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Abstract: This study aims to review the characteristics and revenue contribution of
smoked-salted egg craftsman of Kelompok Wanita Tani Melati in Kalibaru
Village, Batu Benawa District, Hulu Sungai Tengah Regency. The sample of this
research is the entire members of Kelompok Wanita Tani Melati which totaled 50
people. The data analysis methods are qualitative methods. The result of this
research are the revenue from the smoked-salted egg business make quite good
contribution in increasing family revenue, i.e. 4 – 12% of the total revenue. This
business is a side job to fill leisure after farming and gardening. This activity
boost kinship sense among group members.
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan konstribusi
pendapatan pengrajin telur asin asap Kelompok Wanita Tani Melati di Desa Kalibaru, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sampel penelitian ini adalah seluruh anggota kelompok tani Melati yang berjumlah 50 orang. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini
adalah pendapatan dari usaha pembuatan telur asin asap mempunyai konstribusi
yang cukup baik dalam menambah pendapatan keluarga yaitu berkisar 4 – 12 %
dari total pendapatan yang diterima. Kegiatan pembuatan telur asin asap ini merupakan pekerjaan sampingan untuk mengisi waktu luang yang lebih bermanfaat
setelah bertani dan berkebun. Kegiatan pembuatan telur asin asap ini dapat menambah rasa kekeluargaan para anggota kelompoknya.
Kata kunci: sektor informal, kontribusi, telur asin asap, pendapatan

Latar Belakang
Pasang surut perkembangan perekonomian di Indonesia menimbulkan dampak
yang cukup dirasakan oleh masyarakat Indonesia, yang dapat dibuktikan dari sektor informal atau ekonomi informal tampil sebagai
tulang punggung perekonomian rakyat. Hal
tersebut bisa dimengerti mengingat sejarah
perekonomian masyarakat Indonesia pasca
kolonial tumbuh dari “ekonomi kerakyatan”
berbasis subsistensi dan motivasi utamanya
adalah bertahan hidup.
Sektor informal memegang peranan
yang sangat penting dalam membentuk per-

ekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sektor informal banyak dilakukan oleh
masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena sektor tersebut tidak terlalu
membutuhkan modal yang besar dan pengetahuan yang tinggi. Umumnya sektor informal diusahakan oleh masyarakat menengah
ke bawah dan pengelolaannya relatif lebih
mudah.
Usaha sektor informal yang ada di Desa Kalibaru cukup banyak jumlahnya, mulai
dari usaha rumahan sampai pada usaha yang
memerlukan tempat khusus seperti rumah
makan. Di antara sekian banyak usaha sektor
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informal tersebut salah satunya adalah usaha
pengrajin telur asin asap yang dikelola oleh
ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam
kelompok wanita tani. Kelompok Wanita tani
tersebut mengusahakan usaha pembuatan telur asin asap di sela-sela kesibukan mereka
sebagai ibu rumah tangga. Usaha pengrajin
telur asin asap tersebut adalah hanya sebagai
penghasilan tambahan di samping penghasilan mereka sebagai petani, penyadap karet,
pedagang, peternak itik, dan wiraswasta.
Telur itik merupakan hasil ternak yang
memiliki andil besar dalam menambah gizi
dan sekaligus dapat menambah pendapatan
dalam masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena telur sarat akan zat gizi yang diperlukan
untuk kesehatan. Zat gizi yang ada pada telur
sangat mudah dicerna dan dimanfaatkan oleh
tubuh. Itulah sebabnya, telur sangat dianjurkan untuk dikonsumsi oleh anak-anak yang
sedang dalam masa tumbuh kembang, ibu hamil, dan menyusui, orang yang sedang sakit
atau dalam proses penyembuhan, serta para
lansia (lanjut usia). Dengan kata lain, telur
cocok untuk semua kelompok umur dari segala lapisan masyarakat. Sebagai bahan makanan, telur mempunyai beberapa kelebihan.
Telur mengandung semua zat gizi yang diperlukan tubuh, rasanya enak, mudah dicerna, menimbulkan rasa segar dan kuat pada
tubuh, serta dapat diolah menjadi berbagai
macam produk makanan. Dalam telur itik,
protein lebih banyak terdapat pada bagian
kuning telur sebanyak 17%, sedangkan bagian putihnya sebanyak 11%. Protein telur terdiri dari ovalbumin (putih telur) dan ovavitelin (kuning telur). Protein telur mengandung
semua asam amino esensial yang dibutuhkan
tubuh untuk hidup sehat.
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk
mengetahui karakteristik dan kontribusi pendapatan terhadap pendapatan keluarga pengrajin telur asin asap Kelompok Wanita Tani
Melati di Desa Kalibaru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Kajian Literatur
Sektor informal adalah aktivitas ekonomi yang berada di luar sistem ekonomi yang
legal, tak dilindungi hukum, rawan terhadap
kemungkinan eksploitasi oleh orang yang terlibat kriminal, preman, atau siapa saja yang

