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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Gambaran Umum 

4.1.1.  Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah   

Kabupaten Brebes berada di sepanjang pantai utara Laut Jawa, terdiri dari 17 

kecamatan dan 292 desa/kelurahan.  Peta terlampir pada lampiran 2.  Luas wilayah 

Kabupaten Brebes yaitu 166.296 km
2
. Berdasarkan data BPS Kabupaten Brebes 

(2015) lahan di Kabupaten Brebes dibagi menjadi lahan sawah dan lahan bukan 

sawah.  Berdasarkan Evaluasi Penggunaan Tanah (EPT) pada Tahun 2014, luas lahan 

sawah di Kabupaten Brebes sebesar 62.703 km
2
 ( 37,70% ) dan luas lahan bukan 

sawah sebesar 103.593 km
2
 ( 62,30% ).  Hal ini didukung dengan data yang diperoleh 

dari BAPEDDA (2016) yang menyatakan bahwa penggunaan lahan di wilayah 

Kabupaten Brebes secara umum terbagi menjadi penggunaan lahan sawah dan lahan 

bukan sawah.  Luas lahan sawah pada tahun 2015 sebesar 62.693 ha terdiri dari 

sawah beririgasi 48.953 ha, sawah tadah hujan 13.675 ha dan sawah lainnya (seperti 

lahan sawah lebak, polder dan rawa – rawa yang ditanami padi atau rembesan) hanya 

terdapat di Kecamatan Losari seluas 65 ha. Luas lahan bukan sawah sebesar 

103.108,31. 

Kabupaten Brebes merupakan jalur lintas yang menghubungkan antara Jawa 

Tengah dan Jawa Barat. Letak geografis yang strategis dimanfaatkan masyarakat 

Kabupaten Brebes dalam memperdagangkan hasil industri daerah, salah satu 
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contohnya adalah hasil agroindustri telur asin, gerai pedagang telur asin terdapat 

disepanjang jalur Pantura atau jalur penghubung antara Jawa Tengah dengan Jawa 

Barat.  Jalur ini menjadi lokasi utama pedagang telur asin memasarkan produknya, 

jalur tersebut ramai dilewati terutama pada hari libur seperti libur lebaran dan hari 

besar lainnya.  Hal ini sesuai dengan data potensi pengembangan wilayah dari 

BAPPEDA (2016) yang menyatakan bahwa kawasan industri menengah dan besar 

daerah dikembangkan di sepanjang jalan Arteri Primer Pantura II-20 yang mencakup 

wilayah Kecamatan Losari, Tanjung, Bulakamba, dan Wanasari, kawasan industri 

menengah dengan sifat kegiatan agroindustri di pusatkan disekitar jalan arteri 

Kecamatan Paguyangan.  Sentra-sentra industri kecil seperti industri telor asin di 

pusatkan dibeberapa desa di bagian pantai utara Kabupaten Brebes seperti desa 

Limbangan Wetan, Limbangan Kulon dan lain-lain.  

Adapun Batas-batas wilayah Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:  

Sebelah Utara  : Laut Jawa  

Sebelah Timur  : Kota Tegal dan Kabupaten Tegal 

Sebelah Selatan : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap 

Sebelah Barat   : Provinsi Jawa Barat  

 

4.1.2.  Kondisi Iklim 

Brebes memiliki iklim tropis, dengan curah hujan yang signifikan di hampir 

sebagian besar bulan dan musim kemarau yang singkat.  Suhu rata-rata tahunan di 

Brebes adalah 27,5°C dengan curah hujan rata-rata sebesar 1961 mm/tahun.  Kondisi 

iklim tersebut mendukung kegiatan pertanian di Kabupaten Brebes, lahan sawah 
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dimanfaatkan masyarakat untuk bertani dan berternak, salah satunya adalah beternak 

unggas itik. Hal ini sesuai dengan data BAPPEDA (2016) yang menyatakaan bahwa 

iklim di Kabupaten Brebes termasuk dalam kategori iklim tropis basah.  Suhu udara 

di Kabupaten Brebes berkisar 25ºC - 33ºC dengan kelembaban udara berada pada 

kisaran 60% - 95%.  Menurut data dari Dinas Pengairan, Energi dan Sumber Daya 

Mineral Kabupaten Brebes, untuk Tahun 2015 rata-rata curah hujan tertinggi tercatat 

di Kecamatan Paguyangan yaitu 270 mm, sedangkan jumlah hari hujan tertinggi di 

Kecamatan Bumiayu yaitu 15 hari hujan, dan rata-rata curah hujan menurut bulan 

tertinggi terjadi pada bulan Januari 2015 yaitu mencapai 449 mm dengan hari hujan 

II-12 tertinggi terjadi pada Bulan Januari dan Bulan Maret 2015 yaitu mencapai 19 

hari hujan. 

 

4.1.3.  Keadaan Penduduk  

Jumlah Penduduk Kabupaten Brebes pada akhir tahun 2014 adalah  1.773.739 

jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah 

penduduk perempuan.  Angka sex rasio penduduk Kabupaten Brebes adalah sebesar 

101,03 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk 

laki-laki. Secara absolut, masing-masing jumlahnya adalah 891,214 jiwa penduduk 

laki-laki dan 882,165 jiwa penduduk perempuan.  

Menurut data BPS (2015) Penduduk Kabupaten Brebes sebagian besar tinggal 

didaerah perdesaan, namun demikian sering terjadi perpindahan dari daerah 

perdesaan ke daerah perkotaan (urbanisasi), karena peluang untuk mendapatkan 

pekerjaan didaerah pedesaan relatif kecil, oleh karena itu pemerintah Kabupaten 
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Brebes berupaya memacu pengembangan pembangunan daerah alah satunya melalui 

pengembangan agroindustri agar mampu menyerap tenaga kerja untuk mengurangi 

pengangguran dan menekan laju urbanisasi.  Distribusi penduduk berdasarkan 

kelompok umur dijabarkan lebih rinci dalam Tabel 1. berikut:   

Tabel 1. Penduduk Kabupaten Brebes Menurut Kelompok Umur dan Jenis 

  Kelamin Akhir Tahun 2014.    

 

No Kelompok 

Umur 

Jenis kelamin Jumlah Persentase 

 Laki-Laki Perempuan   

 --tahun--               -----------------orang--------------- ---%--- 

1 0-4 76.948 73.757 150.705 8,50 

2 5-9 82.564 77.517 160.081 9,03 

3 10-14 86.921 80.318 167.239 9,43 

4 15-19 87.623 79.313 166.936 9,41 

5 20-24 76.553 69.833 146.386 8,25 

6 25-29 66.845 64.440 131.285 7,40 

7 30-34 66.860 67.498 134.358 7,58 

8 35-39 65.041 64.913 129.954 7,33 

9 40-44 57.685 57.920 115.605 6,52 

10 45-49 53.387 55.315 108.702 6,13 

11 50-54 47.906 51.264 99.170 5,59 

12 55-59 40.568 41.884 82.452 4,65 

13 60-64 31.894 32.007 63.901 3,60 

14 65-69 21.272 25.421 46.693 2,63 

15 70+ 29.147 40.765 69.912 3,94 

               Jumlah 891.214 882.165 1.773.379 100,00 

Sumber: Data BPS Kabupaten Brebes 2015.   

