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ABSTRAK.  Tujuan IbKIK ini untuk memenuhi protein hewani yang sehat serta berbasis 

organik. Sedangkan tujuan jangka panjang IbKIK Produk Telur Asin Rendah Kolesterol 

dengan terciptanya sistem kelola yang baik,  terciptanya kerjasama yang menguntungkan 

antara UWP Surabaya dengan industri pengolahan makanan, Pemda dan masyarakat pengguna, 

peningkatan jumlah wirausaha baru dari dosen maupun mahasiswa. Pada tahun ke 3 (tiga) telah 

diproduksi Telur Asin Rendah Kolesterol dengan metode pengolahan bakar disamping yang 

sudah ada seperti kukus dan oven dan dan kelanjutan pengusulan paten Telur Asin Rendah 

Kolesterol . Pada tahun ke tiga dengan peningkatan produksi dan pemasaran dengan kerja sama 

dengan toko-toko besar dan toserba, penjualan berbasis internet/toko online dengan alamat web 

tark.uwp.ac.id. Penjualan menggunakan toko online terus digalakkan dengan menggunakan 

link media sosial seperti facebook. Brandmark  telur asin rendah kolesterol masih dalam proses 

pengurusan HAKI ke Depkumham serta pembentukan badan usaha CV. WP Agri Tekno. Dari 

hasil pelaksanaan dari Januari 2017  sampai akhir Juli 2017 didapatkan hasil penjualan telur 

asin rendah kolesterol dengan pendapatan bersih Rp. 63.759.326,40.-. Distribusi telur asin 

rendah kolesterol terbesar ada di wilayah Surabaya bagian Barat, Sidoarjo, Lamongan, 

Bojonegoro  Gresik dan Malang. Sedangkan distribusi Wilayah Bandung, Bekasi dan 

Kalimantan Utara terutama kota Tarakan.  

 

 Kata Kunci :  Telur Asin ;  Rendah Kolesterol ; CV ; HAKI 

 

PENDAHULUAN 

Pada tahun anggaran ke III (2017), unit usaha IbKIK yang diusulkan dan dilaksanakan  

program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Putra  adalah IbKIK Produk Telur 

Asin Rendah Kolesterol dengan  produk utama telur asin rendah kolesterol dengan produk baru 

yaitu varian penurun hipertensi, asam urat disamping 3 varian utama berupa varian bakar, oven dan 

kukus.  Jenis usaha ini dibidik oleh Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Putra (UWP)  karena 

memiliki sumber daya yang sangat mumpuni dibidang teknologi tepat guna dibidang telur asin 

rendah kolesterol. Peningkatan penjualan telur asin rendah kolesterol perlu ditunjang dengan 

adanya akses internet untuk menjual produk telur asin tersebut. Dalam usulan tahun ke III ini juga 

dikembangkan sistem penjualan berbasis web/toko online guna menangani permintaan dari luar 

Jawa yang sering meningkat terutama di wilayah Kalimantan Utara seperti Takrakan. Disamping 

itu juga dibentuk badan hukum usaha berbentuk CV.  

Badan hukum usaha dibentuk dalam bentuk CV dibuat  untuk menjamin keabsahan produk 

dari sisi hukum usaha serta memberikan jaminan bahwa produk telur asin rendah kolesterol dengan 

berbagai varian yang dijual ke pasar baik secara langsung maupun tidak langsung/berbasis web 

merupakan produk legal. Sedangkan dari sisi ijin produk dari dinas kesehatan yang berwenang 

masih dalam proses pengajuan.  

Penjualan telur asin rendah kolesterol berbagai varian kukus, oven, bakar serta penurun 

hipertensi dan asam urat berbasis web dikembangkan dalam bentuk toko online untuk memenuhi 

berbagai strata konsumen serta jangkauan pasar lebih luas.  

