wawancara Emmry Yuniarty, Mei 2012). 

Kota Brebes merupakan kota yang cukup strategis, karena itu kota ini terletak 

di jalur utama lalu lintas Jawa Tengah-Jawa Barat biasa menjadi kota yang dilalui 

banyak kendaraan. Kendaraan yang lalu lalang baik menuju arah Bandung, Jakarta, 

maupun Semarang ini secara langsung maupun tidak langsung akan menambah 

pemasaran telur asin. Disekitar jalanan besar menuju luar kota umumnya banyak 

warung-warung yang menjajakan aneka rupa makanan. Salah satu makanan yang 

dijajakan ialah telur asin. Makanan ini dapat digunakan sebagai buah tangan atau 

oleh-oleh bagi para pembeli yang telah melakukan perjalanan. 

 

Tabel 3.2 

Harga Rata- rata Telur Asin Perbutir 

Tahun 1980 1984 1990 2000 2005 

Harga per butir Rp. 50,- Rp. 85,- Rp. 125,- Rp. 500,- Rp. 869,- 

Harga beras per Kg Rp. 198,- Rp. 330,- Rp. 525,- Rp. 2.425,- Rp. 3.478,-

Sumber: Wawancara Emmry Yuniarty, Mei 2012 dan BPS, 1980-2005 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa harga telur asin mengalami perubahan 

dengan di tandai dengan kenaikan harga. Hal ini di sesuaikan dengan harga bahan 

beras pada tahun tersebut. Puncak penjualan telur asin terjadi menjelang dan pasca 



 

 

59

hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hal ini berhubungan dengan adanya kebiasaan 

pulang kampung dan juga halal bihalal sehingga umumnya konsumen ingin 

membawa telur asin sebagai panganan khas dari kota Brebes. 

Dengan banyaknya jumlah permintaan, usaha industri telur asin terus 

mengalami peningkatan baik dalam proses produksi maupun pemasaran. Hal ini dapat 

dilihat pada tahun 1996, daerah pemasaran industri telur asin menyebar yang tadinya 

hanya di Brebes, Tegal tetapi sekarang sudah bisa ke Batam, Semarang, Jakarta, 

Surabaya dan Cirebon.  
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BAB IV 

PENGARUH INDUSTRI TELUR ASIN DI DESA LIMBANGAN WETAN 

KECAMATAN BREBES TERHADAP SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT 

TAHUN 1970- 2005 

 

A. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Brebes 

Sebagian besar penduduk Jawa bertempat tinggal di desa dan kebanyakan dari 

mereka hidup dari pertanian atau hidupnya bergantung pada pertanian, maka yang 

paling penting bagi rumah tangga rakyat Jawa adalah keadaan agraris yang sehat 

(Burger, 1977: 164). Kehidupan petani yang tidak menentu hanya mengandalkan 

panen membuat petani harus berkerja keras memenuhi kebutuhannya, untuk 

memenuhi kebutuhan bisa dilakukan dengan perubahan atau teknik bercocok tanam 

(upayanya dengan cara menanam dengan memindahkan tanaman muda dari tempat 

persemaian) atau memanfaatkan waktu- waktu senggang dengan membuat barang-

barang kerajinan tangan, menjadi tukang atau berjualan di pasar yang mendatangkan 

hasil yang kecil sekali, tetapi boleh dikatakan hanya dengan cara- cara itu mereka 

dapat memanfaatkan kelebihan- kelebihan kerja (Scott, 1994: 20). 

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Brebes tidak dapat 

dilepaskan dari perkembangan usaha telur asin yang berkontribusi terhadap mata 

pencaharian masyarakat. Keadaan tersebut dapat dilihat dengan adanya perubahan 

yang terjadi dalam masyarakat khususnya bidang sosial ekonomi. Berkembangnya 
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usaha telur asin merupakan jalan bagi para petani untuk meningkatkan taraf hidupnya 

dan dapat menopang kebutuhan hidupnya. 

Sebelum berkembangnya industri telur asin, mata pencaharian utama 

masyarakat Kecamatan Brebes adalah sebagai petani. Hal ini dapat dimaklumi bahwa 

sektor pertanian bagi masyarakat pedesaan masih menjadi tumpuan utama untuk 

memenuhi kebutuhan keluarganya, namun sekitar tahun 1970-an, yaitu setelah mulai 

berkembangnya industri telur asin, mata pencaharian penduduk Kecamatan Brebes 

sedikit demi sedikit mulai beralih dari pertanian ke industri dan tidak jarang pula 

yang merangkap yaitu sebagai petani dan sebagai pengusaha. Perekonomian 

masyarakat Kelurahan Limbangan Wetan dan Kelurahan Brebes didukung oleh 

pertanian, industri telur dan sebagainya di bidang jasa dan perdagangan. Untuk lebih 

jelasnya, mata pencaharian penduduk Kecamatan Brebes dapat di lihat pada table 4.1 

 

Table 4.1 

Penduduk Kabupaten Brebes Berdasarkan Mata Pencaharian 

Jenis pekerjaan 
Tahun 

1989 1996 2000 2005 

Petani 10493 23903 16800 18051 

Buruh Tani 17305 22802 25634 31931 

Pegawai Negri dan ABRI 549 1499 10155 12266 

Pedagang 1765 5883 6323 10378 

Buruh/ Karyawan 6268 7238 10867 10008 

Wiraswasta 186 625 268 1350 

Jumlah 36566 61950 70047 83984 
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Sumber: Badan Pusat Statistik. (1989, 1996, 2000, 2005) Kabupaten Brebes dalam 

angka. Brebes: Kantor Statistik Kabupaten Brebes 

 

Berdasarkan tabel diatas, sebagian besar mata pencaharian masyarakat 

Kabupaten Brebes, adalah sebagai buruh tani yakni sebesar 40.67% dari jumlah 

penduduk seluruhnya. Hal tersebut dikarenakan dari seluruh luas wilayah di 

Kabupaten Brebes sebagian besar digunakan persawahan yaitu sebanyak 63.343 

hektar. Mata pencaharian berikutnya yang merupakan mata pencaharian penduduk 

terbesar kedua setelah buruh tani adalah petani (26,02%), buruh atau karyawan 

(14,57%), pedagang (10,08%), pegawai negri dan ABRI (5,57%), dan wiraswasta 

(3,09%). 

Dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, dapat 

mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat 

Kecamatan Brebes. Peningkatan pendapatan ini diakibatkan karena masyarakat 

mempunyai dua mata pencaharian pokok yaitu sebagai petani dan pembuat telur asin. 

Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat tentunya berpengaruh pula terhadap 

kesejahteraan masyarakat Kecamatan Brebes. 

Sejak awal perkembanganya, industri telur asin membawa dapak positif bagi 

kehidupan sejumlah warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Kecamatan 

Brebes. Sejalan dengan perkembangan produksi dan pemasaran, jumlah tenaga 

kerjapun meningkat. Dengan kata lain, industri tersebut mampu menyerap tenaga 

kerja sejumlah warga masyarakat. Keberadaan dan keberhasilan yang diraih industri 



 

 

63

telur asin tidak sedikit membawa pengaruh terhadap masyarakat dan keluarga. 

Pengaruh positif bagi masyarakat yaitu memberikan wahana pekerjaan dan 

memberikan inspirasi yang mendorong orang lain untuk berprestasi, mengikuti 

suksesnya usaha tersebut. Dengan kata lain, suksesnya industri ini melahirkan 

pengusaha telur asin baru yang dengan sendirinya akan menciptakan lapangan kerja 

yang bermanfaat bagi masyarakat. 