bisa memanipulasi hukum (Soetanto, 2006:
219).
Gejala tumbuhnya sektor informal telah
lama menjadi perhatian berbagai pihak. Hal
tersebut terlihat dari semakin berkembangnya
pekerjaan di luar sektor formal yang dikenal
selama ini. Ada pendapat yang menyatakan
bahwa munculnya sektor informal disebabkan keinginan suatu negara yang berorientasi
pada “pertumbuhan” sehingga adanya kegiatan sektor informal merupakan harga yang harus dibayar oleh negara yang berorientasi pada pertumbuhan sebagai prioritas pembangunannya. Pendapat tersebut mengemukakan bahwa harga yang dibayarkan sifatnya
sementara. Ada juga pandangan lain yang
mengemukakan bahwa keberadaan sektor informal justru merupakan manifestasi dari sistem perekonomian lokal.
Wahyu (2003:39) mengemukakan bahwa sektor informal merupakan kegiatan ekonomi marginal (kecil-kecilan) dengan ciriciri sebagai berikut:
1. pola kegiatannya tidak teratur, baik dalam
arti waktu, permodalan maupun penerimaan dari usahanya,
2. belum tersentuh oleh peraturan atau ketentuan yang ditetapkan pemerintah,
3. modal, peralatan dan perlengkapan, maupun omzetnya biasanya kecil dan diusahakan atas dasar hitungan harian,
4. umumnya tidak mempunyai tempat usaha
yang permanen dan terpisah dengan tempat tinggalnya,
5. tidak mempunyai keterkaitan dengan usaha lain yang lebih besar,
6. umumnya dilakukan untuk melayani golongan masyarakat yang berpenghasilan
rendah,
7. tidak membutuhkan keahlian khusus, sehingga secara luwes dapat menyerap berbagai tingkat pendidikan ketenagakerjaan,
8. umumnya setiap satuan usaha mempekerjakan tenaga yang sedikit biasanya dari
lingkungan hubungan kekeluargaan, kenalan, atau berasal dari daerah yang sama.
9. Belum mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan, dan lain sebagainya.
Pendapatan dalam arti riil adalah nilai
jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat selama jangka waktu
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tertentu (Tohar, 2000:15). Pendapatan atau
tepatnya, pendapatan ekonomi adalah segala
hal yang meningkatkan kemampuan kita untuk mengontrol sumber daya. Definisi teknis
pendapatan ekonomi adalah nilai apa yang
kita konsumsi plus segala perubahan dalam
nilai aset yang kita miliki (Karl dan Ray,
2006:455). Menurut akuntansi keuangan,
pendapatan adalah peningkatan jumlah aktiva
atau penurunan kewajiban suatu organisasi
sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa
kepada pihak lain dalam periode tertentu
(Fuad, dkk. 2000:168).
Salah satu cara untuk mengetahui sumber pendapatan adalah dengan melihat sumber angka pendapatan nasional. Sumber angka pendapatan nasional dapat dibagi ke dalam beberapa sektor. Menurut Tohar, (2000:
18) sektor-sektor pendapatan ini antara lain
sebagai berikut:
1. pertanian, misalnya buah-buahan, susu sapi, perikanan dan lainnya,
2. industri, misalnya batik, keramik, garmen,
marmer, dan lainnya,
3. pertambangan, misalnya biji besi, gas bumi, minyak tanah, dan lainnya,
4. pariwisata, seni dan budaya, misalnya obyek wisata dan hasil seni,
5. transportasi, misalnya travel, taksi, angkutan laut, dan angkutan udara,
6. telekomunikasi, misalnya jasa telepon,
7. perdagangan, misalnya eksportir, importir,
pedagang besar, dan pedagang eceran,
8. jasa-jasa, misalnya konsultan hukum, perbengkelan, dan restoran, dan
9. jasa kontruksi, misalnya kelistrikan, jembatan, dan kontraktor bangunan
Sebenarnya pendapatan sama besarnya dengan uang yang dibelanjakan ditambah
dengan uang yang diinvestasikan (modal)
dan yang ditabung. Oleh karena itu pendapatan dalam arti luas (nasional) terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:
1. konsumsi seluruh lapisan masyarakat (rumah tangga, bisnis, dan pemerintah),
2. investasi untuk mendirikan dan memperluas usahanya, dan
3. tabungan akibat pengeluaran konsumsi
yang diinvestasikan (Tohar, 2000:19).