Adapun prototype toko online yang dikembangkan untuk mempercepat akselesari 

penjualan telur asin rendah kolesterol sebagai berikut : 
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Gambar 1. Prototype Toko Online Telur Asin Rendah Kolesterol 

 

Toko online ini dibuat untuk menjawab serta mempercepat layanan dari konsumen dalam 

membutuhkan varia-varian produk telur asin rendah kolesterol yang hygienis serta terjangkau dan 

aman dikonsumsi.  

Produk telur asin rendah kolesterol adalah produk organik telah di riset dan diproduksi 

oleh Fakultas Pertanian UWP di laboratorium Teknologi Pangan dan Biologi dengan berbasis 

herbal. Salah satu keunikan dari produk-produk tersebut adalah rendahnya kompetitor yang 

membuat produk unggulan berbasis organik tersebut. Hampir belum ada produk telur asin yang 

berspesifikasi rendah kolesterol dan aman dikonsumsi manusia dengan berbagai varian seperti 

kukus, oven dan yang terbaru varian bakar serta pengembangan baru berupa telur asin rendah 

kolesterol penurun hipertensi dan asam urat. Telur Asin aneka rasa rendah kolesterol ini relatif 

belum ada kompetitor di masyarakat Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, 

Sidoarjo dan Lamongan) dan Malang.  Hal ini dapat ditunjukkan, bahwa produk telur asin rendah 

kolesterol belum ada di supermarket-supermarket yang ada di Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, 

Jombang juga di Malang. Selain itu, masih sangat sulit ditemukan produk ini di pasar-pasar 

tradisional.  Sejauh ini hasil survey yang kami lakukan di supermarket dan pasar tradisionial di 

Surabaya Sidoarjo, Mojokerto, Jombang dan Malang, dapat disimpulkan  bahwa produk telur asin 

rendah kolesterol ini relatif belum ada yang mengembangkannya skala usaha di Surabaya dan 

sekitarnya.  

Karakteristik produk telur asin rendah kolesterol dikembangkan berbasis organik dengan 

penambahan bahan-bahan herbal penurun lemak yang masih segar tanpa penambah bahan kimia an 

organik. Kualitas produk telur asin rendah kolesterol yang dihasilkan Fakultas Pertanian UWP tak 

diragukan lagi, kandungan Omega 3 dari telur asin sangat bermutu. Hal ini bisa dilihat dari kuning 

telurnya yang berwarna kemerahan. Namun, untuk mendapatkan hasil telur yang berkualitas 

membutuhkan keahlian yang cukup dan memerlukan pengeluaran biaya pakan dan tenaga sekitar 

sepertiga dari penghasilan setiap harinya. Selain itu, para peternak harus memberikan nutrisi yang 

baik dengan memberikan gizi sesuai komposisi yang tepat dengan meramunya sendiri secara tepat. 

Peluang usaha mikro ini masih belum berkembang dengan baik karena masih belum bisa 

memenuhi permintaan pasar pada produksi telur asin aneka rasa rendah kolesterol. Permintaan 

tinggi pada telur asin aneka rasa rendah kolesterol sampai sekarang masih belum bisa memenuhi 

pasar luas karena rendahnya produksi, sarana prasarana masih belum mendukung. Dari problema 

inilah Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Putra Surabaya berusaha mengembangkan paket 

teknologi beserta program-program lainya dalam peningkatan usaha telur asin rendah kolesterol 

seperti varian bakar, oven, kukus serta penurun hipertensi dan asam urat di Fakultas Pertanian 
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Universitas Wijaya Putra. Desain dan prototype kemasan telur asin rendah kolesterol telah 

dikembangkan sedemikian rupa guna memenuhi tingkat permintaan pasar yang semakin meluas. 

Adapun prototype tersebut sebagai berikut : 

 

 
Gambar 2. Packaging Produk Telur Asin Rendah Kolesterol 

Harga per 4 empat butir telur asin/1 kemasan berharga Rp.20.000.- setelah dihitung dengan 

biaya-biaya  lainya. 

