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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Pembangunan jangka panjang di Indonesia memiliki sasaran utama untuk 

mencapai sektor pertanian dan sektor industri yang seimbang.  Pembangunan sektor 

pertanian berkelanjutan dapat dilakukan dengan mengindustrialisasi pertanian yang 

berbasis agroindustri.  Agroindustri merupakan kegiatan lintas disiplin dengan 

memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku industri.  Industrialisasi membantu 

masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja baru untuk memperoleh pendapatan 

dalam pemenuhan kebutuhan sehari – hari.  Pengembangan sektor pertanian berbasis 

industri dapat membantu masyarakat agar menjadi petani modern yang bisa 

mengelola usahatani mulai dari hulu sampai hilir dan mengurangi pengangguran 

terselubung dikeluarga petani.  Pembangunan disegala bidang termasuk pertanian dan 

industri dilakukan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Brebes.  

Kabupaten Brebes adalah daerah yang terkenal sebagai sentra produksi telur 

asin di Jawa Tengah.  Masyarakat Kabupaten Brebes sudah terampil membuat telur 

asin sejak dahulu. Ketersediaan bahan baku yang cukup memadai dan kemudahan 

memperolehnya merupakan faktor pendorong utama berkembangnya industri telur 

asin di Kabupaten Brebes.  Keadaaan geografis Kabupaten Brebes yang subur 

dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian, kemudian pada musim panen 
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petani menggembalakan itik di sawah. Itik mendapatkan pangan dari sisa panen 

sehingga menunjang ketersediaan telur itik sebagai bahan baku utama telur asin.  

Data BPS Kabupaten Brebes (2015) menunjukkan bahwa industri telur asin di 

Kabupaten Brebes Tahun 2014 telah mencapai 134 unit usaha dan mampu menyerap 

335 tenaga kerja tetap yang secara langsung terlibat dalam produksi.  Produksi telur 

asin pada Tahun 2015 mampu menghasilkan  9.970.455 butir telur per tahun.  

Sebagai daerah sentra industri kecil telur asin, pada Tahun 2004 Kabupaten Brebes 

pernah menjuarai lomba pembangunan permukiman berkelanjutan kategori 

kepedulian dalam pengelolaan sentra lingkungan industri kecil.  Sentra industri kecil 

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

Agroindustri telur asin di Kabupaten Brebes memperluas lapangan pekerjaan 

dan berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta 

mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes.  Sekitar Tahun 1980 hingga 

1990-an jumlah produksi telur asin mengalami peningkatan pesat dan terjadi 

perluasan daerah pemasaran pada sektor industri telur asin di Kabupaten Brebes.  

Perkembangan tersebut mengakibatkan industri telur asin menjamur di berbagai 

wilayah di Kabupaten Brebes dan mampu menjadi sandaran ekonomi bagi 

masyarakat sekitar.  

Pengembangan industri telur asin di Kabupaten Brebes perlu diperhatikan, 

salah satunya pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)-nya. Pengrajin 

telur asin membutuhkan pelatihan dan penyuluhan mengenai teknologi produksi dan 

manajemen usaha yang berkelanjutan agar usaha telur asin tidak stagnan, terus 

berinovasi dan dapat memperluas jangkauan pasar.  Menurut Ardiana et al. (2010), 
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sebuah data survei menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pengusaha UKM (Usaha 

Kecil Menengah) di Indonesia adalah SLTA (44,1%), D-3 (7,4 %), S-1 (17,9 %) dan 

sisanya di bawah SLTA. Berdasarkan fakta tersebut dapat dikatakan bahwa 

pendidikan penggiat UKM di Indonesia sudah relatif tinggi, namun masih perlu 

ditingkatkan kompetensi SDM-nya.        

Spencer (1993) dalam Wibowo (2012) menyatakan bahwa kompetensi adalah 

karakteristik dasar manusia yang mengindikasikan cara berperilaku atau berpikir, 

menyamakan situasi, dan mendukung untuk periode waktu yang cukup lama. 