Komponen-komponen pendapatan tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat ekonomi atau tingkat pendapatan masyarakat. Bagi
usaha kecil yang tingkat pendapatannya rendah tentu harus melakukan penghematan secara ketat terhadap segala bentuk pengeluaran, sehingga sangat kecil kemungkinannya
untuk menabung. Sebaliknya, pada usaha kecil yang tingkat pendapatannya sedang berarti ada kesinambungan antara pendapatan dan
pengeluaran. Namun, pada tingkat ini usaha
kecil juga belum dapat berbuat banyak untuk
meningkatkan suatu tabungan sebagai investasi.
Berdasarkan teori yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diungkapkan suatu
kerangka konseptual penelitian seperti
ditunjukkan pada Gambar 1.
Konstribusi
Pendapatan dari
Usaha Telur Asin
Asap

Pendapatan
Masyarakat
Pengrajin Usaha
Telur Asin Asap

Gambar 1: Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 1 menunjukkan bahwa keberadaan usaha telur asin asap diharapkan
dapat menambah pendapatan pengrajin usaha
telur asin asap.
Metode Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada Kelompok Wanita Tani Melati pembuat telur
asin asap di Desa Kalibaru, Kecamatan Batu
Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Sumber data penelitian menggunakan data
primer dan sekunder. Teknik pengumpul data
menggunakan wawancara, observasi, dan
angket.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Populasi dan
sampel penelitian ini adalah seluruh anggota
Ke-lompok Wanita Tani Melati yang
berjumlah 50 orang.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Desa Kalibaru merupakan salah satu
desa di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten
Hulu Sungai Tengah terletak pada ketinggian
33 meter dari atas permukaan laut mempunyai luas 4,92 km2 dan berpenduduk seba-
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nyak 1.299 jiwa yang mana laki-laki berjumlah 623 jiwa dan perempuan berjumlah
676 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 384.
Kelompok Wanita Tani Melati merupakan wadah berkumpulnya segenap wanita tani yang memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang masih dalam satu hamparan. Kelompok wanita tani ini merupakan kelompok
swadaya masyarakat wanita tani yang dibentuk pada tahun 2008, tergabung dan tumbuh
berdasarkan keakraban, keselarasan serta kesamaan kepentingan dalam pemanfaatan
sumber daya pertanian untuk bekerjasama
dalam peningkatan produktivitas usaha di bidang pertanian serta usaha lainnya. Bidang
pengolahan hasil Kelompok Wanita Tani
Melati mengusahakan pengolahan hasil telur
asin dan telur asap yang dimulai pada tahun
2010. Tujuan berdirinya kelompok ini adalah
untuk menambah pengetahuan, keterampilan
serta meningkatkan kemampuan para wanita
tani untuk meningkatkan ekonomi dan menambah penghasilan keluarga.
Proses pembuatan telur asin asap di
Desa Kalibaru, Kecamatan Batu Benawa,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan
suatu cara atau metode bagaimana sesungguhnya menggunakan sumber-sumber yang
ada dalam sebuah usaha di mana tenaga kerja, peralatan, bahan baku dan modal yang
akan menjadi suatu hasil yang nyata dan semuanya dilakukan secara bertahap, seperti
proses pengasapan dapat memperpanjang
masa simpan telur sampai satu bulan. Telur
asin asap pembuatannya serupa dengan pembuatan telur asin, yang membedakannya hanyalah proses pengasapan. Selain memperpanjang masa simpan, proses pengasapan pada telur asin asap berfungsi untuk mengeluarkan tekstur kulit yang menarik, bau tidak
amis, rasanya gurih dan unik serta aroma
khas asap yang menggugah selera. Sistem
pengasapan yang digunakan adalah pengasapan selama 3 – 4 jam baru dikeluarkan dari tempat pengasapan, lalu didinginkan atau
diangin-anginkan.
Pendapatan pengrajin telur asin asap
terdiri dari pendapatan tetap yang diperoleh
dari pekerjaan tetap dan dari hasil usaha telur
asin asap. Tingkat pekerjaan responden yaitu
wiraswasta sebanyak 5 orang (10%) dan pe-

