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ABSTRAK 

Umumnya telur asin yang dibuat atau dipasarkan selama ini hanya dengan satu rasa 
yaitu rasa asin, sehingga dapat menimbulkan kebosanan konsumen. Untuk menghindari 
kebosanan kosumen ini dapat dibuat dengan memodifikasi rasa telur asin dengan 
menambahkan aneka rasa seperti rasa pedas, rasa bawang putih, rasa buah-buahan, rasa 
jahe dan sebagainya.   

Ketrampilan produsen telur asin  di Dusun Karang Kebon Desa Bagik Polak 
Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dalam hal pembuatan telur asin aneka rasa 
masih terbatas. Belum ada yang mengolah telur asin dengan aneka rasa sehingga mereka 
tidak mampu melihat peluang dan kesempatan untuk memperluas pemasaran telur asin 
tersebut. Untuk memperluas pemasaran maka melakukan diversifikasi produk melalai 
pembuatan telur asin aneka rasa bisa menjadi peluang bisnis baru yang menarik bagi 
produsen telur asin. Bukan hanya rasa yang tidak monoton dan bisa bervariasi namun juga 
inovasi bisnis yang menarik bagi para produsen telur asin tersebut.   

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk  untuk menginspirasi 
para produsen telur asin untuk melakukan diversifikasi produk agar produk yang 
dihasilkan disenangi konsumen, mengajarkan ketrampilan membuat telur asin aneka rasa 
pada produsen telur asin serta meningkatkan pengetahuan produsen telur asin mengenai 
diversifikasi produk untuk memperluas pemasaran dalam upaya meningkatkan penjualan.  

Hasil kegiatan menunjukkan respon yang baik, berupa diskusi yang cukup menarik, 
semua terlibat dalam praktek pembuatan telur aneka rasa. Sehingga harapan dari tim 
pengabdian dapat memberikan inspirasi para produsen telur asin untuk melakukan 
inovasi produk dapat tercapai. 
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ABSTRACT 
 

Generally salted eggs are made or marketed so far with only one taste, which is 
salty taste, so that it can cause consumer boredom. To avoid boredom these consumers 
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can be made by modifying the taste of salted eggs by adding various flavors such as spicy 
taste, garlic flavor, fruit flavor, ginger taste and so on. 

The skill of producers of salted eggs in Karang Kebon Hamlet, Bagik Polak Village, 
Labuapi Sub-District, West Lombok Regency, in terms of making salted eggs of various 
flavors is still limited. No one has processed salted eggs with various flavors so that they 
are unable to see opportunities and opportunities to expand the marketing of salted eggs. 
To expand marketing, diversifying products through the manufacture of various salted 
eggs can be a new business opportunity that is attractive for producers of salted eggs. Not 
only is the taste not monotonous and can vary, but also business innovation that is 
attractive to producers of salted eggs. 

This community service activity aims to inspire producers of salted eggs to diversify 
their products so that the products produced are favored by consumers, teach skills to 
make salted eggs of various tastes to producers of salted eggs and increase the knowledge 
of producers of salted eggs about product diversification to expand marketing in an effort 
to improve sales. 

The results of the activity showed a good response, in the form of quite interesting 
discussions, all involved in the practice of making various flavored eggs. So that the 
expectations of the dedication team can inspire producers of salted eggs to achieve 
product innovation. 
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PENDAHULUAN 

Telur adalah salah satu sumber protein hewani yang memiliki rasa yang lezat, 

mudah dicerna, dan bergizi tinggi. Telur terdiri dari protein 13%, lemak 12%, serta vitamin, 

dan mineral. Nilai tertinggi telur terdapat pada bagian kuningnya. Kuning telur 

mengandung asam amino esensial yang dibutuhkan serta mineral seperti: besi, fosfor, 

sedikit kalsium, dan vitamin B kompleks. Dibalik gizinya yang tinggi telur memiliki sifat 

mudah rusak, baik kerusakan alami, kimiawi maupun kerusakan akibat serangan 

mikroorganisme melalui pori-pori telur. Oleh karena itu usaha pengawetan sangat 

penting untuk mempertahankan kualitas telur. Teknik mengasinkan telur telah dilakukan 

sejak dahulu dengan tujuan untuk memperpanjang masa simpan telur sekaligus 

menambah cita rasanya (Samudera, Erlina, Ni’mah, 2015).  