Uji laboratorium dilakukan untuk menentukan kadar kolesterol telur asin herbal tersebut 

per 100 gram kuning telur uji. Untuk uji telur asin biasa telah dilakukan oleh Dwiloka (2003) 

dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 1. Rata-rata Kadar Kolesterol Total Bahan Pangan yang Digunakan untuk 

Penelitian 

No Bahan Pangan Kadar Kolesterol Total 

(mg/100g) 

1. Kuning Telur :  

 - Ayam Kampung 1.881,30 

 - Ayam Ras 1.274,50 

 - Itik/Bebek 2.118,75 

 - Puyuh 2.139,17 

2 Putih Telur (semua telur) 0 

3 Non Fat Milk 17,83 

4 Minyak Goreng 0,002 

Dari tabel diatas nampak kadar kolesterol untuk telur itik sebesar 2.118,75 mg/100 gr. 

Sedangkan kebutuhan kolesterol manusia dianggap aman berkisar 125-220 mg/dl. Setiap telur asin 

masak dalam uji laboratorium membutuhkan kuning telur 100 gram setara dengan 4 butir telur.  

Uji laboratorium untuk telur asin rendah kolesterol varian bakar/asap, telur asin rendah 

kolesterol baik kukus maupun oven  dilakukan di Biochem Technology yang merupakan rujukan 

dari BPOM Jawa Timur. Adapun Hasil Analisis sebagai berikut : 

a. Telur asin Bakar 

analisa metode Unit/satuan Result/hasil 

cholesterol GC MG/100GR 1.766,42 

b. Telur asin kukus 

analisa metode Unit/satuan Result/hasil 

cholesterol GC MG/100GR 493.42 

c. Telur asin oven 

analisa metode Unit/satuan Result/hasil 

cholesterol GC MG/100GR 435.72 

IbKIK Produk Telur Asin Rendah Kolesterol dengan varian kukus, oven dan bakar sedang 

berproses untuk mendapatkan jenis HAKI atau inovasi untuk mendapatkan produksi yang optimal. 

Salah satu HAKI yang yang sangat penting diharapkan adalah dalam bidang prosesing pembuatan 

telur asin rendah kolesterol. Adapun inovasi yang terkandung dalam produk Ib-IKK ini antara lain: 

telur asin rendah kolesterol dengan bahan herbal alami dan sistem pengolahan telur asin rendah 

kolesterol hygienis.  
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Dampak dan manfaat yang dapat diperoleh dalam penerapan Ib-KIK ini sangat banyak.  Dari 

aspek sosial ekonomi, penerapan Ib-KIK ini akan meningkatkan potensi pendapatan Fakultas 

Pertanian Universitas Wijaya Putra.  Juga manfaat lain IbKIK ini menumbuhkembangkan jiwa 

wirausaha bagi mahasiswa, dan Dosen di lingkugan Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Putra. 

Penerapan IbKIK ini akan melibatkan banyak SDM. Adapun manfaat IBKIK yang diperoleh 

Fakultas Pertanian UWP sebagai berikut : 

Tabel 2.  Kemanfaatan IbKIK Telur Asin Rendah Kolesterol Varian Bakar, Oven dan Kukus 

No Manfaat Sasaran 

1 Akselerasi proses pengembangan budaya kewirausahaan 

di Fakultas Pertanian UWP 

3 tahun berjalan 

2 Mendidik dan membina calon wirausaha baru bagi dosen 

dan mahasiswa calon alumni UWP 

1 dosen 

3 mahasiswa / kelompok 

mahasiswa 

3 Adanya peningkatan pendapatan bagi Fakultas Pertanian 

UWP dalam rangka pengembangan budaya Wirausaha 

Prodi Agribisnis Fakultas 

Pertanian Universitas Wijaya 

Putra 

4 Membangun networking mitra kerja  pihak industri makanan 

5 Membantu pemerintah dalam hal menciptakan peluang 

kerja bagi lulusan Perguruan Tinggi 

3 kelompok alumni 

 

METODE PELAKSANAAN 

Selain bahan baku berupa telur bebek, dibutuhkan beberapa bahan pendukung untuk 

mengasinkan telur, seperti: Tanah merah atau tumbukan batu bata merah,, Garam, Gula merah, 

Daun salam, Teh hijau, Kayu secang, Daun jambu batu, Ginseng, Akar alang-alang dan Daun 

dewa. Sedangkan untuk peralatan yang perlu dipersiapkan adalah panci besar untuk merebus, peti 

kayu atau plastik polybag besar untuk tempat mengasinkan telur. 