 

Berdasarkan Tabel 1. dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk berada 

pada kelompok usia produktif yaitu umur 15 – 55 tahun, jumlahnya 1.032.396 jiwa 

(58,22 %).  Usia balita yaitu kelompok umur 0 – 4 tahun ada sebesar 150.705 jiwa 



32 
 

(8,50 %) dan pada kelompok umur 65+ terdapat 180.506 jiwa (10,18 %).  Sumber 

daya manusia Brebes dapat diunggulkan secara kuantitas dilihat dari banyaknya 

jumlah penduduk usia produktif dan termasuk kedalam kelompok usia muda. Hal ini 

sesuai dengan analisis demografi BAPPENAS (2014) yang membagi struktur umur 

penduduk menjadi tiga kelompok, yaitu (a) kelompok umur muda, dibawah 15 tahun, 

(b) kelompok umur produktif, usia 15 – 64 tahun dan (c) kelompok umur tua, usia 65 

tahun ke atas. Struktur umur penduduk dikatakan muda apabila proporsi penduduk 

umur muda sebanyak 40% atau lebih sementara kelompok umur tua kurang atau sama 

dengan 5%.  

 Pembangunan suatu daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas 

sumber daya manusianya, dimana pendidikan adalah salah satu faktor untuk 

meningkatkan sumber daya manusia (SDM) tersebut. Distribusi penduduk 

berdasarkan tingkat pedidikan di Kabupaten Brebes dijabarkan pada Tabel 2. berikut:  

 

Tabel 2. Penduduk Umur > 10 Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan yang 

  Ditamatkan di Kabupaten Brebes tahun 2014.  

 

No Pendidikan        Jumlah Persentase 

   ---jiwa--- ----%---- 

1 Tidak/Belum Tamat SD 452.117 30,98 

2 Tamat SD 645.054 44,20 

3 Tamat SMP 208.284 14,27 

4 Tamat SMA 119.740 8,20 

5 Tamat Diploma/Sarjana 34.239 2,35 

         Jumlah 1.459.434 100,00 

Sumber: Data BPS Kabupaten Brebes 2015 terolah. 
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Berdasarkan Tabel 2. dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk 

Kabupaten Brebes belum menamatkan SMA atau belum memenuhi imbauan mentri 

pendidikan wajib belajar 12 tahun.  Mayoritas penduduk Brebes hanya menamatkan 

SMP sebesar 1.305.455 Jiwa (89,45%), sementara yang sudah tamat SMA dan 

Diploma/Sarjana berjumlah 15.399 jiwa (10,55%).  Pendidikan masyarakat 

Kabupaten Brebes tergolong masih rendah karena mayoritas penduduk belum 

menamatkan wajib belajar 12 tahun.  Pendidikan penting untuk diperhatikan sebagai 

salah satu sarana pengembangan sumber daya manusia agar memiliki kemampuan 

sosial dan mampu berkembang dalam lingkungannya. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Djumransjah (2004) dalam Tarigan (2006) yang menyatakan bahwa pendidikan 

merupakan proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan 

perilaku yang berlaku dalam masyarakatnya dan proses sosial di mana seseorang 

dipengaruhi oleh suatu lingkungan yang terpimpin (misalnya sekolah) agar individu 

tersebut dapat mencapai kecakapan sosial dan mengembangkan pribadinya. 

Pembangunan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan 

tidak hanya dengan pendidikan formal, tetapi juga dengan pendidikan nonformal. 

Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal dapat membantu 

masyarakat untuk memahami dan mengendalikan keadaan sosial, ekonominya agar 

mampu memperbaiki keduduknnya dimasyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Tjokrowinoto dalam Kusnadi (2006) yang menyatakan bahwa pemberdayaan 

masyarakat dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuannya 

agar secara mandiri memiliki ketrampilan untuk mengatasi masalah-masalah mereka 

sendiri.   
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4.1.4.  Keadaan Peternakan Unggas Itik dan Agroindustri Telur Asin  

 

Masyarakat Kabupaten Brebes banyak mengusahakan peternakan unggas. 

Peternakan unggas yang diusahakan yaitu ayam ras, ayam kampung, itik dan puyuh.  

Peternakan unggas itik banyak diusahakan masyarakat karena selain sebagai salah 

satu sumber daging, juga sebagai bahan baku utama produksi telur asin.  Telur asin 

adalah agroindustri yang menjadi ciri khas daerah Kabupaten Brebes.  Gambaran 

keadaan peternakan unggas itik dijabarkan secara rinci pada Tabel 3. berikut:   

 

Tabel 3. Peternakan Unggas Itik di Kabupaten Brebes Tahun 2014 

 

No Kecamatan          Populasi    Produksi Daging          Produksi Telur  

  ---ekor--- ----kg---- ----butir---- 

1 Salem 27.321 14.690 3.649.363 

2 Bantarkawung 14.413 7.762 1.925.312 

3 Bumiayu 20.705 11.125 2.765.480 

4 Paguyangan 33.734 15.122 4.806.068 

5 Sirampog 35.516 13.098 4.744.248 

6 Tonjong 25.987 14.205 3.471.305 

7 Larangan  1.235 590 174.983 

8 Ketanggungan 34.974 10.790 3.671.949 

9 Banjarharjo 13.329 7.173 1.780.583 

10 Losari 21.158 14.382 2.626.243 

11 Tanjung 60.473 18.493 7.278.112 

12 Kersana 20.414 10.772 3.736.895 

13 Bulakamba 54.165 17.606 5.335.271 

14 Wanasari 39.503 11.472 5.376.629 

15 Songgom 6.737 3.613 908.419 

16 Jatibarang 21.470 11.552 2.867.906 

17 Brebes 88.724 23.907 11.851.969 

Jumlah 519.858 206.352 66.970.735 

Sumber: Data BPS Kabupaten Brebes 2015. 
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Berdasarkan Tabel 3. dapat dilihat bahwa jumlah total unggas itik di 

Kabupaten Brebes adalah 519.858 ekor, produksi daging itik Kabupaten Brebes 

adalah sebesar 206.352 Kg, dan produksi telur itik sebesar 66.970.735 butir.  Telur 

itik tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan telur asin disamping 

penggunaan lain seperti bahan baku martabak, jamu dan lain-lain. Ketersediaan telur 

itik yang banyak menjadi salah satu latar belakang masyarakat Kabupaten Brebes 

banyak yang menjadi pengrajin telur asin.  Kecamatan Brebes adalah kecamatan 

dengan produksi telur itik tertinggi yaitu sejumlah 11.851.969 butir, hal tersebut 

menjadi alasan yang menjadikan kecamatan Brebes menjadi daerah yang memiliki 

pengrajin telur asin terbanyak di Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes sangat 

berpotensi sebagai kawasan sentra pengembangan peternakan itik.  Hal ini sesuai 

dengan penelitian oleh Prasetyo et al. (2004) dalam Handayani et al. (2007) yang 

meneliti profil pengembangan kawasan agribisnis peternakan di Jawa Tengah 

menyatakan bahwa secara umum potensi itik sangat cocok dikembangkan di 

Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang.  Usaha ternak itik di Brebes mempunyai 

daya dukung tinggi yang meliputi ketersediaan bahan pakan, tradisi penduduk 

setempat, dan dekat dengan daerah pemasaran (Jakarta dan kota-kota besar yang 

lain).  