Pengaruh keberhasilan yang diraih oleh industri telur asin juga dirasakan 

keluarga besar pemiliknya adalah tingkat pendidikan anggota keluarga. Hal ini 

terlihat jelas pada anggota keluarga generasi ketiga yang telah mendapat pendidikan 

hingga perguruan tinggi (Wawancara Emmry Yuniarti, Mei 2012). 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengusaha industri 

telur asin adalah pengusaha yang mengolah bahan baku yaitu telur itik menjadi telur 

asin yang berkualitas dan bisa dinikmati oleh semua orang. Keberhasilan suatu 

industri tidak akan terlepas dari para tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha 

tersebut. Oleh karena itu keberadaan para tenaga kerja memiliki peranan yang sangat 

penting bagi kemajuan industri ini. 

 

B. Tingkat Pendapatan Pengusaha Industri Telur Asin 

Profesi menjadi pengusaha telur asin telah memberikan kontribusi dalam 

upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Penghasilan yang diperoleh 

dari usaha telur asin ini dapat mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari khususnya 

kebutuhan masyarakat Kecamatan Brebes yang terlibat langsung dalam usaha ini. 
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Penghasilan dari usaha telur asin ini tidak menentu setiap bulannya karena sangat 

tergantung pada minat pasar terhadap telur asin. Sementara itu, keberadaan industri 

ini juga dapat mempengaruhi tingkat penghasilan yang diterima masyarakat di 

Kecamatan Brebes yang ikut terlibat dalam kegiatan industri tersebut. Penulis 

mencoba membandingkan jumlah pendapatan dengan pengeluaran. Berikut ini uraian 

mengenai penghasilan tersebut. 

 

Tabel 4.2 

Klasifikasi Pengeluaran dan Pendapatan Para Pengusaha Industri Telur 

Asin Dalam Satu Bulan Pada Tahun 1990 

Nama 

Pengusaha Anggota 

Keluarga 
Pendapatan

Variabel Pengeluaran 
Sisa 

Keuntungan Sandang Pangan Papan 
Lain- 

Lain 

H. Komarudin 4 7.959.200,- 300.000,- 400.250,- 200.000,- 500.000,- 6.558.950,- 

Ibu Titin 5 1.774.800,- 150.000,- 500.500,- 150.000,- 250.000,- 724.300,- 

Ibu Mulyani 5 1.506.400,- 150.000,- 500.700,- 150.000,- 250.000,- 455.700,- 

Sumber : Diolah wawancara H. Komarudin, Titin, Mulyani, Mei 2012. 

 

H. Komarudin adalah seorang pengrajin sekaligus pemilik Toko HTM Jaya di 

Kelurahan Brebes. Keuntungan dari industri telur asin salah satunya digunakan untuk 

menanggung biaya hidup istri dan dua anaknya. Dari hasil perincian di atas, diketahui 

bahwa H. Komarudin memperoleh keuntungan yang cukup dari hasil industri telur 
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asin. Pengeluaran dalam sehari-hari digunakan untuk membeli beras, lauk pauk 

seperti ikan, sayur– sayuran dan lain-lain. Sisa dari penghasilannya digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup lainnya seperti membayar kredit pada bank, biaya 

kesehatan, membeli kendaraan, pakaian, alat-alat rumah tangga, kegiatan sosial, 

hajatan baik perkawinan maupun sunatan dan sebagian keuntungannya juga disimpan 

untuk menambah modal untuk mengembangkan usahanya. Selain itu juga, H. 

Komarudin menginvestasikan keuntunganya dengan membeli lahan sawah di daerah 

lain (Wawancara H. Komarudin, Mei 2012). 

Selanjutnya adalah Titin, Titin bekerja bersama-sama dengan suaminya. Titin 

memiliki lima anggota keluarga. Berdasarkan perincian tersebut diketahui bahwa 

Titin memperoleh keuntungan yang cukup besar dari hasil usahanya namun lebih 

sedikit apabila dibandingkan dengan Komarudin. Uang tersebut biasanya digunakan 

untuk memperoleh modal proses produksi selanjutnya dan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup lainnya seperti membayar kredit pada bank, biaya kesehatan, 

membeli kendaraan, pakaian, alat-alat rumah tangga, kegiatan sosial, hajatan baik 

perkawinan maupun sunatan. Sisa dari penghasilannya juga dibelikan barang-barang 

elektronik. Sebagian dari sisa keuntungannya digunakan untuk menambah modal 

untuk mengembangkan usahanya (Wawancara Titin, Mei 2012). 

Pada tahun 1990, Mulyani beserta keluarga dalam satu bulan menghabiskan 

dana sekitar Rp.1.050.700,-. Ia memperoleh keuntungan sebesar Rp 455.700,-. Dalam 

keluarga Mulyani terdiri dari Mulyani, suami dan tiga orang anaknya yang masih 

duduk di bangku SMP dan SD. Sisa penghasilan Mulyani sebagian besar digunakan 



 

 

66

untuk menabung dan menambah modal usaha. Selain itu juga untuk keperluan-

keperluan yang bersifat mendadak, seperi kecelakaan, hajatan, dan membeli peralatan 

elektronik. Keuntungan yang dioperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga dan membayar biaya-biaya yang lainnya seperti dana sosial dan sebagainya. 

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa Mulyani memperoleh keuntungan 

yang lebih rendah dibandingkan dengan pengusaha lainnya. Sisa dari penghasilan 

tersebut digunakan untuk modal proses produksi selanjutnya supaya produksi telur 

asin miliknya tetap berjalan lancar dengan sisa penghasilan yang sangat sedikit. 

Walaupun begitu Mulyani juga membuka usaha kecil lainnya dengan menjual 

sanggul untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pengeluaran sehari-hari bahwa 

Mulyani lebih hemat dibandingkan dengan pengusaha lainnya, misalnya dalam lauk 

pauk lebih kepada makanan yang dapat dibeli dengan harga yang relatif murah seperti 

tahu, tempe, sayur-sayuran dan makanan yang bergizi. Walaupun begitu keluarga ini 

merupakan pengusaha kecil tetapi yang sudah mengalami kemajuan (Wawancara 

Mulyani, Mei 2012). 

Berdasarkan ketiga informan di atas dapat dketahui bahwa pengusaha tersebut 

memilki keuntungan yang besar dari usahanya. Sebagian besar keuntungannya 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga baik kebutuhan primer maupun 

sekunder. Dengan penghasilan yang diperoleh tersebut setiap pengusaha mampu 

memberian kebutuhan konsusmsi lebih baik kepada keluarganya, seperti telur, tahu, 

tempe, dan daging. Selain itu mereka juga dapat menyekolahkan anaknya ke jenjang 

yang lebih tinggi seperti SMA dan perguruan tingi. Adapun sisa dari penghasillan 
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tersebut digunakan untuk mengembangkan usahanya. Dengan demikian ketiga 

pengusaha tersebut dapat dikatakan sejahtera dengan penghasilan yang diperolehnya, 

meskipun klasifikasi kelompok usaha membedakan mereka. 

 

C. Tingkat Pendapatan Pekerja 

Kesejahteraan para pekerja ini dapat dlihat dari jumlah upah yang diperoleh 

dari hasil industri telur asin. Para pekerja dalam industri ini diberikan upah yang 

berbeda sesuai degan posisi yang mereka tempati serta jenis pekerjaan yang menjadi 

tanggung jawabnya. Posisi yang mereka tempati ini memilki tingkat kesukaran yang 

berbeda sehingga memerlukan tingkat kesabaran dan keuletan yang tingi. 