Pertama telur dicuci hingga besih dari kotoran dengan air mengalir. Langkah berikutnya adalah 

membuat racikan herbal dengan cara merebus 10 lembar daun salam, 2 sendok teh hijau, ½ ons 

kayu secang, 10 lembar daun jambu batu, ½ ons akar alang-alang, 1 lembar daun dewa, 3 liter air, 

Serta beberapa tanaman lainnya. Takaran tersebut bisa digunakan untuk kurang lebih 200 butir 

telur bebek. Rebus racikan herbal sebanyak 1 liter. Setelah itu, air herbal hasil rebusan 

dicampurkan dengan 1 kg tanah merah,1 kg garam ½ kg gula merah lalu dmasak sampai mendidih. 

Setelah mendidih diamkan adonan tersebut hingga dingin, setelah dingin adonan tersebut 

dilulurkan keseluruh telur bebek hingga merata.  

Telur asin yang sudah dilulurkan, diletakkan pada peti kayu ditutup plastik polybag besar 

selama 11 hari. Setelah 11 hari, bersihkan telur dari adonan hingga bersih, lalu rebus selama 

beberapa menit hingga matang. Dengan proses tersebut, dapat menghasilkan telur asin dengan 

mutu yang baik, warna telur yang lebih menarik, serta citarasa yang lebih enak, dan berkurangnya 

kandungan kolesterol. Yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan adalah saat mencuci telur. 

Jika telur tidak dicuci dengan bersih maka biasanya kotoran dapat mempengaruhi rasa telur, begitu 

juga bila takaran herbal tidak sesuai maka rasa dan khasiat telur asin rendah kolsterol akan 

terpengaruh sehingga tidak sesuai dengan yang diinginkan. 

 

HASIL YANG DICAPAI 

Produk telur asin rendah kolesterol yag sudah diinkubasi selama 11 hari kemudian dicuci 

bersih, setelah bersih dilakukan pemasakan dengan sistem bakar. kukus dan oven. Sistem kukus 

dilakukan seperti biasa dengan mengkukus telur sekitar lebih 300 butir sampai matang dengan 

kisaran waktu hampir 4 jam. 
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Gambar 3.1. Telur asin dibakar selama 4-5 jam. 

Sedangkan dengan sistem kukus dan oven dilakukan dengan memasukkan kedalam panci dan 

oven lalu diapanaskan sampai 4 jam. Hasil telur asin oven yang diperoleh tidak semulus dengan 

telur asin hasil kukus. Sebagian butir telur asin rendah kolesterol sistem oven nampak keluar lemak 

yang begitu banyak disekitar kulit telur tersebut. 

 
Gambar 3.2. Telur Asin dioven dan dikukus selama 4 jam. 

Adapun profil telur asin yang siap dipasarkan dengan ciri-ciri yang khas dengan aroma rendah 

kolesterol yang kental. 

Pemasaran Produk 

 Dalam penentuan harga jual produk ditentukan harga sebesar Rp.3.800,- per butir telur asin 

rendah kolesterol sehingga dalam packaging berisi 4 butir dijual seharga Rp.20,000-, sedangkan 

untuk agen dijual seharga Rp.17.500.-                          

Dalam pemasaran produk tersebut pihak IbKIK Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian 

Universitas Wijaya Putra menjual dalam metode langsung, kerja sama dengan agen, rumah makan 

dan koperasi yang ada di rumah sakit di sekitaran gerbangkertasusila. Sampai pada akhir Juli  2017 

produk tersebut mendapatkan apresiasi dari konsumen yang ditunjukkan dengan tingginya 

permintaan produk tersebut setelah ada uji laboratorium tersebut. 