Industri adalah salah satu indikator kemajuan dari suatu wilayah. Industri 

kecil di Kabupaten Brebes berdasarkan data BPS (2015) tercatat berjumlah 5.799 

usaha yang terdiri dari 1.813 industri kecil formal dan 3.986 industri kecil non 

formal.  Jumlah perusahaan industri kecil formal cabang industri kimia, agro dan 

hasil hutan di Kabupaten Brebes pada akhir Tahun 2014 tercatat sebanyak 1.291 unit.  
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Perusahaan kecil non formal cabang industri kimia, agro, dan hasil hutan sebanyak 

3.440 unit.  Industri kecil tersebut telah menyerap tenaga kerja sebanyak 14.875 

orang, 5.008 orang terserap di industri kecil formal dan 9.867 orang terserap di 

industri kecil non formal.  Agroindustri telur asin adalah bagian dari perusahaan kecil 

non formal cabang industri kimia, agro dan hasil hutan.  Jumlah agroindustri telur 

asin di Kabupaten Brebes pada akhir Tahun 2014 Kabupaten Brebes tercatat memiliki 

134 unit usaha telur asin yang mampu menyerap 335 tenaga kerja dan memproduksi 

9.970.455 butir telur asin.  Jumlah unit usaha yang banyak dan produksi telur asin 

yang tinggi membuat Kabupaten Brebes menjadi pusat produksi telur asin di Jawa 

Tengah.  Agroindustri telur asin telah menjadi ciri khas daerah Brebes.  Telur asin 

adalah salah satu usaha kecil non formal yang memberikan dampak positif bagi 

masyrakat karena mampu menjadi sumber pendapatan dan dapat mengurangi 

pengangguran.  Hal ini sesuai dengan pendapat Amrillah (2013), sejak awal 

perkembangannya pada Tahun 1970, industri telur asin telah membawa dapak positif 

bagi kehidupan masyarakat dan jumlah serapan tenaga kerja oleh industri ini pun 

terus meningkat.  

 

4.2. Identitas Responden 

Responden terdiri dari 50 pengrajin telur asin yang usahanya telah memiliki 

PIRT di Kabupaten Brebes (identitas responden terlampir pada lampiran 3.).  

Identitas responden disajikan pada Tabel 4. berikut:  
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Tabel 4. Identitas Responden Pengrajin Telur Asin (n=50) 

No Variabel     Keterangan   Jumlah         Persentase 

     --orang--            ----%---- 

1 Jenis Kelamin Laki-laki 19 38 

  Perempuan 31 62 

2 Pendidikan SD 14 28 

  SMP 9 18 

  SMA 21 42 

  D3 1 2 

  S1 5 10 

3 Umur (tahun) 28 – 48 30 60 

  49 – 58 11 22 

  >58 8 16 

4 Pengalaman Usaha 

(tahun) 

2 – 7 12 24 

  8 – 25 14 28 

  >25 9 18 

Sumber: Data Primer Terolah, 2017.  

 

Tabel 4. menunjukkan bahwa Jenis kelamin responden didominasi oleh 

perempuan yaitu sebesar 31 orang, dan jumlah responden laki-laki terdiri dari 19 

orang, hal tersebut menunjukkan bahwa wanita lebih banyak memegang peran dalam 

menjalankan usaha telur asin di Kabupaten Brebes.  Hal ini sesuai dengan pendapat 

Siswanto (2009) yang menyatakan bahwa seiring dengan kemajuan zaman, wanita 

sudah mulai menunjukkan kemampuannya agar setara dengan laki-laki, ditunjukkan 

oleh data BPS Tahun 2000, wanita mulai terlihat memiliki motivasi untuk terjun 

dibidang wiraswasta atau usaha dengan alasan mengurangi pengangguran dan 

menciptakan lapangan kerja. Didukung pula oleh pendapat Husnayeti et al. (2005) 

dalam Mardatillah (2012) yang menyatakan bahwa usaha-usaha mikro seperti 

perdagangan, pengolahan makanan banyak dijalankan oleh wanita baik secara 

mandiri maupun sebagai bagian dari sistem produksi keluarga.  
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Mayoritas pengrajin telur asin sudah menamatkan SMA.  Jumlah yang telah 

menamatkan SMA, Diploma dan Sarjana sebesar 27 orang, dan yang belum 

memenuhi wajib belajar 12 tahun adalah sebesar 23 orang, dengan demikian 

pengrajin telur asin di Kabupaten Brebes 54% sudah berpendidikan tinggi dan sisanya 

46% masih rendah.  Hal ini sesuai dengan pendapat Ardiana et al. (2010) yang 

menyatakan bahwa tingkat pendidikan penggiat UKM (Usaha Kecil Menengah) di 

Indonesia sudah relatif tinggi, namun masih perlu ditingkatkan kompetensi SDM-nya.  

Tingkat pendidikan pengrajin telur asin  yang relatif tinggi dapat mempermudah 

proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah untuk menerima 

informasi.      

Umur responden mayoritas berada antara 28 - 58 tahun yaitu sebanyak 42 

orang, dimana usia tersebut tergolong usia produktif seseorang dalam bekerja, 

sementara sisanya 8 orang berumur diatas 58 tahun sudah termasuk usia tidak 

produktif.  Hal ini sesuai dengan undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang 

kesejahteraan lansia dalam Depkes RI (2013) yang menetapkan bahwa batasan umur 

lansia di Indonesia adalah 60 tahun ke atas. Setiap orang yang berhubungan dengan 

lanjut usia adalah orang yang berusia 56 tahun ke atas, tidak mempunyai penghasilan 

dan tidak berdaya mencari nafkah untuk keperluan pokok bagi kehidupannya sehari-

hari.  

Jumlah responden yang sudah menekuni usahanya selama 8 tahun keatas ada 

sebanyak 38 orang, sementara responden yang baru menekuni usahanya 7 tahun 

kebawah hanya 12 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pengrajin telah 

memiliki pengalaman dalam berwirausaha telur asin. Pengalaman tersebut dapat 
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membantu pengrajin menjalankan dan mengembangkan usahanya serta dapat 

membantu pengrajin dalam menghadapi krisis.  Hal ini sesuai dengan pendapat Staw 

(1991) dalam Riyanti (2003) yang menyatakan bahwa pengalaman dalam 

menjalankan usaha merupakan prediktor terbaik bagi keberhasilan, terutama bila 

bisnis baru itu berkaitan dengan pengalaman bisnis sebelumnya. Kebutuhan akan 

pengalaman mengolah usaha semakin diperlukan dengan meningkatnya kompleksitas 

lingkungan.  Pengalaman dalam berusaha diperoleh ketika individu terlibat secara 

langsung dalam kegiatan usaha.  Seseorang yang belum pernah terlibat dengan 

kegiatan usaha tidak memiliki pengalaman mengelola usaha, keterlibatan seseorang 

dalam suatu kegiatan usaha bisa menjadi tolak ukur pengalaman dalam berusaha.  

 

4.3.   Kinerja Usaha Telur Asin 

 Kinerja usaha dalam penelitian ini merupakan variabel terikat (Y) yang 

dilihat dari produksi perhari usaha yang memungkinkan dipengaruhi oleh variabel 

bebas (X) yaitu kompetensi SDM pengrajin telur asin. Tabel 5. berikut menyajikan 

produksi telur per hari.  