Upah yang diterima oleh para pekerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari, antara lain untuk membeli beras, lauk pauk, dan lain-lain. Dalam melihat 

tingkat kesejahteraan tenaga pekerja di Industri telur asin, penulis mengambil acuan 

Upah Mínimum Kabupaten/ UMK yang berlaku pada tahun 1990, dimana 

berdasarkan Dinas Tenaga Kerja ditetapkan Upah Minimum Kabupaten Brebes untuk 

sektor industri adalah sebesar Rp. 115.000/bulan. Berikut ini akan disajikan upah dari 

para pekerja di industri telur asin dengan posisi yang mereka tempati. 
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Tabel 4.3 

Perbandingan Rata- rata Upah Bulanan Pekerja Industri Telur Asin 

Tahun 1980-2005 

Tahun 

Sepesialis Pekerjaan 

Pencuci Telur Proses Produksi 
Pengisian, Pengepakan dan 

Penjaga Kios 

1980 95.000,- 100.000,- 88.500,- 

1990 156.000,- 182.000,- 140.000,- 

2005 332.000,- 416.000,- 300.000,- 

Sumber: Diolah wawancara dengan narasumber Jaenal, Roidah, M. Risqi dan 

Turkilah, Juni 2012. 

 

Berdasarkan tabel di atas upah pekerja setiap tahunnya mengalami 

peningkatan disesuaikan dengan kebutuahan pokok sehari-hari dari tahun ke tahun 

terus mengalami peningkatan, maka mau tidak mau pengusaha menaikkan jumlah 

upah tenaga kerja, misalnya pada bagian pencuci telur asin, upah yang diperoleh 

tergantung kepada jumlah peti yang sanggup terselesaikan. Pada tahun 1980 setiap 

peti (300 butir) diberikan upah Rp. 5,- per butir. Setiap harinya pekerja mencuci telur 

sebanyak 1 peti maka rata-rata setiap bulannya mendapatkan upah = (Rp 5,- x 1 peti) 

x 20 hari = Rp.30.000. Untuk tahun 1990 diberikan upah Rp. 10 per butir. Setiap 

harinya pekerja mencuci telur sebanyak 2 peti maka rata-rata setiap bulannya 

mendapatkan upah = (Rp 10,- x 2 peti) x 26 hari = Rp.156.000. Sedangkan pada 

tahun-tahun berikutnya terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2005 setiap 
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butir dihargai Rp. 20,- dan pekerja mencuci telur kurang lebih 2 peti, maka setiap 

bulan rata-rata mendapatkan upah (Rp. 20,- x 2 peti) x 26 hari = Rp. 312.000,. 

Terdapat perbedaan upah diantara ketiga pekerjaan di atas. Perbedaan tersebut 

disesuaikan oleh tingkat kemudahan dan kerumitan jenis pekerjaan tersebut. Setiap 

pekerja memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaannya masing-masing. Untuk 

bagian produksi mendapatkan upah yang lebih besar dibandingkan dengan pekerja 

pencucian telur asin dan pengepakan. Upah yang diberikan kepada pekerja bagian 

produksi merupakan upah terbesar karena sesuai dengan pekerjaannya cukup berat 

dan memerlukan keterampilan yang cukup mahir dalam mengolah telur asin sehingga 

memerlukan waktu dan tenaga yang cukup banyak, untuk menghasilkan kualitas yang 

baik. Upah terbesar kedua adalah penyucian dan penyortiran telur itik yang juga 

diperlukan keterampilan yang cukup tinggi agar telur tidak pecah. Sedangkan untuk 

pengepakan mereka bekerja menjaga kios sambil memasukan telur-telur itik kedalam 

kemasan. 

Dampak yang dapat dirasakan oleh para karyawan yang paling terasa dari 

jumlah upah dan kapasitas upah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Upah 

pekerja dari tahun 1970-2005 rata-rata mengalami kenaikan. Kenaikan upah tersebut 

cukup memenuhi sesuai dengan standar kebutuhannya dilihat dari perkembangan 

harga eceran bahan pokok di Kabupaten Brebes. 

Berdasarkan rata-rata upah per bulan yang diperoleh maka penulis mengambil 

tiga orang pekerja sebagai sampel yaitu Jaenal, Roidah dan M. Risqi, untuk melihat 

seberapa besar tingkat kemampuan pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 
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Pemilihan ketiga pekerja tersebut hal ini dikarenakan mereka sudah lama menekuni 

pekerjaan berikut. Oleh karena itu, maka penulis akan menjelaskan mengenai tingkat 

kesejahteraan para pekerja pada tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 4.4 

Klasifikasi Pendapatan Para Pekerja Industri Telur Asin dalam Satu Bulan 

Tahun 1990 

Nama 

Pengusaha 
Pendapatan 

Variabel Pengeluaran 
Sisa 

KeuntunganSandang Pangan Papan 
Lain- 

lain 

Jaenal 182.000,- 20.000,- 82.500,- 15.000,- 10.000,- 54.500,- 

M. Risqi 182.000,- 25.000,- 95.700,- 10.000,- 15.000,- 36.300,- 

Roidah 156.000,- 19.000,- 84.500,- 9.500,- 10.000,- 33.000,- 

Sumber : Diolah wawancara dengan Jaenal, M Risqi dan Roidah, Juni 2012. 

Keterangan : Biaya lainnya (untuk keperluan membeli shampo, sabun, jajan anak 

dan lain-lain) 

 

Berdasarkan table di atas, dapat dilihat bahwa pengeluaran dan pendapatan 

para pekerja pada tahun 1990 mengalami perbedaan hal ini dikarenakan kebutuhan 

hidup para pekerja yang satu dengan yang lainnya tergantung kepada jumlah 

tanggungan keluarga dan kebutuhan pokok sehari- hari. Jaenal merupakan seorang 

pekerja yang berkerja pada bagian produksi. Setiap bulan mendapatkan upah sebesar 

Rp. 182.000,-, setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari oleh 

keluarganya (Jaenal, istri dan satu orang anak), Jaenal masih memiliki sisa 

pendapatan sekitar Rp. 54.500,-. Menurut Jaenal sisa penghasilannya tersebut 
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dibelanjakan untuk membeli peralatan rumah tangga, pakaian, tabungan dan biaya 

kesehatan (Wawancara Jaenal, Juni 2012). 

M. Risqi adalah seorang pekerja dibagian produksi dalam satu bulan 

mendapatkan upah sebesar Rp. 182.000,-. M. Risqi mempergunakan sebagian besar 

pendapatannya untuk kebutuhan hidup keluarganya (M. Risqi, istri dan dua orang 

anak). M. Risqi masih mendapatkan sisa pendapatan sekitar Rp 36.300,-, yang 

didigunakan untuk membeli keperluan lain yang masih dapat dijangkau. Selain itu 

M.Risqi dibantu istrinya berjualan warung klontongan di rumah. (Wawancara 

M.Risqi, Juni 2012). 

Roidah bekerja sebagai penyortir telur itik, upah yang diterima sebesar 

Rp156.000,-/bulan. Upah ini dipergunakan oleh Roidah untuk kebutuhan keluarganya 

yang terdiri dari empat orang. Penghasilan Roidah disatukan dengan penghasilan 

suaminya untuk memenuhi kebutuhan kelurganya (Roidah, suami dan dua orang 

anak), upah yang diterima Roidah selama bekerja di industri telur asin cukup untuk 

memenuhi kebutuhanya (Wawancara Roidah, Juni 2012). 

