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ABSTRAK

Memulai berwirausaha harus diawali dengan Bismillah agar nantinya bisa
mengucap Alhamdulillah saat mulai memperoleh hasilnya. Berwirausaha
merupakan salah satu peluang usaha yang menjadi pilihan banyak masyarakat.
Salah satu telur yang dikonsumsi oleh masyarakt Indonesia adalah telur
itik (telur bebek). Namun, agak berbeda dengan telur ayam yang memang sudah
biasa dikonsumsi oleh masyarakat, telur itik tidak begitu banyak pemanfaatannya
karena bau amisnya yang tajam. Akan tetapi, walaupun baunya memang lebih
amis namun kelebihan telur itik dibandingkan dengan telur lain adalah
kemampuannya dalam menyerap air sangat mudah karena mempunyai pori-pori
kulit yang lebih besar, sehingga sangat baik jika diolah menjadi telur asin.
Di masa yang akan datang kegemaran mayarakat Indonesia terhadap telur
itik tidak akan terhenti. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal Perindustrian
Perdagangan Kabupaten Brebes (2003), populasi bebek (itik) mencapai 381.330
ekor, dengan produksi 58.103.750 butir telur per tahun. Tentu saja populasi bebek
dan produksi telur di Kabupaten Brebes tidak akan ada artinya jika tidak ditunjang
dengan usaha produksi telur asin. Selanjutnya, sampai saat ini terdapat 129 unit
usaha pembuatan telur asin dengan kapasitas produksi 45,1 juta butir telur per
tahun. Unit produksi itu tersebar di Kelurahan Brebes, Desa Limbangan Wetan
(Kecamatan Kota Brebes), Desa Pesantunan, Desa Pakijangan (Kecamatan
Wanasari), dan Desa Cimohong (Bulakamba).

ISI
Pada umumnya, menu makanan masyarakat Indonesia terdiri atas nasi
sebagai makanan pokok, sayuran, lauk pauk, dan buah-buahan serta dilengkapi
dengan minuman. Dalam hal tersebut, mereka tidak hanya mencari rasa, tetapi
juga gizinya. Salah satu pilihan bahan pangan adalah telur. Telur merupakan
pilihan bahan pangan yang sarat gizi yang diperlukan untuk kehidupan yang sehat.
Zat-zat gizi yang ada pada telur, sangat mudah dicerna dan dimanfaatkan oleh
tubuh. Telur merupakan salah satu makanan yang tinggi protein hewani yang
mudah didapat dan harganya terkangkau, kebanyakan masyarakat megkonsumsi
telur dengan cara direbus atau digoreng saja.
Umumnya telur akan mengalami kerusakan setelah disimpan lebih dari 2
minggu di ruang terbuka, oleh karena itu untuk mengatasinya kita bisa membuat
telur supaya lebih awet lagi. Seperti dibuat telur asin, telur asin dibuat dari telur
itik, karena telur itik memiliki cangkang yang lebih tebal dan hasilnya lebih enak,
memiliki kandungan protein 13,1 persen dan lemak 14,3 – 17 persen, vitamin dan
mineral. Kuning telurnya mengandung asam lemak termasuk omega-3. Asam
lemak omega-3 merupakan asam lemak jenuh ganda yang sangat baik bagi tubuh,
yaitu asam lemak alfa linoleat, eikosapentanoat (EPA) dan dokosaheksanoat
(DHA) yang merupakan asam lemak esensial yang diperlukan tubuh untuk
membantu metabolisme. Sebelumnya telur yang akan dibuat telur asin ini adalah
telur itik yang masih bagus, tidak retak, dan berukuran seragam. Berikut
merupakan cara pembuatan telur asin :

1. Pembuatan adonan.
Dalam pembuatan adonan telur asin untuk 100 butir telur, dibutuhkan
bahan bahan seperti : abu gosok (± 1,4 kg ), batu bata (± 3,5 kg) yang
dihaluskan, air secukupnya, garam (± 2,1 kg) dan penyedap secukupnya.
Bahan bahan tersebut kemudian dicampur ke dalam sebuah wadah.

2. Pelumuran

Telur bebek yang masih mentah dilumuri dengan adonan tersebut
setebal kurang lebih 2 mm. Jika musim kemarau komposisi garam dan
ketebalan adonan harus ditambah karena pada saat itu cuaca kering sehingga
daya serap garam ke dalam telur berkurang, sebaliknya, saat musim penghujan
komposisi garam dan ketebalan adonan dikurangi karena udara lembab
menyebabkan garam terlalu cepat masuk ke dalam telur, akibatnya, belum
waktunya telur sudah asin duluan.

3. Pemeraman
Telur yang sedah dilumuri dengan adonan, kemudian diperam (disimpan)
selama 2 minggu.

4. Pengamplasan
Setelah telur diperam selama 2 minggu, kemudian telur diamplas
sampai bersih.

5. Perebusan
Telur yang sudah diamplas dan dicuci bersih, kemudian direbus
dengan api sedang selama 1-2 jam. Selesai .

Dalam memasarkan produk telur asin ini, terdapat 2 macam cara
pemasaran yaitu menjual langsung dan secara online. Dalam penjualan langsung,
menggunakan otlet-otlet kecil dan toko oleh-oleh yang berada di sekitar wilayah
Brebes. Sedangkan secara online penjualannya bisa dilakukan melalui promosi
lewat website. Telur asin dijual dengan Rp. 2.500/butir . Strategi pemasaran yang
diterapkan

meliputi

promosi

dan

penjualan.

Promosi

dilakukan

untuk

memperkenalkan wajah baru telur asin kepada mahasiswa program sarjana dan
masyarakat sekitar. Promosi dilakukan dengan cara memberikan gambaran umum
tentang nilai gizi telur asin kepada masyarakat baik yang sudah memakan telur
asin maupun yang belum pernah memakan telur asin.
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