 

Tabel 5. Produksi Usaha Telur Asin di Kabupaten Brebes (n=50) 

  No Variabel Keterangan  Jumlah  Persentasi  

   ---butir/hari---  ---orang---      ---%)--- 

1 Produksi <100 3 6 

  >100 - 1000 32 32 

  >1000 – 5000 15 30 

Sumber: Data Primer Terolah, 2017.  
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Berdasarkan Tabel 5. dapat diketahui bahwa produksi telur asin per hari di 

Kabupaten Brebes mayoritas berkisar antara 100 – 500 dan 500 - 1000 butir dengan 

jumlah masing-masing sebanyak 32 unit usaha.  Rata-rata produksi usaha per hari 

adalah 1198 (Lampiran 6.), sehingga dapat dikatakan produksi usaha per hari telur 

asin di Kabupaten Brebes tergolong masih rendah karena mayoritas masih berada 

dibawah rata-rata produksi telur asin Kabupaten Brebes. Hal ini menunjukkan bahwa 

produsen telur asin di Kabupaten Brebes masih tergolong kecil.  Hal ini sesuai 

dengan data Bank Indonesia (2005) yang menyatakan bahwa produsen kelas 

menengah dapat memproduksi sebanyak 2.000 – 5.000 butir telur asin per hari 

sedangkan produsen kecil memproduksi 100 - 300 butir telur perhari. Tingkat 

produksi ditentukan oleh ketersedian bahan baku. Secara teknis berdasarkan skala 

usaha yang ada maka produksi telur asin sebanyak 150.000 butir per bulan menjadi 

produksi optimum usaha telur asin.  

Kinerja usaha telur asin di Kabupaten Brebes dapat dikategorikan sebagai 

tinggi, sedang dan rendah. Tabel 6. Berikut menunjukkan kategorisasi kinerja usaha 

telur asin di kabupaten Brebes.  

 

Tabel 6. Kategorisasi Kinerja Usaha di Kabupaten Brebes (n=50) 

Variabel  Keterangan                 Jumlah Persentase 

                   --Orang--         --%--  

Kinerja (Y) Tinggi 15 30 

 Sedang 32 64 

 Rendah 3 6 

Sumber: Data Primer Terolah, 2017.  
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Tabel 6. Menunjukkan bahwa mayoritas kinerja usaha telur asin di Kabupaten 

Brebes adalah termasuk dalam kategori sedang (pengkategorian dan perhitungan pada 

Lampiran 7.). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia masih termasuk kedalam usaha 

kecil. Keadaan tersebut salah satunya dapat dipengaruhi oleh kondisi sumber daya 

manusia dari pengrajin telur asin itu sendiri. Berdasarkan data identitas pada Tabel 4. 

dapat diketahui bahwa jenis kelamin mayoritas pengusaha adalah wanita, dimana 

wanita dalam keluarga merangkap sebagai ibu rumah tangga sehingga secara tidak 

langsung mempengaruhi fokus dan kinerjanya, pendidikan sudah mayoritas tinggi 

namun 46% nya masih tergolong rendah. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh 

menurunnya jumlah produksi telur asin di Kabupaten Brebes setahun belakangan.  

Pembangunan jalan tol Brebes timur memberikan imbas penurunan jumlah produksi 

telur asin di Kabupaten Brebes. Penurunan jumlah pembeli mencapai 25% hingga 

60% dari sebelumnya. Sebagian pengrajin telur asin menyiasati masalah ini dengan 

menjual telur asin di daerah tegal dimana merupakan pintu tol, namun penurunan 

penjualan tetap terjadi sehingga produksi juga ikut menurun.   

Karakteristik responden tersebut dapat mempengaruhi kinerja dari usaha telur 

asin yang dijalankannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Prawirosentono (1999) 

kinerja seseorang dipengaruhi oleh tiga kelompok variabel yang mempengaruhi 

perilaku kerja dan kinerja individu, yaitu: variabel individu, variabel organisasi dan 

variabel psikologis.  Kelompok variabel individu salah satunya adalah karakteristik 

demografis dan latar belakang pribadi seperti pendidikan, umur dan lain-lain.  
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Bahan baku produksi telur asin di Kabupaten Brebes diperoleh dari dalam dan 

luar Brebes. Tabel berikut ini menyajikan daerah asal bahan baku dan pemasaran 

telur Asin di Kabupaten brebes.  

Tabel 7. Daerah Asal Bahan Baku dan Pemasaran Telur Asin di Kabupaten  

Brebes (n=50)  

 

No Variabel  Keterangan      Jumlah 

  ---daerah---       -orang- 

1 Sumber Bahan Baku Brebes 36 

  Blitar 22 

  Pati 1 

  Cirebon 1 

  Tegal 1 

  Indramayu 6 

  Pemalang 3 

  Banyumas 1 

  Pangandaran 1 

2 Daerah Pemasaran Brebes 50 

  Tegal 18 

  Pemalang 2 

  Jakarta 8 

  Bogor 2 

  Bandung 1 

  Surabaya 1 

  Lampung 1 

  Semarang 2 

  Yogjakarta 1 

  Bali 1 

Sumber: Data Primer Terolah, 2017.  

 

Berdasarkan Tabel 7. diketahui bahwa sumber bahan baku telur asin 

mayoritas diperoleh dari Kabupaten Brebes yaitu sebanyak 36 orang pengrajin, 

daerah sumber bahan baku terbesar kedua adalah Blitar Jawa Timur sebanyak 22 

orang, kemudian daerah sumber lain adalah daerah-daerah sekitar Kabupaten Brebes.  

Sebenarnya jika merujuk pada Tabel 3. dengan jumlah produksi telur itik sebesar 
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66.970.735 butir pertahun di Kabupaten Brebes seharusnya sudah mampu memenuhi 

kebutuhan produksi telur asin di Kabupaten Brebes yang tercatat pada akhir Tahun 

2014 hanya memproduksi 9.970.455 (Tabel 3.), namun ketersediaan telur itik tersebut 

tidak hanya dialokasikan sebagai sumber bahan baku telur asin tetapi juga sebagai 

bibit yang ditetaskan dan bahan baku industri lain seperti martabak dan lain-lain, 

sehingga kekurangan bahan baku telur asin harus diambil dari daerah lain seperti dari 

Blitar dan daerah sekitar Kabupaten Brebes.  Cara pembelian bahan baku dilakukan 

dengan empat cara yaitu dengan mencicil, tunai tanpa memesan, tunai dengan 

memesan dan pemberian uang muka (panjer).  Membayar dengan cara mencicil 

dilakukan setelah telur itik diterima, pembelian dengan pemberian uang panjer 

dilakukan dengan 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.  

Tujuan mengambil bahan baku dari daerah lain adalah agar keberlangsungan 

usaha telur asin tetap terjaga dan produksi tidak terhenti karena kekurangan bahan 

baku. Hal ini sesuai dengan pendapat Assauri dalam Efrianti (2014) yang menyatakan 

bahwa Kontinuitas bahan baku merupakan salah satu faktor penting bagi 

keberlangsungan usaha, sehingga perusahaan harus memanajemen persediaan bahan 

baku agar dapat melindungi kelancaran produksi dan penjualan dengan efektif dan 

efisien.  