Secara umum, upah yang diterima oleh para pekerja di atas, dapat dikatakan 

cukup. Pada dasarnya upah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok 

keluarganya berupa beras, lauk-pauk, adapun sisa dari penghasilannya digunakan 

untuk membeli barang-barang keperluan lainnya seperti pakaian, alat-alat elektronik, 

perabotan rumah tangga dan kebutuhan sekunder lainnya. Jumlah upah yang cukup 

besar ini menyebabkan para pekerja tetap mempertahankan pekerjaannya. Dari 

gambaran upah pekerja di atas, dapat terlihat dari tingkat kesejahteraan hidup mereka 
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berdasarkan criteria stratifikasi sosial, gaya hidup, dan pendidikan yang telah dibahas 

sebelumnya, serta kondisi fisik rumah tinggal mereka. 

 

D. Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Brebes 

Kehadiran suatu industri disuatu wilayah tentu membawa perubahan pada 

masyarakat disekitarnya. Pertemuan yang terjadi antara masyarakat agraris dengan 

teknologi industri akan melahirkan perubahan- perubahan dari yang relatif homogen 

menuju yang relatif kompleks, baik dalam pola tingkah laku, pranata sosial ataupun 

sistem budaya mereka. Interaksi antar kebudayaan agraris dengan kebudayaan 

industri akan melahirkan perubahan, baik pada masyarakat penerima ataupun pada 

perangkat industri yang datang, hal ini akan menumbuhkan suatu bentuk masyarakat 

baru. Interaksi yang terjadi antara keduanya akan menimbulkan benturan antara dua 

sistem nilai yang berbeda, yang membawa akibat positif dan negatif. Akibat yang 

positif akan mendukung proses perubahan yang terjadi sehingga mempercepat 

terciptanya masyarakat industri dengan kemajemukan masyarakatnya dan tetap 

berada dalam kehidupan yang serasi. Sedangkan akibat negatif akan menyebabkan 

terbentuknya proses pembentukan masyarakat tersebut. 

Perubahan pada masyarakat diasumsikan dalam tingkah laku lembaga- 

lembaga sosial yang berkaitan dengan kehidupan mereka, serta nilai-nilai yang 

menjadi kerangka acuan dalam hidupnya. Disamping itu dengan adanya industri telur 

asin di desa Limbangan Wetan dan Kelurahan Brebes mempengaruhi pula persepsi 
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atau pandangan masyarakat terhadap hal- hal baru dalam kehidupan mereka (Swarsi, 

1991: 43). 

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Brebes tidak dapat 

dilepaskan dari perkembangan industri telur asin yang berkontribusi terhadap 

penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Industri ini sudah 

berlangsung sejak tahun 1959 yang awalnya dirintis oleh In Tjiaw Seng. Seiring 

dengan perkembangannya industri telur asin terus mengalami kemajuan dan telah 

memberikan pengaruh terhadap masyarakat Brebes, karena pada akhirnya banyak 

masyarakat yang tertarik untuk ikut serta mengembangkan industri telur asin 

sehingga menjadikan Kecamatan Brebes dikenal sebagai kecamatan pengahasil telur 

asin di Kabupaten Brebes. 

Perkembangan tersebut didukung oleh kehidupan sosial ekonomi masyarakat 

Kecamatan Brebes khususnya di Kelurahan Brebes dan Limbangan Wetan yang 

sebelumnya tidak memiliki kemajuan yang signifikan. Dalam hal mata pencaharian, 

masyarakat Kecamatan Brebes pada umumnya bekerja sebagai buruh tani, petani, 

buruh ternak dan lain sebagainya, sehingga hal tersebut dapat dilihat dari aspek 

sosiologi bahwa para petani mau belajar untuk mencoba sesuatu hal yang baru 

dengan meninggalkan tradisi lama demi peningkatan taraf hidup. 

Sebagian masyarakat Kecamatan Brebes menggeluti industri telur asin 

sebagai salah satu mata pencaharian karena dianggap dapat memenuhi peluang yang 

cukup menjanjikan bagi masyarakat. Hal tersebut dapat terbukti dengan 

berkembangnya beberapa industri telur asin di Kecamatan Brebes dengan merek yang 
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berbeda. Maka keberadaan industri ini memberikan dampak positif kepada pengusaha 

industri dan juga kepada masyarakat sekitar, karena memberikan peluang untuk 

bekerja dalam bidang industri. Berkembangnya industri telur asin ini merupakan jalan 

bagi pemilik industri dan para pekerja untuk meningkatkan taraf hidupnya. Selain itu 

juga digunakan sebagai mata pencaharian yang dapat mencukupi kebutuhan 

hidupnya. 

Industri telur asin di Kecamatan Brebes mengalami perkembangan pesat 

sekitar tahun 1980-1990-an. Pada kurun waktu tersebut industri telur asin mengalami 

peningkatan jumlah produksi dan perluasan daerah pemasaran. Hal tersebut 

mengakibatkan industri telur asin ini menjamur di berbagai wilayah khususnya 

Kecamatan Brebes dan mampu menjadi sandaran ekonomi bagi masyarakat sekitar. 

Dengan berkembang pesatnya industri telur asin di Kecamatan Brebes, menyebabkan 

arus urbanisasi sangat rendah. Mereka lebih suka bekerja di daerahnya sendiri 

dibandingkan harus pergi ke kota. Mereka menganggap kalau pekerjaan di desa juga 

ada untuk apa mereka harus pergi ke kota. Mobilisasi dari desa ke kota dilakukan jika 

ada kepentingan tertentu seperti jalan-jalan dan mengunjungi saudara. 

Menurut Soejono Soekamto (2007:272), proses industrialisasi pada 

masyarakat agraris akan membawa pengaruh besar pada masyarakat. Terkait dengan 

hal tersebut berkembangnya industri telur asin di Kecamatan Brebes sebenarnya telah 

mengubah struktur sosial didaerah tersebut. Suatu proses industrialisasi yang 

berlangsung pada masayarakat agraris seperti masyarakat Kecamatan Brebes akan 

membawa pengaruh besar pada masyarakat. Berbagai lembaga masyarakat akan ikut 
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terpengaruh misalnya sistem hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja 

sebagai bawahanya. 

Salah satunya adalah perubahan sosial-ekonomi yang menjadikan satu 

dinamika dalam kehidupan masyarakat. Berkembangnya industri telur asin dalam 

skala kecil merupakan jalan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupanya 

dan sebagai mata pencaharian yang dapat diandalkan untuk mencukupi kebutuhan 

hidup sehari-hari bahkan memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anaknya. 

Sebagaimana Swarsi (1991: 57) mengemukakan bahwa pendidikan 

merupakan bagian dari kebudayaan secara integral. Pendidikan merupakan wahana 

untuk meneruskan kebudayaan, dalam arti pendidikan adalah untuk menanamkan 

kemampuan bersikap, bertingkah laku, disamping mengajarkan ketrampilan dalm 

ilmu pengetahuan untuk bisa memainkan peranan sosial secara menyeluruh yang 

sesuai dengan tempat dan kedudukan individu didalam dunia luas. Melalui 

pendidikanlah, pengetahuan diteruskan baik melalui pendidikan formal maupun 

pendidikan non formal. 

Adanya kesadaran untuk memberikan pendidikan yang lebih baik pada anak- 

anaknya dikarenakan masyarakat Kecamatan Brebes telah memiliki pandangan yang 

lebih maju mengenai pendidikan, mereka berharap dengan pendidikan dapat 

meningkatkan status sosial keluarganya. Meskipun tidak semua pengusaha maupun 

pekerja mampu memberikan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi namun 

mereka tetap mengusahakan agar pendidikan yang dicapai oleh anaknya melebihi 

pendidikan orang tauanya. Masyarakat mulai menyadari bahwa dengan tingkat 



 

 

76

pendidikan yang tinggi akan mampu memberinya kesejahteraan dan pengalaman 

yang lebih bagi kehidupan di masa yang akan datang, semakin tinggi pendidikan 

seseorang, maka akan semakin terbuka kesempatan mereka untuk memilih pekerjaan 

dari berbagai alternatif pekerjaan. 