Usaha pembuatan telur asin semakin berkembang dewasa ini. Hal ini disebabkan 

karena telur asin memang menjadi salah satu kegemaran masyarakat. Hasil olahan 



berbahan dasar telur bebek ini kerap dijadikan lauk atau sekadar camilan. Umumnya telur 

asin yang dibuat atau dipasarkan selama ini hanya dengan satu rasa yaitu rasa asin, 

sehingga dapat menimbulkan kebosanan konsumen.  

Telur asin aneka rasa pada dasarnya merupakan inovasi dalam pembuatan telur 

asin, dengan memberikan rasa yang beraneka ragam tidak hanya rasa asin. Telur asin 

aneka rasa akan menambah variasi baru produk telur asin yang sudah ada. Produk telur 

asin pada dasarnya bisa dikembangkan dalam berbagai macam aroma dan rasa, misalnya 

saja telur asin aroma buah, telur asin rasa seafood (udang, ikan), rasa bawang, rasa jahe, 

cabe, jeruk, rempah dan lain sebagainya. Telur asin aneka rasa adalah telur bebek segar 

utuh yang diawetkan dengan adonan yang terdiri dari campuran lumpur tanah liat dan 

garam ditambah dengan aneka rasa kemudiam diperam selama 7-14 hari. Untuk 

membuat telur aneka rasa sebenarnya tidaklah sulit, hanya memerlukan sedikit 

ketelatenan dan kesabaran. Karena setiap detail langkah akan memengaruhi hasil dari 

telur asin aneka rasa. Ada tiga tahapan yang harus dilakukan untuk membuat telur asin 

aneka rasa yaitu pembersihan, pengasinan dan sekaligus memberikan aroma pada telur 

asin serta pemeraman.  

Ketrampilan produsen telur asin di dusun Karang Kebon desa Bagik Polak 

Kecamatan Labuapi dalam membuat olahan telur yang diasinkan sudah tidak diragukan 

lagi. Selama ini  Dusun Karang Kebon Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi di kenal sebagai 

sentra pembuatan telur asin. Usaha ini sebagian besar dilakukan oleh ibu rumah tangga 

di wilayah tersebut.  Namun selama usaha  ini berjalan, produsen telur asin  hanya 

membuat olahan telur asin saja, tanpa ada varian rasa. Belum ada yang mengolah telur 

asin dengan aneka rasa sehingga mereka tidak mampu melihat peluang dan kesempatan 

untuk memperluas pemasaran telur asin tersebut melalui diversifikasi produk.  



Diversifikasi produk artinya menganeka ragaman produk. Diversifikasi produk 

merupakan salah satu cara untuk meningkatkan volume penjualan yang dapat dilakukan 

oleh suatu usaha terutama jika usaha  tersebut telah lama berjalan (Kamidi, Fawzi & 

Suyadi, tanpa tahun). Dengan diversifikasi produk, suatu usaha tidak akan bergantung 

pada satu jenis produk saja. Tetapi dapat mengandalkan jenis produk lainnya (produk 

diversifikasi). Karena jika salah satu jenis produknya tengah mengalami penurunan, maka 

akan dapat teratasi dengan produk jenis lainnya (Kotler & Amstrong, 2008). Divesifikasi 

produk yang dilakukan memerlukan kreatifitas, dan inovasi.  Pada produk olahan 

makanan umumnya tidak menggunakan teknologi tinggi, yang sangat berperan disini 

adalah kretifitas, inovasi, jeli melihat peluang pasar, berani memulai, dan berpromosi.  