 Berdasarkan Tabel 7. diketahui bahwa daerah pemasaran pengrajin telur asin 

di Kabupaten Brebes masih cenderung terpusat di Kabupaten Brebes saja. Hal ini 
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sesuai dengan julukan Kabupaten Brebes sebagai sentra telur asin di Jawa Tengah. 

Semua responden menjawab bahwa mereka memasarkan telur asin di Kabupaten 

Brebes, terutama di sepanjang jalur pantura yaitu jalur yang menghubungkan antara 

Jawa Barat dan Jawa Tengah. Daerah pemasaran terbanyak kedua adalah Tegal, 

sebanyak 18 responden menyatakan memasarkan telur asinnya di Tegal.  Hal tersebut 

selain disebabkan Karena Tegal adalah daerah terdekat dengan Kabupaten Brebes, 

juga dipengaruhi oleh adanya pembangunan jalur tol Brebes Timur sehingga pembeli 

yang melewati tol dapat membeli telur asin di Tegal. 

 Pemasaran telur asin oleh pengrajin telur asin di Kabupaten Brebes pada 

umumnya dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung.  

Pemasaran langsung terjadi ketika telur asin dijual langsung kepada konsumen, 

sedangkan pemasaran tidak langsung terjadi melalui perantara pengepul, toko eceran 

baru kemudian sampai ke konsumen.  Sebagian besar produsen telur asin di 

Kabupaten Brebes telah memiliki pelanggan yang tetap baik di dalam maupun luar 

daerah.  Kemampuan usaha dalam menjual produk dapat menjadi indikator kinerja 

usaha.  Semakin mampu pengrajin telur asin memasarkan produknya maka semakin 

baik kinerja usahanya.  Hal ini sesuai dengan pendapat Kotler (2002) yang 

menyatakan bahwa pemasaran memegang peran penting dalam perusahaan.  

Kelancaran pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan 

perusahaan untuk mendekatkan produsen kepada konsumen.  
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4.4. Kompetensi SDM Pengrajin Telur Asin  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kompetensi sumber 

daya manusia (SDM) dan pengaruhnya terhadap kinerja usaha telur asin. Kompetensi 

SDM pengrajin telur asin terdiri dari pengetahuan, sikap, kemampuan, keterampilan 

dan motivasi. Setiap variabel dikategorikan menjadi tinggi, sedang dan rendah 

(pengkategorian dan perhitungan pada Lampiran 7.). Tabel 8. berikut menyajikan 

gambaran kompetensi SDM pengrajin dan kinerja usaha telur asin di Kabupaten 

Brebes.  

 

Tabel 8. Kompetensi SDM Pengrajin dan Kinerja Usaha Telur Asin di 

  Kabupaten Brebes (n=50)  

 

Variabel  Keterangan Jumlah Persentase 

  ---orang---      ---%--- 

Pengetahuan (X1) Tinggi 6 12 

 Sedang 33 66 

 Rendah 11 22 

Sikap (X2) Tinggi 7 14 

 Sedang 37 74 

 Rendah 6 12 

Kemampuan (X3) Tinggi 10 20 

 Sedang 31 62 

 Rendah 9 18 

Keterampilan (X4) Tinggi 8 16 

 Sedang 35 70 

 Rendah 7 14 

Motivasi (X5) Tinggi 11 22 

 Sedang 31 62 

 Rendah 8 16 

Sumber: Data Primer Terolah, 2017.  

 

Tabel 8. menunjukkan bahwa mayoritas pengrajin telur asin memiliki 

pengetahuan sedang yaitu sebanyak 33 orang (66%).  Hal ini berarti bahwa pengrajin 
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telur asin di Kabupaten Brebes memiliki pengetahuan usaha sedang. Kondisi tersebut 

dapat dipengaruhi karakteristik demografis dan latar belakang individu seperti jenis 

kelamin yang mayoritas perempuan, pendidikan dan umur responden. Hal ini sama 

dengan hasil penelitian tentang tingkat pengetahuan yang dilakukan Ardiana et al. 

(2010) yang menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan wirausaha UKM di Surabaya 

adalah cukup atau sedang dan perlu ditingkatkan.  Pengetahuan penting dimiliki oleh 

pengrajin dalam mengembangkan usaha agar mampu bersaing secara global, 

sehingga pengetahuan pengrajin perlu ditingkatkan. Contoh meningkatkan 

pengetahuan pengrajin dalam hal pemasaran agar pemasaran telur asin tidak berpusat 

di Kabupaten Brebes saja.  Hal ini sesuai dengan pendapat Honeycutt dalam Kosasih 

(2007) yang menyatakan bahwa untuk menghasilkan kinerja yang baik sebuah 

perusahaan membutuhkan sistem yang baik, baik sistem yang berisikan peraturan 

standar maupun hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya manusianya, termasuk 

didalamnya sistem manajemen intelektual atau knowledge management.  

Berdasarkan Tabel 8. diketahui bahwa sikap usaha mayoritas pengrajin adalah 

dalam kategori sedang yaitu sebanyak 37 orang (74%). Sikap usaha pengrajin adalah 

sedang. Sikap usaha perlu untuk ditingkatkan sebab sikap usaha yang baik dan 

keterbukaan pengusaha terhadap penerimaan teknologi baru dapat mendukung dalam 

mengembangkan usaha. Tabel 8. menunjukkan bahwa mayoritas pengrajin telur asin 

memiliki nilai kemampuan sedang yaitu sebanyak 31 orang (62%), ada 10 orang yang 

sudah memiliki kemampuan usaha tinggi.  Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 

responden tergolong cukup baik untuk menjalankan usahanya masing-masing.  

Pengrajin telur asin memiliki potensi atau kapasitas yang dapat dikembangkan agar 
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menjadi lebih mampu dan terampil. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Ardiana et 

al. (2010) yang menunjukkan bahwa kemampuan wirausaha UKM di Surabaya 

tergolong cukup atau sedang menunjukkan bahwa responden sudah cukup mampu 

menjalankan usahanya.  

Berdasarkan Tabel 8. pengrajin telur asin di Kabupaten Brebes mayoritas 

memiliki keterampilan yang tergolong sedang yaitu 35 orang (70%).  Keterampilan 

pengrajin perlu untuk ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja usaha.  Menurut 

temuan Ardiana et al. (2010), wirausaha yang sukses harus memiliki keterampilan 

dalam menjalankan wirausahanya, semakin baik keterampilan wirausaha seseorang 

semakin terampil ia mengelola usaha dan output yang dihasilkan atau kinerja akan 

lebih baik. Tabel 8. menunjukkan bahwa mayoritas pengrajin telur asin memiliki nilai 

motivasi sedang yaitu 31 orang (62%). Rata-rata nilai motivasi responden adalah 

15,36 dan mayoritas nilai responden berada diatas nilai rata-rata sehingga dapat 

dikatakan motivasi usaha pengrajin cukup baik dan bahkan 11 orang (22%) memiliki 

nilai motivasi yang tinggi.  Hal tersebut menunjukkan bahwa pengrajin telur asin 

sudah memiliki kesadaran untuk mencapai tujuan yang tinggi dalam menjalankan 

usaha telur asinnya. Motivasi ini perlu dipertahankan secara terus menerus untuk 

mencapai tujuan dan mengembangkan usaha. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Wibowo (2012) bahwa motivasi penting pada pencapaian kinerja, dibutuhkan 

kombinasi masukan individu, konteks kerja, motivasi dan perilaku termotivasi yang 

tepat agar dapat mencapai kinerja yang maksimal.  