Swarsi (1991: 62) mengungkapkan bahwa, pendidikan merupakan suatu 

institusi sosial yang berfungsi dalam suatu lapangan kehidupan masyarakat untuk 

meningkatkan pengetahuan secara luas. Faktor- faktor yang mendorong perwujudan 

dan perubahan dalam institusi sosial pendidikan antara lain: 

1. Kesadaran masyarakat, akan pentingnya pendidikan dalam pembangunan didasari 

bahwa pendidikan pada hakekatnya bertujuan untuk mencapai kemajuan 

teknologi dan ekonomi. 

2. Pendidikan untuk memelihara sistem intelektual tradisional dan untuk memajukan 

bagaimana aspek modernisasi baik yang bersifat material maupun non material. 

Selain perubahan ekonomi yang ditimbulkan dengan adanya industri telur asin 

berdampak pada kondisi sosial para pengusaha dan pekerjanya yaitu mengalami 

mobilitas sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2011), sosial memiliki arti 

segala sesuatu mengenai masyarakat. Membicarakan pengaruh sosial adalah 

membicarakan tentang masyarakat sebagai objeknya. Menurut Maclver dan Page 

menyatakan bahwa “masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari 

wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan 

pengawasan tingkah laku serta kebebasan- kebebasan manusia. Keseluruhan yang 
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selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan 

hubungan dan selalu berubah” (Soekanto, 2002: 24).  

Setiap pengusaha dan pekerja memiliki kesempatan untuk merubah 

kedudukannya dari lapisan sosial bawah menjadi lapisan sosial atas ataupun dari 

lapisan sosial menengah ke lapisan sosial atas. Mobilitas sosial nampak pada pemilik 

industri telur asin dan karyawan yang bekerja di industri telur asin. Hal ini terjadi 

pada Topik pemilik industri telur asin cap Topik Jaya. Pada awalnya Topik 

merupakan karyawan pada industri telur asin cap Setuju Jaya. Namun setelah 

mendapatkan pengalaman yang cukup, Topik kelur dari industri telur asin Setuju Jaya 

dan mendirikan industri telur asin yang diberi nama Topik Jaya. Pada tahun 1990- 

2000, industri telur asin mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menjadi 

salah satu produk telur asin terkenal dari Brebes. Industri telur asin mampu bertahan 

walau sempat terkena imbas akibat krisis moneter yang menerpa bangsa pada tahun 

1997 (Wawancara Topik, Mei 2012). 

Kasus lain terjadi pada Turkilah pada awal tahun 1991. Turkilah yang 

merupakan tamatan SD masih menganggur dan bergantung pada orang tua. Pada 

tahun 1991 melamar di industri telur asin Yani dan diterima menjadi karyawan 

industri telur asin. Setelah mendapatkan pekerjaan, lambat laun Turkilah mulai hidup 

mandiri dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dari hasil keringat sendiri 

(Wawancara Turkilah, Mei 2012). 

Pada uraian di atas dapat dilihat bahwa telah terjadi mobilitas sosial. Mobilitas 

sosial ini termasuk ke dalam mobilitas sosial vertikal. Hal ini terlihat dari adanya 
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peningkatan- peningkatan status dari karyawan suatu industri telur asin menjadi 

pemilik industri telur asin dan dari penganguran kini memiliki pekerjaan sebagai 

karyawan industri telur asin. 

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat digolongkan menjadi 

perubahan yang disengaja dan perubahan yang tidak sengaja. Perubahan sosial yang 

disengaja adalah perubahan yang telah diketahui dan direncanakan sebelumnya oleh 

para anggota masyarakat yang berperan sebagai pelopor perubahan. Perubahan yang 

tidak disengaja sebaliknya adalah perubahan yang terjadi tanpa diketahui atau 

direncanakan sebelumnya oleh seseorang anggota masyarakat (Sumardjan, 1986: 

304). Perubahan sosial yang terjadi di Kelurahan Brebes dan Limbangan Wetan 

adalah perubahan yang disengaja yaitu dengan adanya industri telur asin. 

Sebagaimana telah diungkapkan pada bagian sebelumnya bahwa masyarakat 

di Kecamatan Brebes kehidupan ekonominya bertumpu pada sektor industri. 

Sedangkan kehidupan sosial pekerja industri telur asin pada tahun 1980-2005 

mengalami mobilitas sosial yang cenderung bersifat statis/tetap, yaitu kesempatan 

untuk berubah dari lapisan rendah menjadi lapisan atas, ataupun dari lapisan 

menengah ke lapisan atas hanya terbatas. Hal ini dapat diuraikan pada tabel di bawah 

ini mengenai perubahan kehidupan pengusaha telur asin sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

Perubahan Sosial- Ekonomi Ditandai Kepemilikan Barang- barang 

Berharga Para Pengusaha dan Pekerja Telur Asin Tahun 1970- 2005 

Nama 
Pekerjaan 

Dulu 

Pekerjaan 

Sekarang 

Perubahan Kehidupan Sosial- Ekonomi 

Rumah 

Dulu 

(1980) 

Rumah 

Sekarang 

(2000) 

Kendaraan 

Dulu 

(1980) 

Kendaraan 

Sekarang 

(2000) 

Pendidik

an anak 

H. Komarudin Wirasuasta Pengusaha Bestong 
Permanen 

(2rumh) 
Motor 

Motor, 

Mobil 
SMA 

Emmry 

Yuniarty 
Wirasuasta Pengusaha Bestong Permanen Motor 

Motor, 

Mobil 
Sarjana 

Rosyid Pedagang pengusaha Bestong Permanen - Motor SMA 

Muhadi Pekerja Pengusaha Bestong Permanen Sepeda Motor Sarjana 

Roidah Buruh Tani Pekerja Bestong Permanen - Motor SMA 

Sumber: Wawancara H. Komarudin, Emmry Yuniarty, Muhadi, Rosyid, Roidah, Mei 

2012. 

 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa adanya perubahan hidup 

dalam kehidupan para pengusaha telur asin, misalnya saja H. Komarudin yang 

dahulunya hanya membantu ayahnya bekerja di usaha telur asin, akhirnya bisa 

melanjutkan usaha keluarganya secara turun temurun dan akhirnya mengelola industri 

telur asin dan sukses serta bisa membahagiakan seluruh keluarganya. H. Komarudin 

yang dulu hanya mempunyai rumah bestong yaitu rumah yang setengah bangunan 

dan setengah bilik, tetapi sekarang sudah memiliki dua rumah yang begitu besar 

ditambah lagi dengan kendaraan yang dimilikinya yang sejak pertama hanya 

memiliki sebuah motor tetapi sekarang sudah memiliki dua motor, dan mobil mewah 
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seperti Avanza, dan mampu naik haji bersama istri dan kedua orang tuanya 

(Wawancara H. Komarudin, Mei 2012). 

Selanjutnya Emmry Yuniarty yang merupakan pengusaha telur asin yang 

berhasil yang mampu merubah kehidupannya setelah menjalankan industri telur asin. 