tani dan penyadap karet sebanyak 45 orang
(90%). Sementara itu, pendapatan tetap responden yang memiliki pendapatan paling banyak adalah pendapatan sebesar 3 – 4 juta sebanyak 31 orang (62%) dan pendapatan paling sedikit adalah sebesar 5,1 – 5,5 juta sebanyak 1 orang (2%).
Pendapatan pengrajin telur asin asap
pada Kelompok Wanita Tani Melati di Desa
Kalibaru, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2008 – 2009
hanya memproduksi telur asin saja, sedangkan tahun 2010 sampai dengan sekarang
memproduksi telur asin asap. Adapun rinciannya dapat dilihat sepada Tabel 1.
Tabel 1. Modal, Produksi, dan Penda-patan
Kelompok Wanita Tani Melati Tahun 2016

Tahun
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Modal
(Ribuan
Rp)
6.384
6.384
12.456
17.568
23.160
30.672
39.144

Produksi
(Butir)
4.800
4.800
7.200
9.600
12.000
14.400
16.800

Pendapatan
(Ribuan
Rp)
8.160
8.160
20.160
28.800
38.400
48.960
62.160

Sumber data: Kelompok Wanita Tani Melati Tahun
2016

Berdasarkan dari Tabel 1, dapat dilihat
kenaikan produksi tahun 2010 – 2014 yaitu
rata-rata 2.400 butir telur pertahun. hal ini disebabkan karena Kelompok Wanita Tani Melati sudah memproduksi telur asin asap.
Tabel 2 menunjukkan pendapatan tetap
dan pendapatan usaha pengrajin telur asin
asap pada Kelompok Wanita Tani Melati di
Desa Kalibaru, Kecamatan Batu Benawa,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pendapatan
dari usaha pembuatan telur asin asap mempunyai konstribusi yang cukup baik dalam
menambah pendapatan keluarga, walaupun
jumlahnya tidak terlalu tinggi berkisar antara
4 – 12 % dari total pendapatan yang diterima. Hal ini disebabkan karena usaha pembuatan telur asin asap ini hanya merupakan
usaha sampingan untuk mengisi waktu luang
yang masih tersisa.
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Tabel 2. Pendapatan Pengrajin Telur Asin Asap Kelompok Wanita Tani Melati pada Bulan
Maret – Juni 2015
Pendapatan
Konstribusi
No.
Nama
Pendapatan Tetap
Usaha Telur
Jumlah
Pendapatan Usaha
Asin Asap
telur Asin (%)
1
Hj.Marlina
3.900.000
370.000
4.270.000
8,66
2
Heldawati
5.500.000
370.000
5.870.000
6,30
3
Asmaniah
3.500.000
370.000
3.870.000
9,56
4
Saplini
2.500.000
370.000
2.870.000
12,89
5
Fatmayati
3.000.000
370.000
3.370.000
10,97
6
Hj. Hamidah
7.500.000
370.000
7.870.000
4,70
7
Siti Aisyah
3.500.000
370.000
3.870.000
9,56
8
Suhartini
3.000.000
370.000
3.370.000
10,97
9
Hanaliah
3.500.000
370.000
3.870.000
9,56
10 Tarkiah
4.000.000
370.000
4.370.000
8,46
11 Masni
3.500.000
370.000
3.870.000
9,56
12 Rosilawati
3.000.000
370.000
3.370.000
10,97
13 Fatmah
4.000.000
370.000
4.370.000
8,46
14 Marfuah
3.500.000
370.000
3.870.000
9,56
15 Mariana
7.000.000
370.000
7.370.000
5,02
16 Diana
3.500.000
370.000
3.870.000
9,56