Kompetensi responden yaitu pengetahuan, sikap, kemampuan, keterampilan 

dan motivasi adalah sedang yaitu tidak tinggi tidak pula terlalu rendah ini dapat 
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dipengaruhi oleh tidak adanya inovasi dari pengrajin dalam mengembangkan 

usahanya. Berdasarkan penelitian dilapangan responden menyatakan bahwa pengrajin 

tidak sering mendapatkan penyuluhan mengenai usaha telur asin, sehingga 

pengetahuan pengrajin tentang usaha telur asin tidak ter-update dan tidak ada inovasi-

inovasi teknologi baru yang dapat diaplikasikan dalam usaha. Pengetahuan pengrajin 

hanya sebatas yang diketahui secara turun-temurun dan kurang berinovasi.  Sikap dan 

motivasi pengrajin dalam menjalankan usaha telur asin di Kabupaten Brebes adalah 

sedang, berdasarkan hasil kuesioner pengrajin sebagian besar menjalankan usaha dari 

warisan orangtua atau turun temurun, sehingga motivasi usaha sebatas untuk 

melanjutkan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup.  Kemampuan dan keterampilan 

pengrajin telur asin juga berada dalam kategori sedang, sama dengan pengetahuan 

kemampuan dan keterampilan pengrajin tidak ter- upgrade terutama dalam hal 

mengelola keuangan yaitu pencatatan uang masuk dan keluar atau pembukuan serta 

dalam hal pemasaran. Berdasarkan hasil tersebut pengrajin memerlukan penyuluhan 

lebih mendalam mengenai manajemen usaha yang baik terutama dalam hal mengelola 

keuangan dan pemasaran agar usaha telur asin di Kabupaten Brebes dapat terus 

tumbuh dan berkembang.  

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh variabel kompetensi (X) yang 

terdiri dari pengetahuan, sikap, kemampuan dan motivasi terhadap kinerja usaha telur 

asin (Y), untuk itu perlu dipetakan keadaan kinerja usaha berdasarkan kompetensi 

SDM pengrajin telur asin. Tabel 9. berikut menyajikan kinerja usaha berdasarkan 

kompetensi SDM pengrajin telur asin.  
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Tabel 9. Kinerja Usaha Telur Asin Berdasarkan Kompetensi SDM (n=50)  

Kompetensi         Kinerja Jumlah 

Tinggi      Sedang Rendah 

 ------------------------------orang----------------------------------- 

Tinggi 6      - - 6 

Sedang 9     29 - 38 

Rendah -       3 3 6 

Jumlah 50 

Sumber: Data Primer Terolah, 2017.  

 

Berdasarkan Tabel 9. dapat dilihat bahwa mayoritas pengrajin telur asin 

berada pada kategori kompetensi sedang dengan kinerja sedang yaitu berjumlah 29 

orang. Pengusaha dengan kompetensi sedang dengan kinerja tinggi ada 6 orang dan 

yang berkompetensi tinggi dengan kinerja tinggi ada 3 orang. Sisanya pengusaha 

dengan kompetensi rendah dengan kinerja rendah dan sedang masing-masing 3 orang.  

Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa ketika kompetensi sedang maka 

kemungkinan besar kinerja usahanya adalah sedang. Sehingga untuk meningkatkan 

kinerja usaha, faktor kompetensi SDM-nya dapat ditingkatkan terlebih dahulu. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Suryana (2003) yang menyatakan bahwa kompetensi 

kewirausahaan penting untuk dilatih dan dikembangkan oleh seorang pengusaha 

untuk menghasilkan kinerja usaha yang terbaik.  

 

4.5.     Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Usaha 

Pengaruh kompetensi terhadap kinerja diukur dengan menggunakan analisis 

regresi linear berganda, untuk memastikan model yang dihasilkan BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator) maka sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji 
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normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil 

uji, data sudah dapat dikatakan BLUE (Lampiran 9.) karena sudah lolos uji asumsi 

klasik.  Hal ini sesuai dengan pendapat Ghozali (2005) yang menyatakan bahwa 

model regresi akan memberikan hasil yang Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) 

jika data terdistribusi normal, tidak terjadi gejala multikolinearitas, tidak terdapat 

autokorelasi dan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas 

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk menunjukkan sejauh mana 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, atau sejauh mana variabel 

bebas dapat menjelaskan variasi variabel terikat. Hasil analisa menggunakan SPSS 

16.0 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R square) yang diperoleh 

adalah 0,634 (Lampiran 11.)  Hal ini berarti bahwa 63,4% variasi kinerja dapat 

dijelaskan oleh variasi dari kelima variabel yaitu pengetahuan, sikap, kemampuan, 

keterampilan dan motivasi. Artinya, Kelima faktor memiliki peranan yang cukup 

penting dalam menentukan kinerja usaha telur asin di Kabupaten Brebes. Sedangkan 

sisanya (100%-63,4%) yaitu 36.6% dijelaskan oleh sebab lain diluar model yang 

tidak diteliti.  Hal ini sesuai dengan temuan Ardiana et al. (2010) yang menyatakan 

bahwa variabel kompetensi yang terdiri dari pengetahuan, kemampuan dan 

keterampilan memiliki peranan cukup penting dalam menentukan kinerja usaha kecil 

menengah (UKM).  

Hasil analisa secara serempak pengaruh kompetensi SDM terhadap kinerja 

(Uji F) menunjukkan bahwa nilai F adalah 15,227 dengan signifikansi 0,000 

(Lampiran 11.), nilai tersebut lebih kecil dari 0,01 (P > 0,01) dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh sangat nyata secara simultan 
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terhadap variabel dependen, sehingga H0 ditolak dan menerima H1, artinya variabel 

pengetahuan, sikap, kemampuan, keterampilan dan motivasi secara simultan 

berpengaruh secara nyata terhadap kinerja usaha telur asin di Kabupaten Brebes.  Hal 

ini sesuai dengan temuan Ardiana et al. (2010) yang menyatakan bahwa secara 

serempak variabel kompetensi yang terdiri dari pengetahuan, kemampuan dan 

keterampilan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja UKM.  

Berdasarkan Analisa hasil uji hipotesis secara simultan (Uji F) diketahui bahwa 

kompetensi SDM pengrajin telur asin yang terdiri dari pengetahuan, sikap, 

kemampuan, keterampilan dan motivasi berpengaruh sangat nyata terhadap kinerja 

usaha telur asin di Kabupaten Brebes. Artinya, kompetensi berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja usaha sehingga dapat dikatakan semakin tinggi 

kompetensi usaha pengrajin maka semakin tinggi kinerja usaha telur asin di 

Kabupaten Brebes. Hal ini sesuai dengan temuan Ardiana et al. (2010) yang 

menyatakan bahwa variabel kompetensi mempengaruhi kinerja UKM di Surabaya. 

Didukung oleh pendapat Wibowo (2012) yang menyatakan bahwa kinerja seseorang 

dalam melaksanakan suatu tugas dipengaruhi oleh kompetensi individu yaitu 

keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja. Isa (2013) menyatakan bahwa kompetensi 

yang merupakan pengetahuan, sikap, kemampuan dan keterampilan yang terhubung 

satu dengan lain dapat mendukung kinerja usaha seseorang atau organisasi.  