Sebelumnya beliau adalah seorang pedagang onderdil motor yang sampai sekarang 

juga masih menjalankan usaha tersebut di sebuah toko disertai telur asin dan makanan 

lainnya. Usahanya dalam menjalankan telur asin membawa dampak yang begitu besar 

dengan bisa memperbaiki rumahnya yang dahulunya hanya mengunakan lantai 

“tehel” tetapi sekarang sudah mengalami perubahan yang sangat signifikan dengan di 

keramik dan bertingkat. Hasil dari industri telur asin juga bisa membeli kendaraan 

umum seperti motor dan mobil yang sekarang digunakan untuk mengambil dan 

mengirim telur asin serta kedua anaknya mampu menyelesaikan tugas belajarnya 

sampai sarjana (Wawancara Emmry Yuniarty, Mei 2012). 

Mobilitas sosial sebagaimana yang diungkapkan di atas dapat diartikan 

sebagai gerak dalam struktur sosial yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi 

suatu kelompok sosial. Mobilitas sosial terbagi menjadi dua tipe yaitu gerak sosial 

horizontal dan vertikal. Gerak sosial horizontal merupakan peralihan individu atau 

objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang 

sederajat. Sedangkan gerak sosial vertikal dimaksudkan sebagai perpindahan individu 

atau objek sosial lainnya dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya 

yang tidak sederajat (Soekanto, 1990: 249-250 ). 
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Selain itu juga, Mulyani selaku pengusaha telur asin di Kecamatan Brebes 

dapat merasakan hasilnya dari industri telur asin yang dikelolanya tersebut yaitu 

dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan bisa memperbaiki rumahnya. 

Mulyani juga bisa membeli sepeda motor dari hasil usahanya tersebut. Sementara itu, 

Rosyid sebagai pengusaha yang mampu bersaing dengan pengusaha lainnya. 

Sekarang Rosyid sudah mampu membeli rumah yang bagus, ditambah dengan 

kendaraan bermotor dari hasil industri telur asin yang dikelolanya (Wawancara 

Rosyid, Mei 2012). 

Selain menguntungkan bagi pengusaha dan pekerja, dengan adanya industri 

telur asin di Kecamatan Brebes ini juga menguntungkan bagi peternak telur itik 

sebagai pemasok bahan baku telur asin. Banyaknya warga Brebes yang menggeluti 

profesi sebagai peternak itik tidak terlepas dari keuntungan yang bisa dihasilkan dari 

kegiatan ini, dengan modal yang tidak terlalu besar dan perawatan yang mudah, 

seorang peternak itik pemula (satu tahun) rata-rata bisa mendapat Rp.50.000 sampai 

Rp.150.000 per hari. Bahkan apabila jumlah itiknya di atas 1.000 ekor sanggup 

meraup keuntungan Rp.300.000 per hari, sebagi contoh Haryanto peternak itik di 

Desa Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes memiliki 600 ekor itik dikandangnya, 

dengan produksi 350 butir sampai 400 butir telur setiap hari, dengan harga telur itik 

2005 berkisar antara Rp.700 sampai Rp.800 per butir, dalam sehari Haryanto 

memperoleh hasil sekitar Rp.300.000. Penghasilan kotor itu dikurangi pembelian 

pakan dan obat-obatan sekitar Rp. 150.000, dengan demikian, dalam sehari Haryanto 

mendapat keuntungan bersih Rp.150.000, dengan penghasilan cukup besar dari pada 
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bertani Haryoto akhirnya memutuskan fokus menjadi peternak itik. Penghasilan yang 

cukup besar Haryanto dapat membeli beberapa peralatan rumah tangga yang mewah 

seperti kulkas, televisi dan lain sebagainya. Selain itu, Haryoto juga mampu 

menyekolahkan anak-anaknya (Wawancara Haryoto, Mei 2012). 

Petani bawang merah lainnya yang lebih memilih beralih profesi menjadi 

peternak itik adalah Syahroni, menurut Syahroni beternak itik lebih menjanjikan dari 

pada bertani bawang maupun padi. Selain risikonya kecil, keuntungan ekonomi yang 

diperoleh lebih stabil dan relatif lebih besar. Seperti yang telah diungkapkan 

Syahroni: 

“Waktu saya menjadi petani bawang merah, kalau harganya bagus, 
sekali panen memang untung sangat besar, namun biaya perawatannya juga 
besar. Selain itu, belakangan ini harga bawang merah jatuh akibat 
banyaknya bawang impor, kalau beternak itik, risiko-risiko semacam itu tidak 
ada. Harga telur memang naik-turun, tetapi lebih stabil dibandingkan dengan 
harga bawang. Risikonya paling-paling harga pakan yang mahal,” 
(Wawancara Syahroni, Juni 2012). 
 

Keberhasilan dari para pengusaha industri telur asin di Kecamatan Brebes, 

pada kurun waktu 1970-2005 hanya sebagian orang yang dapat merubah nasib 

mereka yang tadinya bekerja sebagai buruh secara bertahap mampu meningkatkan 

status pekerjaannya. Peralihan pekerjaan justru terjadi pada sebagian masyarakat di 

luar industri telur asin yang memiliki modal yang cukup tinggi kemudian mendirikan 

industri yang serupa sehingga menyebabkan mulai munculnya industri ini di daerah 

lain, meskipun pada saat itu belum menjadi saingan bagi industri yang sebelumnya 

telah berkembang. 
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Sebagai bagian dari masyarakat industri, masyarakat Brebes telah memiliki 

pandangan yang luas dalam menyikapi setiap perubahan yang terjadi. Perubahan 

dalam bidang sosial dan ekonomi menjadi suatu dinamika yang terjadi dalam 

kehidupan masyarakatnya. Perubahan yang terjadi pada masyarakat Brebes terlihat 

dalam beberapa hal, diantaranya dalam sistem kerja, sistem sosial, gaya hidup, tingkat 

pendidikan dan lain sebagainya. Perubahan sistem kerja terlihat sangat jelas apabila 

pada awalnya masyarakat bekerja dari sektor pertanian dengan waktu kerja serta 

tingkat pendapatan yang ditentukan oleh musim, kini masyarakat bekerja dari sektor 

industri khususnya industri telur asin dengan waktu kerja serta tingkat pendapatan 

yang ditentukan oleh tingkat kerja keras mereka, baik itu dari segi pemilihan kwalitas 

bahan baku, segi pemasaran, dari segi kerja kerasnya, dari segi modal yang dimiliki 

serta dari segi skill yang dimiliki baik oleh pemilik usaha serta pekerjanya. 

Munculnya industri di suatu daerah akan menimbulkan dampak bagi 

masyarakat sekitar. Di Kecamatan Brebes setelah berkembangnya industri telur asin 

telah membawa pengaruh tehadap kehidupan sosial masyarakat. Pengaruh yang 

sangat nyata dengan adanya industri yaitu munculnya golongan baru dalam 

masyarakat yaitu dengan lahirnya golongan pengusaha, pekerja dan lain sebagainya 

sehingga menimbulkan stratifikasi sosial yang baru berdasarkan budaya masyarakat 

sekitar. Stratifikasi sosial menurut Pitirim A. Sorokin adalah pembedaan penduduk 

atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hirarkis). Perwujudannya 

adalah kelas-kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah (Soekanto, 1990:228). 
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Timbulnya stratifikasi sosial maka akan berpengaruh juga terhadap gaya 

hidup masyarakat sekitar, dimana sikap serta gaya hidup menjadi lebih konsumtif. 