Sehingga untuk memperluas pemasaran maka membuat telur asin aneka rasa bisa 

menjadi peluang bisnis baru yang menarik bagi produsen telur asin. Bukan hanya rasa 

yang tidak monoton dan bisa bervariasi namun juga inovasi bisnis yang menarik bagi para 

produsen telur asin tersebut. Tentu saja bagi pembeli menambah variasi telur asin yang 

bisa di konsumsi. Oleh karena itu di rasa perlu untuk mencoba membuat telur asin aneka 

rasa sebagai bentuk diversifikasi produk yang ditujukan untuk memperluas pemasaran 

telur asin, karena selama ini pemasaran telur asin  mereka masih bersifat lokal di daerah 

Cakranegara, mereka belum mampu memasarkan lebih luas ke luar kota maupun ke 

segmen pasar yang lebih luas karena masih terbatasnya varian rasa dari olahan telur asin 

ini. Kondisi ini menyebabkan rendahnya daya saing telur asin yang mereka produksi.  

Melihat situasi di atas, maka diperlukan diversifikasi produk sebagai  upaya untuk 

meningkatkan daya saing usaha telur asin melalui sebuah kegiatan pelatihan kepada 

produsen telur asin. Pelatihan ini adalah  pelatihan pembuatan telur asin aneka rasa untuk 

menjangkau pasar yang lebih luas.  Sehingga terjadi peningkatan penjualan yang akan di 



sertai dengan meningkatnya pendapatan produsen telur asin di Dusun Karang Kebon Desa 

Bagik Polak Kecamatan Labuapi.   

METODE KEGIATAN 

Langkah awal yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan adalah melakukan 

observasi awal kepada para produsen telur asin terkait pemasaran dan produk yang telah 

dihasilkan. Pada umumnya produsen telur asin hanya membuat telur asin original saja, 

tanpa pernah berani mencoba untuk membuat variasi rasa telur asin. Kemudian 

menghubungi dan berkomunikasi dengan salah satu produsen telur asin sebagai 

penghubung dengan produsen telur asin lainnya sebagai sasaran pengabdian pada 

masyarakat. Demikian juga berkomunikasi dengan perangkat desa terkait ijin melakukan 

kegiatan dan terakhir membuat kesepakatan terkait waktu dan tempat pelaksanaan 

kegiatan.  

Kegiatan dilakukan di rumah salah seorang produsen telur asin pada hari Minggu 

29 Juli 2018. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 18 orang. Adapun kegiatan utama di 

fokuskan pada pelatihan  langsung pembuatan telur asin aneka rasa disertai dengan tanya 

jawab dan diskusi.   

Pada pelatihan pembuatan telur asin aneka rasa ini, dilakukan dengan cara kering 

(salah satu metode pembuatan telur asin selain cara basah).  Cara kering inilah  yang biasa 

digunakan oleh peserta pelatihan dalam membuat telur asin. Pada pelatihan ini dilakukan 

dengan membuat telur asin dengan menambahkan bumbu ‘pelecingan’ (salah satu 

bumbu khas Sasak) pada adonan lumpur tanah liat dan garam. Bahan yang dibutuhkan 

untuk membuat bumbu ini sangat mudah yaitu cabe merah, cabe rawit, bawang putih, 

dan terasi. Telur asin dengan  rasa pelecingan ini  dibuat dengan metode pengasinan 

yanga sama dengan proses pembuatan telur asin biasa, namun dalam campuran adonan 



garam dan lumpur tanah liat  ditambahkan hasil gilingan dari bumbu tersebut. Adonan 

ditambah air secukupnya sampai berbentuk pasta. Telur dibungkus satu persatu dengan 

adonan hingga merata menutupi seluruh permukaan telur. Setelah tertutupi maka telur 

digulingkan ke abu gosok sebagai penutup lapisan lumpur. Selanjutnya telur 

disimpan/diperam selama lebih kurang 7 sampai 14 hari tergantung tingkat keasinan yang 

diinginkan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Selama ini pemasaran telur asin yang berasal dari dusun Karang Kebon desa Bagik 

Polak Kecamatan Labuapi masih bersifat lokal di daerah Abiantubuh, Cakranegara. 