Kompetensi pengrajin telur asin di Kabupaten Brebes perlu dilatih dan 

dikembangkan untuk menghasilkan kinerja terbaik dalam mengelola usahanya dan 

mampu mengikuti perkembangan zaman sehingga mampu bersaing secara global. 

Kompetensi usaha SDM pengrajin telur asin dapat ditingkatkan melalui Pendidikan 
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non formal seperti penyuluhan dengan penekanan pada materi manajerial dan 

kepemimpinan usaha.  

Analisis pengaruh kompetensi SDM terhadap kinerja usaha dilakukan dengan 

analisi linear berganda. Hasil analisis regresi linear berganda disajikan dalam Tabel 

10. berikut:  

 

Tabel 10. Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kinerja Usaha 

Variabel         Koefisien (B)              T Hitung                      Sig 

Konstanta -4,601 -4,374 0,000 

Pengetahuan (X1) 0,062 2,504 0,016 

Sikap ( X2) -0,013 -0,389 0,699 

Kemampuan (X3) 0,089 2,952 0,005 

Keterampilan (X4) 0,055 3,378 0,002 

Motivasi (X5) 0,058 1,708 0,095 

Sumber: Data Primer Terolah, 2017.  

 

Nilai konstanta pada Tabel 10. analisis Linear Berganda adalah -4,60, nilai 

koefisien B Pengetahuan (X1) adalah 0,062, nilai Sikap (X2) adalah -0,013, nilai 

Kemampuan (X3) adalah 0,089, nilai Keterampilan (X4) adalah 0,055 dan nilai 

Motivasi (X5) adalah 0,058.  

Sehingga persamaan regresi yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:  

Y= -4,601 + 0,062X1 – 0,013X2 + 0,089X3 + 0,055X4 +0,058X5 

Dimana : 

Y  = Kinerja Usaha (Skor) 

X1 = Pengetahuan (Skor) 

X2 = Sikap (Skor) 

X3 = Kemampuan (Skor) 

X4 = Keterampilan (Skor) 

X5 = Motivasi (Skor)  
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Persamaan regresi tersebut menjelaskan bahwa jika satu variabel independen 

berubah satu satuan dan variabel lainnya konstan maka perubahan kinerja usaha 

adalah sebesar koefisien dari variabel yang berubah. Konstanta -4,601 memberikan 

pengertian bahwa jika pengetahuan, sikap, kemampuan, keterampilan dan motivasi 

bertambah satu satuan ataupun tetap maka akan mengurangi nilai kinerja usaha 

sebesar  -4,601 satuan.  

Nilai Kefisien beta (b1) dari pengetahuan (X1) adalah 0,062. Artinya adalah 

apabila tingkat pengetahuan bertambah satu satuan maka kinerja usaha akan 

bertambah sebesar 0,062. Koefisien beta (b2) dari sikap (X2)  adalah -0,013 

menunjukkan bahwa jika nilai sikap bertambah satu satuan maka kinerja usaha akan 

berkurang sebesar 0,013. Nilai koefisien beta (b3) dari kemampuan (X3)  adalah 0,089 

artinya adalah jika kemampuan naik satu satuan maka kinerja usaha akan bertambah 

sebesar 0,089.  Keterampilan (X4)  memiliki nilai koefisien beta (b4) sebesar 0,055 

yang artinya adalah jika nilai keterampilan naik sebesar satu satuan maka kinerja 

usaha akan naik sebesar 0,055. Nilai koefisien beta dari motivasi (X5) adalah 0,058 

artinya apabila nilai motivasi naik satu satuan maka nilai kinerja usaha bertambah 

sebesar 0,058.  

Uji hipotesis secara parsial bertujuan untuk melihat pengaruh masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen.  Analisis ini menguji apakah 

pengetahuan, sikap, kemampuan, keterampilan dan motivasi berpengaruh secara 

parsial terhadap kinerja usaha.  Berdasarkan Tabel 10. dapat dilihat bahwa nilai t dari 

pengetahuan adalah 2,504 dengan signifikansi 0,016, nilai ini lebih kecil dari 0,05    

(P > 0,01) sehingga H0 ditolak dan terima H1 artinya pengetahuan berpengaruh secara 
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nyata terhadap kinerja usaha. Berdasarkan uji secara parsial (uji t) pengetahuan usaha 

pengrajin telur asin mengenai usaha telur asin berpengaruh secara nyata terhadap 

kinerja usaha telur asin di Kabupaten Brebes. Artinya, semakin tinggi pengetahuan 

pengrajin telur asin mengenai usaha telur asin maka semakin tinggi kinerja usaha 

telur asin di Kabupaten Brebes. Tabel 8. menunjukkan bahwa mayoritas pengrajin 

telur asin memiliki pengetahuan yang sedang, sehingga dapat dikatakan pengrajin 

sudah memiliki modal dasar yaitu pengetahuan yang cukup untuk mengembangkan 

usahanya. Hal ini sesuai dengan pendapat Wirartha (2006) yang menyatakan bahwa 

pengetahuan seseorang merupakan variabel penting dalam menentukan kinerja usaha. 

Didukung pula oleh temuan Ardiana et al. (2010) yang menunjukkan bahwa semakin 

tinggi pengetahuan SDM UKM maka semakin tinggi kinerja UKM di Surabaya.  

Pengetahuan pengrajin dapat dikembangkan melalui Pendidikan non formal 

yaitu penyuluhan, umur pengrajin yang masih cukup muda dan masih dalam kategori 

produktif, serta tingkat Pendidikan yang cukup tinggi (Tabel 4.) dapat mempermudah 

pengrajin telur asin dalam menerima informasi atau ilmu pengetahuan mengenai 

usaha telur asin. Pengrajin telur asin juga telah memiliki pengalaman yang cukup 

lama dalam mengelola usaha telur asin (Tabel 4.) sehingga pengetahuan usahanya 

sudah cukup banyak. Hal ini sesuai dengan pendapat Siagian (2005) yang 

mengatakan bahwa orang yang berpendidikan lebih tinggi berkesempatan luas untuk 

terpapar berbagai informasi sehingga akan lebih berpengetahuan baik dibandingkan 

dengan mereka yang tidak berpendidikan tinggi. Didukung pula oleh Siregar (2007) 

yang mengatakan bahwa pengetahuan individu tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan, pengetahuan dapat pula diperoleh dari pengalaman hidup. 
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Nilai t hitung untuk sikap adalah -0,389 dengan signifikansi 0,699 nilai ini 

lebih besar dari batas error yaitu 0,05 sehingga H0 diterima dan menolak H1.  Artinya 

sikap tidak berpengaruh secara nyata terhadap kinerja usaha. Berdasarkan analisis 

secara parsial (uji t) dapat diketahui bahwa variabel sikap tidak berpengaruh secara 

nyata terhadap kinerja usaha telur asin di Kabupaten Brebes. Hal ini tidak sesuai 

dengan pendapat Amstrong (1994) dalam Ardiana et al. (2010) yang menyatakan 

bahwa kinerja berkaitan dengan kompetensi, baik kinerja individu maupun kinerja 

organisasi (perusahaan) dan tidak sesuai dengan temuan Margaretha (2012) yang 

menyatakan bahwa sikap kerja yang terdiri dari kepuasan kerja, komitmen organisasi, 

dan keterlibatan kerja memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Duta Marga Silima di Jakarta.  