Dari segi tingkat pendidikan juga terjadi perubahan yang cukup signifikan, dimana 

pada awalnya masyarakat setempat hanya peduli terhadap skill untuk 

mengembangkan usahanya dengan mengenyam pendidikan yang minim, kini para 

penerus usaha telur asin nampak lebih peduli terhadap tingkat pendidikan. Hal 

tersebut dikarenakan, adanya perkembangan jaman yang semakin maju dengan daya 

saing yang semakin ketat. Dengan daya saing tersebut maka para pemilik industri 

dituntut untuk lebih berpendidikan agar mampu bersaing dengan pengusaha lainnya 

dalam hal berinovasi. Keadaan demikan pula yang mendorong terjadinya perubahan 

pada masyarakat Brebes. 

Pemaparan di atas memberikan gambaran bahwa kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat di Kecamatan Brebes berlangsung secara harmonis. Hal ini dapat dilihat 

dari hubungan sosial yang terjalin dalam masyarakat di Kecamatan Brebes sangat 

dipengaruhi oleh nilai-nilai kekeluargaan. Dengan adanya nilai-nilai kekeluargaan 

dalam hubungan sosial diharapkan akan menjalin hubungan yang baik antara pemilik 

modal dengan para pekerja dalam melakukan sebuah usaha perkembangan industri 

yang akan menguntungkan kedua belah pihak, dengan demikian masyarakat di 

Kecamatan Brebes mampu mewujudkan sebagai desa industri yang bisa 

meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya. 
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BAB V 

SIMPULAN 

 

Sebelum tahun 1970, mata pencaharian pokok penduduk Kecamatan Brebes 

adalah sebagai petani atau buruh tani, mereka bercocok tanam padi dan bawang 

merah. Setelah berkembangnya industri telur asin yaitu sekitar tahun 1970-an, mata 

pencaharian masyarakat bertambah menjadi seorang petani sekaligus sebagai 

pengrajin telur asin. Industri telur asin pertama kali dirintis oleh In Tjiauw Seng pada 

tahun 1959 di Kelurahan Brebes. Perekonomian masyarakat Kecamatan Brebes tahun 

1990-an sudah mulai maju yang ditandai berupa bangunan perumahan penduduk 

yang permanen dan tingkat pendidikan masyarakat juga sudah mulai meningkat. 

Peningkatan jumlah pengusaha industri telur asin yang signifikan terjadi pada 

tahun 1990-an, dilihat dari banyaknya para pengusaha yang bermunculan dan mampu 

bersaing dengan pengusaha kecil lainnya. Pada kurun waktu 1997 industri telur asin 

mengalami penurunan, karena terjadinya krisis ekonomi yang menyebabkan 

tingginya harga bahan baku telur itik dan sulitnya harga bahan baku yang di 

dapatkan. Setelah beberapa tahun industri ini mulai bangkit dari krisis dan pada tahun 

2001 industri ini mulai “menggeliat” kembali. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya 

pengusaha baru yang bermunculan. Memasuki tahun 2005 industri ini mengalami 

penurunan kembali karena sulitnya bahan baku akibat banyaknya peternak itik yang 

merugi karena hewan ternaknya banyak yang mati akibat terkena infeksi flu burung 

(virus H5N1). Hal tersebut mengakibatkan produksi bahan baku telur itik menurun 
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yang menyebabkan tingginya harga telur itik dan sulitnya bahan baku tersebut di 

dapatkan. 

Proses produksi telur asin, selain memerlukan telur itik sebagai bahan utama 

juga memerlukan beberapa bahan lainya sebagai bahan pembantu antara lain bubuk 

bata merah atau tanah ladon, garam, air, abu hitam, jerami padi dan minyak tanah. 

Perbandingan bahan pembalut, jenis bahan pembalut yang digunakan dan cara 

pembuatan akan mempengaruhui jenis rasa dan tampilan telur asin. Proses produksi 

pembuatan telur asin meliputi kegiatan: penyortiran, pembersihan/ pencucian, 

pembuatan adonan pembalut, pembalutan, penyimpanan, penyortiran, pematangan, 

penyortiran telur asin matang. 

Pengusaha telur asin dalam mempertahankan dan mengembangkan usahanya 

yaitu dengan meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam setiap produk yang 

dibuatnya. Hal ini agar produk-produk yang dihasilkan selalu banyak diminati oleh 

masyarakat. Ide pertama kali yang muncul adalah menciptakan telur asin pedas, yang 

selama ini belum populer dan belum ada di Brebes, namun setelah dipasarkan minat 

masyarakat terhadap telur asin pedas tidak begitu bagus dan akhirnya pengrajin 

menghentikan produksi telur asin pedas tersebut setrta mencari cara lain agar produk 

telur asinnya lebih diterima oleh konsumen. Ide baru kemudian muncul yakni dengan 

dipanggang dan dibakar yang memiliki keistimewaan tersendiri yakni bau amisnya 

sangat sedikit, kadar air rendah dan rasanya gurih. 

Dari tahun ke tahun usaha industri telur asin panggang dan bakar terus 

mengalami peningkatan, baik itu dalam produksi maupun dalam pemasarannya. 
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Keberhasilan usaha telur asin tidak terlepas dari peran para pengusaha itu sendiri 

sebagai pengelola industri yang memiliki kreativitas yang tinggi yang mampu 

mengembangkan usahanya yang tadinya bahan baku telur itik 

Pada 1970-an, Kecamatan Brebes telah terjadi perubahan perekonomian yaitu 

dari ekonomi pertanian ke ekonomi industri tanpa meninggalkan pertanian 

sepenuhnya. Industri yang dimaksud adalah industri telur asin dimana pekerjaan 

membuat telur asin pada awalnya merupakan pekerjaan sambilan masyarakat 

Kecamatan Brebes. Pengaruh industri telur asin terhadap kehidupan sosial ekonomi 

dan dampaknya sangat terasa bagi masyarakat Kecamatan Brebes. Berkembangnya 

industri telur asin telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat 

Kecamatan Brebes. Pengaruh perubahan tersebut ada yang bersifat positif yang 

tentunya akan membangun masyarakat, tetapi ada juga yang berpengaruh negatif. 

Adapun pengaruh positif dari berkembangnya industri telur asin yaitu: memberikan 

lapangan kerja baru bagi masyarakat yang nantinya dapat mengurangi jumlah 

pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat yang tentunya akan 

meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat, mengurangi arus urbanisasi, 

melahirkan para pengusaha- pengusaha baru, dalam hal pendidikan meningkatkan 

pendidikan para pekerja menginginkan anak mereka bisa melanjutkan sekolahnya ke 

jenjang yang lebih tinggi dan merubah kehidupan mereka , dan melahirkan jiwa-jiwa 

yang disiplin yang mempunyai prinsip efektif dan efisien dalam segala segi 

kehidupannya. Selain pengaruh positif tersebut, ada juga pengaruh negatifnya yaitu: 

melahirkan mentalitas masyarakat yang lebih cenderung individualistis, materialistis 
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dan konsumtif. Walaupun demikian, perkembangan sebuah industri lebih banyak 

berpengaruh positif daripada negatifnya. 

Keberadaan industri telur asin di Kecamatan Brebes pada kenyataannya 

memberi dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya. 

Kehidupan sosial masyarakat Kecamatan Brebes ditandai dengan adanya interaksi 

sosial yang terjalin tidak hanya antar sesama warga Kecamatan Brebes tersebut 

namun juga dengan warga di luar Kecamatan. Hubungan antar sesama warga 

masyarakat yang harmonis tersebut juga tercermin dalam hubungan di dalam 

lingkungan industri telur asin. Begitu juga halnya dengan hubungan yang terjalin baik 

antara para pekerja dengan pihak pengelola industri telur asin dengan baik meskipun 

status sosial dan taraf ekonomi di antara keduanya sangat berbeda. 