Rekapitulasi penjualan telur asin rendah kolesterol mulai Januari 2017 sampai dengan Juli 

2017 sebagai berikut : 

Tabel 5.1 Penjualan Telur Asin Rendah Kolesterol Januari 2017  s/d Juli 2017 

No Bulan Jumlah Cup(4 butir) Jumlah Butir Laba Bersih  (Rp) 

1 Januari 1500 6000 9.108.475,2 

2 Pebruari 1500 6000 9.108.475,2 

3 Maret 1500 6000 9.108.475,2 

4 April 1500 6000 9.108.475,2 

5 Mei 1500 6000 9.108.475,2 

6 Juni 1500 6000 9.108.475,2 

7 Juli 1500 6000 9.108.475,2 

  10.500 42.0000 63.759.326,40 

 

Dari bulan Januari 2017 sampai dengan akhir Juli 2017 tampak sudah 42.000 butir telur 

asin rendah kolesterol yang telah diproduksi atau 10.500 cup telah terjual  dengan margin bersih 

sampai akhir Juli  2017 sebesar Rp. 63.759.326,40.-.  
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Gambar 3.3. Grafik Laba Bersih Penjualan Telur Asin Rendah Kolesterol 2015 sd 

2017 (Juli) 

 

Dalam proses produksi sampai pemasaran juga diikuti oleh 6 mahasiswa magang bidang 

Agribisnis  semester VI prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Putra dan dibantu 

oleh team ahli IbKIK Telur Asin Rendah Kolesterol yaitu Dr.Ir. Muninghar, MM dan Nurlela 

Djum.ati,Spsi,MM 

Dalam pelaksanaan anggaran IbKIK tahun 2017 juga dikembangkan sistem pengjualan 

menggunakan toko online untuk menjangkau sistem pemasaran telur asin rendah kolesterol yang 

lebih luas.  Adapun alamat website IbKIK Telur Asin Rendah Kolesterol Fakultas Pertanian 

Universitas Wijaya Putra adalah tark.uwp.ac.id.  

Pendirian Badan Usaha CV dan HAKI 

Pendirian badan usaha dalam bentuk cv dilaksanakan supaya produk Telur asin rendah 

kolesterol tersebut mempunyai legalitas dan memperkuat kepercayaan konsumen pada produk 

tersebut. Badan usaha tersebut telah lengkap dengan SIUP dan TDP dengan nana CV. WP Agri 

Tekno. Sedangkan untuk kelengkapan HAKI brand Merk dan logo telur asin rendah kolesterol 

masih dalam proses berlangsung. 

  

KESIMPULAN 

Kegiatan IbKIK : Produk Telur Asin Rendah Kolesterol prodi Agribisnis Fakultas 

Pertanian Universitas Wijaya Putra tahun anggaran ke III (2017)   yang dilaksanakan mulai bulan 

Januari 2017 sampai bulan akhir Juli 2017 didapatkan kesimpulan sebagai berikut : Penjualan telur 

asin rendah kolesterol dari bulan Januari 2017 samapai akhir Juli 2017 terus meningkat  dibanding 

tahun 2016 dan 2015. Sistem pemasaran dilakukan dengan kerjasama dengan beberapa agen yang 

telah terbentuk di Gerbangkertasusila, Jawa Barat, Banten, DKI, Kalimantan Utara dan wilayah-

wilayah lainnya. Juga sistem penjualan produk telur asin rendah kolesterol juga menggunakan 

website : tark.uwp.ac.id . Telah terbentuk badan hukum CV. WP Agritekno dan pengurusan HAKI. 

Dalam pelaksanaan IbKIK Produk Telur Asin Rendah Kolesterol  perlu dilakukan secara 

berkesinambungan dan stabil karena permintaan akan kebutuhan telur asin rendah kolesterol 

berbahan herbal sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat perkotaan. 
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