Mereka belum mampu memasarkan lebih luas ke luar kota maupun ke segmen pasar yang 

lebih luas karena masih terbatasnya varian rasa dari olahan telur asin ini. Pelatihan 

pembuatan telur asin aneka rasa telah berhasil membuka pikiran para produsen telur asin 

bahwa telur bebek yang diolah menjadi telur asin bisa di tambahkan dengan rasa tertentu 

sesuai keinginan. Sehingga ada variasi rasa dari telur asin tersebut.  

Produsen telur asin ini biasanya membuat telur asin dengan cara kering. Sehingga 

cara ini juga yang dipraktekkan pada saat pelatihan pembuatan telur asin aneka rasa. Hal 

ini tidak lain ditujukan untuk memudahkan peserta mengikuti pelatihan, karena mereka 

sudah terbiasa dengan metode pembuatan dengan cara kering. Saat praktek pembuatan 

telur asin aneka rasa juga dengan bumbu yang sudah di kenal oleh para produsen telur 

asin, yaitu  bumbu ‘pelecingan’. Bumbu ‘pelecingan’ adalah salah satu bumbu yang sudah 

terkenal di Pulau Lombok sebagai bumbu khas Suku Sasak dan sangat di sukai masyarakat 

dengan cita rasa pedas. Telur asin dengan  rasa pelecingan ini  dibuat dengan metode 

pengasinan yanga sama dengan proses pembuatan telur asin biasa, namun dalam 



campuran adonan garam dan lumpur tanah liat  ditambahkan dengan bumbu yang 

diinginkan.  

Peserta sangat baik menerima kegiatan ini, karena menurut pendapat mereka 

menambah ketrampilan mereka mengenai pembuatan telur asin aneka rasa karena 

disertai dengan pelatihan  langsung bagaimana membuatnya. Peserta sangat antusias 

untuk bertanya dan terlibat aktif pada saat pelatihan pembuatan telur asin aneka rasa 

tersebut. Kegiatan ini mampu memberikan motivasi dan semangat kepada peserta 

pelatihan untuk melakukan pembuatan telur asin aneka rasa untuk menambah variasi 

produk mereka yang nantinya akan meningkatkan pendapatan mereka. Namun kegiatan 

ini sedikit terkendala oleh langkanya telur bebek pada saat kegiatan berlangsung sehingga 

pada saat praktek sebagian menggunakan telur ayam negeri. Selain itu kendala yang 

dihadapi pada saat kegiatan, bahan baku telur bebek sedang langka sehingga praktek 

pembuatan telur asin aneka rasa sebagian besar menggunakan telur ayam negeri  

  

 



KESIMPULAN DAN SARAN 

Kegiatan pelatihan pembuatan telur asin aneka rasa dapat berjalan dengan baik 

dan lancar. Peserta sangat aktif dan antusias dalam mengikuti kegiatan pelatihan 

tersebut. Peserta juga terlibat aktif dalam sesi tanya jawab dan diskusi. Para peserta 

setelah mengetahui dan memahami cara pembuatan telur asin aneka rasa bertekad dan 

bersemangat untuk mencoba membuat  telur asin aneka rasa sebagai salah satu varian 

produk mereka, dengan harapan meningkatkan penjulan. Mereka langsung menentukan 

atau melakukan pembagian mengenai rasa telur asin yang mereka buat, sehingga satu 

produsen telur asin tidak akan membuat rasa yang sama.   
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