Kehidupan ekonomi yang dialami oleh sebagian besar para pekerja industri 

telur asin di Kecamatan Brebes hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup yang 

mendasar (pas-pasan). Meskipun penghasilan yang mereka dapatkan tidak sebanding 

dengan apa yang mereka kerjakan tetapi mereka mampu bertahan mengingat tidak 

adanya kemampuan khusus yang mereka miliki untuk mencari pekerjaan lainnya. 

Untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya, mereka harus bekerja lebih keras lagi 

membanting tulang dengan cara berdagang di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. 
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Lampiran 1 

Gambar- Gambar 

 

Gambar 1.  Wawancara H. Komarudin (salah satu pengusaha telur asin) 
Sumber : Dokumen Diyan Hayyu Amrillah 2012  

 

 

Gambar 2.  Wawancara Emmy Yuniaty (salah satu pengusaha telur asin) 
Sumber : Dokumen Diyan Hayyu Amrillah 2012 
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Gambar 3.  Wawancara Sri Iriani, SE. (Kepala Lurah Limbangan Wetan) 

Sumber : Dokumen Diyan Hayyu Amrillah 2012 
 

 
Gambar 4.  Proses perendaman telur itik kedalam adonan 

Sumber : Dokumen Diyan Hayyu Amrillah 2012 
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Gambar 5.  Proses penyimpanan telur kedalam peti 
Sumber : Dokumen Diyan Hayyu Amrillah 2012 

 

 
Gambar 6.  Proses pencucian telur asin dengan sabun 

Sumber : Dokumen Diyan Hayyu Amrillah 2012 
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 Gambar 7.  Proses perebusan telur asin  

Sumber : Dokumen Diyan Hayyu Amrillah 2012 
 

 
Gambar 8.  Hasil telur asin panggang 

Sumber : Dokumen Diyan Hayyu Amrillah 2012 
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Gambar 9.  Hasil telur asin bakar (pengasapan) 

Sumber : Dokumen Diyan Hayyu Amrillah 2012 
 

 
Gambar 10.  Hasil telur asin rebus 

Sumber : Dokumen Diyan Hayyu Amrillah 2012 
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Gambar 11.  Sentral telur asin Brebes, Jln. Diponegoro, Brebes 

Sumber : Dokumen Diyan Hayyu Amrillah 2012 

 
Gambar 12.  Piagam untuk Telur Asin Bariroh Tahun 2004 

Sumber : Dokumen Diyan Hayyu Amrillah 2012 
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Gambar 13.  Peta Limbangan Wetan 

Sumber : Dokumen Diyan Hayyu Amrillah 2012. 
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Gambar 14.  Peta Kecamatan Brebes 

Sumber : Dokumen www.peta.kabBrebes.com  
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Instrumen Wawancara dengan Pengusaha Telur Asin 

1. Bagaimana awal mula terbentuknya industri telur asin di Brebes? 

2. Sejak kapan menekuni usaha pembuatan telur asin? 

3. Dari mana modal awalnya? 

4. Berwirausaha telur asin, apakah dapat meningkatkan kesejahteraan kususnya 

dalam keluarga? 

5. Dijual kemana saja telur asinnya? 

6. Ada berapa jenis telur asin yang diperjualkna? Apa saja? 

7. Bagimana kondisi ekonomi maupun sosial terhadap perkembangan industri 

telur asin terhadap pengusaha telur asin? 

 

Instrument Wawancara dengan Pekerja Telur Asin 

1. Sejak kapan berkerja sebagai pengrajin telur asin? 

2. Apakah gaji yang didapat sebagai pengrajin telur asin dapat menyukupi 

kehidupan sehari- hari? 

3. Apakah ada pekerjaan yang ditekuni selain membuat telur asin? 

4. Bagimana kondisi ekonomi maupun sosial terhadap perkembangan industri 

telur asin terhadap pengrajin telur asin. 

Instrument Wawancara dengan Kepala Desa Limbangan Wetan 

1. Apakah industri telur asin saja yang menjadi mata pencaharian masyarakat 

Desa Limbangan Wetan? 
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2. Apakah tiap tahunnya pengrajin telur asin di Desa Limbangan Wetan 

selalu bertambah? 

3. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat Limbangan Wetan? 

 

Instrument Wawancara dengan Dinas Perindustrian Kabupaten Brebes 

1. Bagaimana perkembangan industri telur asin di Kabupaten Brebes? 

2. Bagaimana pengaruh Otonomi Daerah terhadap perkembangan industri 

telur asin? 

3. Selain kebijakan Otonomi Daerah, faktor apa saja ang berpengaruh 

terhadap perkembangan industri telur asin? 
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Lampiran 3 
 

DATA INFORMAN WAWANCARA 

1. Nama   : Sri Iriyani, SE. 

Usia   : 50 tahun 

Pekerjaan  : Kepala Lurah Limbangan Wetan 

2. Nama   : Emmry Yuniaty 

Usia   : 64 tahun 

Pekerjaan  : Wiraswasta (Pengusaha telur asin) 

3. Nama   : H. Komarudin 

Usia   : 66 tahun 

Pekerjaan  : Wiraswasta (Pengusaha telur asin) 

4. Nama   : Hartono 

Usia   : 63 tahun 

Pekerjaan  : Wiraswasta (pengusaha telur asin) 

5. Nama   : Rasyid 

Usia   : 64 tahun 

Pekerjaan  : Wiraswasta (pengusaha telur asin) 

6. Nama   : Titin Sumiarti 

Usia   : 65 tahun 

Pekerjaan  : Wiraswasta (pengusaha telur asin) 

7. Nama   : Wariah 

Usia   : 65 tahun 
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Pekerjaan  : wiraswasta (pengusaha telur asin) 

8. Nama   : Mulyani 

Usia   : 62 tahun 

Pekerjaan  : wiraswasta (pengusaha telur asin) 

9. Nama   : Tarkwadi 

Usia   : 66 tahun 

Pekerjaan  : wiraswasta (pengusaha telur asin) 

10. Nama   : Marwiyah 

Usia   : 63 tahun 

Pekerjaan  : wiraswasta (pengusaha telur asin) 

11. Nama   : Topik 

Usia   : 59 tahun 

Pekerjaan : wiraswasta (pengusaha telur asin) 

12. Nama   : Turkiyah 

Usia   : 63 tahun 

Pekerjaan  : wiraswasta (pengusaha telur asin) 

13. Nama   : Muhadi 

Usia   : 61 tahun 

Pekerjaan  : wiraswasta (pengusaha telur asin) 

14. Nama   : Syahroni 

Usia   : 65 tahun 

Pekerjaan  : wiraswasta (pengusaha telur asin) 
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15. Nama   : Jaenal 

Usia   : 50 tahun 

Pekerjaan  : karyawan (pengrajin telur asin) 

16. Nama   : Rodiah 

Usia   : 49 tahun 

Pekerjaan  : karyawan (pengrajin telur asin) 

17. Nama   : M. Risqi 

Usia   : 49 tahun 

Pekerjaan  : karyawan (pengrajin telur asin) 

18. Nama   : Haryono 

Usia   : 65 tahun 

Pekerjaan  : wiraswasta (peternak itik) 

19. Nama   : Lazuardi 

Umur   : 63 tahun 

Pekerjaan  : staff Dinas Perindustrian Kabupaten Brebes (bagian 

pengembangan industri). 
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Lampiran 4 

Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Fakultas 
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Lampiran 5 

Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Kedinasan Kabupaten Brebes 
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