Wibowo (2012) menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan 

pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.  

Menurut Isa (2013), kompetensi merupakan pengetahuan, sikap, kemampuan dan 

keterampilan yang terhubung satu dengan lainnya.  Kompetensi SDM perlu dilatih 

dan dikembangkan agar mampu menghasilkan kinerja terbaik dalam mengelola 

usaha.  Kompetensi kewirausahaan (initiative, planning, organizing) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja usaha, untuk itu peningkatan kualitas SDM 

sangat diperlukan terutama di bidang kompetensi SDM seperti pengetahuan, sikap, 

kemampuan dan keterampilan serta motivasi dalam berwirausaha.  Pengembangan 

SDM harus dilakukan tidak hanya kepada  pemilik usaha, tetapi juga kepada para 

pekerjanya sehingga kinerja usaha dapat maksimal.   

Menurut Simamora (2001), kinerja adalah tercapainya syarat-syarat tertentu 

dari pekerjaan.  Indikatornya dapat dilihat dari output yang dihasilkan baik jumlah 

maupun kualitasnya.  Output yang dihasilkan dapat berupa fisik maupun nonfisik. 
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Output fisik dapat dilihat dari besarnya output yang dihasilkan dalam kurun waktu 

tertentu, dan secara nonfisik dapat dilihat dari indikator kepatuhan dan 

profesionalisme karyawan dalam bekerja.  Rivai dan Basri (2005) menyatakan bahwa 

kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama 

periode tertentu dalam melaksanakan tugas yang dilihat dari beberapa indikator, 

seperti standar hasil kerja, target atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu 

dan telah disepakati bersama.  

Menurut Baswir (1995) dalam Ardiana et al. (2010) , terdapat 4 faktor 

penyebab utama rendahnya kinerja usaha kecil dan menengah di Indonesia yaitu: 1) 

Terdapat hampir 60% usaha kecil masih menggunakan teknologi tradisional, 2) 

Kekurangan modal dan lemahnya tekonologi serta manajerial membuat pangsa pasar 

cenderung menurun, 3) Ketidak mampuan usaha kecil dalam memenuhi persyaratan 

administratif sehingga sulit untuk memperoleh bantuan dari Bank dan 4) Usaha kecil 

masih sangat bergantung terhadap fasilitas pemerintah.  Ardiana et al. (2010) 

menyatakan bahwa salah satu kendala umum yang dihadapi usaha kecil atau home 

industry selain produktivitas dan jangkauan pasar yang rendah adalah manajemen 

yang masih belum profesional dan sumber daya manusia yang pada umumnya belum 

memiliki kualitas yang mampu bersaing. 

Berdasarkan penjabaran kondisi di atas maka pengembangan kompetensi 

SDM sektor industri telur asin di Kabupaten Brebes harus diperhatikan agar mampu 

menciptakan wirausahawan yang handal dan dapat bersaing secara terbuka di pasar 

global.  Pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia memerlukan 

data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai bagaimana profil 
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kompetensi SDM industri telur asin saat ini dan apakah ada pengaruhnya terhadap 

kinerja usaha.  Oleh karena itu untuk memenuhi data dan informasi tersebut perlu 

dilakukan kajian yang mendalam melalui suatu penelitian di bidang ini. 

  

1.2. Perumusan masalah Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kompetensi SDM 

pengrajin telur asin dan pengaruhnya terhadap kinerja usahanya di Kabupaten Brebes. 

Manfaat dari penelitian ini adalah:  

1. Sebagai informasi kepada pemerintah Kabupaten Brebes dalam mengambil 

keputusan dan langkah nyata untuk mengembangkan industri telur asin 

khususnya pengembangan kompetensi SDM pengrajin telur asin di Kabupaten 

Brebes 

2. Sebagai informasi dan pedoman tambahan bagi pengrajin telur asin dalam 

pengembangan usaha di Kabupaten Brebes.  

3. Penambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti.  

 

 

 

 

 

 