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan diketahui bahwa nilai sikap usaha 

pengrajin telur asin sudah cukup baik (Tabel 8.). Sikap kerja seseorang dipengaruhi 

oleh faktor internal maupun eksternal. Peningkatan sikap pengrajin telur asin dapat 

dilakukan dengan mengkondisikan lingkungan usaha sebagai pengaruh eksternal 

yang dapat mendukung sikap usaha pengrajin telur asin agar dapat mengembangkan 

usaha dan meningkatkan kinerja. 

Variabel kemampuan memiliki nilai t hitung sebesar 2,952 dan signifikansi 

0,005 nilai ini jauh dibawah nilai error yaitu 0,05 (P > 0,01) sehingga H0 ditolak dan 

terima H1, dapat dikatakan kemampuan berpengaruh secara nyata terhadap kinerja 

usaha. Berdasarkan hasil uji secara parsial diketahui bahwa kemampuan berpengaruh 

nyata terhadap kinerja usaha telur asin di Kabupaten Brebes. Artinya semakin tinggi 

kemampuan pengrajin dalam mengelola usaha semakin baik kinerja usaha 
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agroindustri telur asin di Kabupaten Brebes.  Hal ini sesuai dengan temuan Ardiana et 

al. (2010) yaitu  semakin tinggi kemampuan semakin tinggi kinerja UKM di 

Surabaya. Didukung pula oleh hasil penelitian Darya (2012), yaitu kompetensi 

pengusaha termasuk didalamnya komponen kemampuan berpengaruh positif terhadap 

kinerja usaha mikro dan kecil di Kota Balikpapan.  

Keterampilan memiliki nilai t hitung sebesar 3,378 dengan signifikansi 0,002 

nilai ini lebih kecil dari 0,05 (P > 0,01) maka H0 ditolak dan terima H1 sehingga dapat 

dikatakan keterampilan berpengaruh nyata terhadap kinerja usaha. Hasil uji parsial 

menunjukkan bahwa Keterampilan berpengaruh nyata terhadap kinerja usaha telur 

asin di Kabupaten Brebes.  Semakin tinggi keterampilan usaha maka semakin tinggi 

pula kinerja usaha yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan temuan Ardiana et al. 

(2010) yang menyatakan bahwa keterampilan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja UKM di Kota Surabaya. Didukung pula oleh pendapat Muhyi (2012) 

menyatakan bahwa keterampilan adalah faktor determinan untuk meraih kesuksesan 

dalam usaha yang dapat ditandai dengan kinerja yang maksimal. Pengusaha yang 

berketerampilan tinggi lebih berpeluang dalam mencapai kinerja usaha tinggi. 

Variabel motivasi memiliki nilai t hitung sebesar 1,708 dengan signifikansi 

sebesar 0,095, nilai ini lebih besar dari batas error yang ditentukan yaitu 0,05 (P > 

0,01) sehingga H0 diterima dan tolak H1 sehingga dapat dikatakan bahwa motivasi 

tidak berpengaruh secara nyata terhadap kinerja usaha. Berdasarkan hasil uji parsial 

diketahui bahwa variabel motivasi tidak berpengaruh secara nyata terhadap kinerja 

usaha telur asin di Kabupaten Brebes. Hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian 

Herpen et al. (2002) dalam Koesmono (2005) yang menyatakan bahwa motivasi 
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seseorang dapat berupa intrinsik dan ekstrinsik, kombinasi keduanya dapat 

mempengaruhi  performa kerja seseorang. Tidak sesuai pula dengan pendapat 

Robbins (2006) yang menyatakan bahwa motivasi mendorong seseorang untuk 

mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi dan memenuhi 

beberapa kebutuhan individual.  

Motivasi kerja adalah suatu perangsang keinginan dan daya gerak yang 

menyebabkan seseorang bersemangat dalam bekerja karena terpenuhi kebutuhannya. 

Berdasarkan hasil penelitian motivasi pengrajin telur asin sudah cukup baik. Motivasi 

perlu ditingkatkan agar usaha dapat berkembang dan berkelanjutan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Koesmono (2005) yang menyatakan bahwa motivasi memiliki 

konsep yang bersifat menjelaskan tentang keinginan dan kebutuhan dan menunjukkan 

arah tindakan seseorang, kondisi termotivasi harus dipertahankan agar kinerja tetap 

stabil.  

 

4.6. Perspektif Masa Depan 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar pengrajin telur 

asin di Kabupaten Brebes mengambil bahan baku utama yaitu telur itik dari luar 

daerah terutama dari daerah Blitar Jawa Timur (Tabel 7.). Berdasarkan data produksi 

telur itik Tahun 2014 diketahui bahwa sebenarnya telur itik dari peternak lokal 

seharusnya sudah mampu memenuhi kebutuhan produksi telur asin di Kabupaten 

Brebes. Kebutuhan bahan baku telur asin untuk kedepannya akan lebih baik jika 

menggunakan bahan baku dari daerah Kabupaten Brebes saja tanpa mengambil dari 

luar daerah. Hal tersebut selain dapat meningkatkan motivasi berusaha peternak itik 
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lokal, secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap PAD ( pendapatan asli 

daerah) dan gairah usaha bidang peternakan. Harapan kedepannya adalah pemerintah 

daerah, peternak lokal dan pengrajin telur asin mampu bekerjasama dalam 

mewujudkan sistem agroindustri dari hulu hingga ke hilir secara berkesinambungan. 

Sebagai perwujudan dari sistem pembangunan berkelanjutan.  

Pemasaran produk telur asin Brebes masih terpusat di Kabupaten Brebes 

sendiri yaitu di seputaran Jalur Pantura. Permasalahan yang menjadi dilema mayoritas 

pengrajin telur di Kabupaten Brebes adalah pembangunan jalan tol Brebes timur.  

Imbas dari pembangunan jalan tol ini adalah penurunan jumlah pembeli telur asin 

terutama yang memasarkan di jalur pantura.  Penurunan jumlah pembeli mencapai 

25% hingga 60% dari sebelumnya.  Sebagian pengrajin telur asin menyiasati masalah 

ini dengan menjual telur asin di daerah tegal dimana merupakan pintu tol, namun 

penurunan tetap terjadi.  Pemerintah daerah dan pengrajin telur asin diharapkan 

mampu mengatasi masalah ini dengan perluasan jangkauan pasar keluar daerah jawa 

tengah bahkan keluar pulau atau pemasaran online.  Pengrajin perlu memiliki 

kompetensi dalam hal manajemen usaha terutama manajemen pemasaran agar 

mampu tetap bertahan, berkembang dan bersaing mengikuti perkembangan zaman, 

selain itu perlu dilakukan diversifikasi usaha telur asin, misalnya dengan menciptakan 

varian produk telur asin yang unik agar dapat menarik minat konsumen.  Pemerintah 

daerah perlu untuk menggiatkan pendidikan non formal berupa penyuluhan untuk 

meningkatkan kompetensi yaitu pengetahuan, sikap, kemampuan, keterampilan dan 

motivasi usaha pengrajin agar usaha telur asin Kabupaten Brebes dapat berkembang 

dan dapat bersaing secara global dengan usaha agroindustri lainnya.  