17 Sarkiah
4.200.000
370.000
4.570.000
8,09
18 Rahfiah
3.500.000
370.000
3.870.000
9,56
19 Hj.Ratna Diah
2.500.000
370.000
2.870.000
12,89
20 Hj.Norliani
6.000.000
370.000
6.370.000
5,80
21 Siti Bulkis
4.000.000
370.000
4.370.000
8,46
22 Halifah
3.900.000
370.000
4.270.000
8,66
23 Rahilah
4.000.000
370.000
4.370.000
8,46
24 Kamsiah
4.500.000
370.000
4.870.000
7,59
25 Siti Suharni
3.000.000
370.000
3.370.000
10,97
26 Sarinah
2.900.000
370.000
3.270.000
11,31
27 Eka Yuniarti
3.500.000
370.000
3.870.000
9,56
28 Mislawati
3.700.000
370.000
4.070.000
9,09
29 Fatmawati
4.000.000
370.000
4.370.000
8,46
30 Hj. Kasmah
6.000.000
790.000
6.790.000
11,63
31 Kartinah
3.500.000
500.000
4.000.000
12,5
32 Rohani
3.500.000
500.000
4.000.000
12,5
33 Rabihati
3.500.000
370.000
3.870.000
9,56
34 Hj. Yeni
10.000.000
370.000
10.370.000
3,56
35 Hj.Samsiah
4.200.000
370.000
4.570.000
8,09
36 Fahrudin
8.000.000
370.000
8.370.000
4,42
37 Kasran
3.500.000
370.000
3.870.000
9,56
38 Hasan Husin
3.500.000
370.000
3.870.000
9,56
39 Rosita Wati
3.500.000
370.000
3.870.000
9,56
40 Magfirah
3.000.000
370.000
3.370.000
10,97
41 Hj. Mislah
7.000.000
370.000
7.370.000
5,02
42 Salasiah
3.500.000
370.000
3.870.000
9,56
43 Mahdiah
3.500.000
370.000
3.870.000
9,56
44 Hj.Fathul
8.000.000
370.000
8.370.000
4,42
45 Jamilah
2.800.000
370.000
3.170.000
11,67
46 Rusmini
7.000.000
370.000
7.370.000
5,02
47 Erni
6.000.000
370.000
6.370.000
5,80
48 Zubaidah
3.000.000
370.000
3.370.000
10,97
49 Jumaiyah
3.000.000
370.000
3.370.000
10,97
50 Raudah
3.000.000
370.000
3.370.000
10,97

Marliani et al, Kontribusi Sektor Informal Pengrajin Telur Asin…. 329

Pendapatan usaha dari telur asin asap
sangat dirasakan dan berkontribusi cukup baik dalam menambah pendapatan keluarga bagi masyarakat di desa Kalibaru terutama bagi
Kelompok Wanita Tani Melati. Oleh karena
itu, usaha tersebut perlu dipertahankan dan
diperluas lagi.

untuk bisa memberikan motivasi kepada para
pengrajin telur asin asap yang ada di Desa
Kalibaru, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk selalu meningkatkan penjualan dengan menampilkan
kemasan yang menarik dan berinovasi pada
rasa yang ditawarkan.

Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini adalah
sebagai berikut.
1. Usaha telur asin asap merupakan usaha
sampingan Kelompok Wanita Tani Melati
yang dapat menambah pendapatan penghasilan keluarga.
2. Dari hasil usaha telur asin asap, Kelompok Wanita Tani Melati bisa melakukan
yang lebih bermanfaat dalam mengisi
waktu luang.
3. Kegiatan pembuatan telur asin asap ini
dapat menambah rasa kekeluargaan para
anggota kelompoknya.
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Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan dari pihak terkait khususnya pemerintah

