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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan usaha budidaya jamur 

tiram di Kecamatan Narmada, Mengetahui peluang bisnis untuk pengembangan 

usaha budidaya jamur tiram di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.  
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Narmada yang terdiri dari tiga desa yaitu 

Desa Keru, Desa Lebah Sempage, dan Desa Pakuan. Penentuan daerah penelitian 

yaitu menggunakan purposive Sampling. Data dikumpulkan menggunakan teknik 

survey  dengan wawancara langsung yang berpedoman pada daftar pertanyaan 

yang sudah disiapkan. Jumlah responden ditentukan secara survey sebanyak 30 

orang, Desa Keru 3 orang responden, Desa Lebah Sempage 17 orang responden, 

dan Desa Keru 10 orang responden. Alat analisis yang digunakan adalah analisis 

Biaya, Penerimaan, dan pendapatan, Analisis BEP, dan R/C ratio.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Usaha budidaya jamur tiram di 

Kecamatan Narmada layak dikembangkan berdasarkan perhitungan BEP harga 

yaitu sebesar Rp 8.934/kg, BEP Penerimaan sebesar Rp 9.296.052,  BEP Produksi  

sebesar  547,60 kg dan R/C ratio sebesar 1,94. (2). Pengembangan usaha budidaya 

jamur tiram berpeluang untuk dikembangkan dengan adanya pengembangan 

berbagai makanan olahan yang berbahan baku jamur seperti sate jamur, krispi 

jamur, dan kripik jamur.  Usaha budidaya jamur tiram di Kecamatan Narmada 

mempunyai peluang bisnis yang menjanjikan karena dapat digunakan sebagai 

bahan mentah untuk produk olahan makanan siap saji seperti sate jamur, krispi 

jamur, kripik jamur  dan peluang pasar pada kios-kios atau pasar tradisional.  

 

Kata kunci : Kelayakan, Budidaya, Jamur Tiram 
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ABSTRACT 

The aim of the study was to analyze the feasibility of oyster mushroom 

cultivation in Narmada Subdistrict and to find out business opportunities for the 

development of oyster mushroom cultivation in Narmada District, West Lombok 

Regency. This research was conducted in Narmada Sub-district which consisted 

of three villages namely Keru Village, Lebah Sempage Village, and Pakuan 

Village. Determination of the research area is using purposive sampling. Data is 

collected using survey techniques with direct interviews guided by a list of 

questions that have been prepared. The number of respondents was surveyed by 

30 people, Keru Village 3 respondents, Lebah Sempage Village 17 respondents, 

and Keru Village 10 respondents. The analytical tool used is the analysis of Cost, 

Acceptance, and income, BEP Analysis, and R / C ratio. 

The results of the study show that (1). The business of oyster mushroom 

cultivation in Narmada Subdistrict is feasible to be developed based on the 

calculation of the BEP price of Rp. 8,934 / kg, BEP Revenue of Rp. 9,296,052, 

BEP Production of 547.60 kg and R / C ratio of 1.94. (2). The development of 

oyster mushroom cultivation has the opportunity to be developed with the 

development of various processed foods made from mushrooms such as 

mushroom satay, mushroom crispy, and mushroom chips. Oyster mushroom 

cultivation in Narmada Subdistrict has a promising business opportunity because 

it can be used as a raw material for prepared food products such as mushroom 

satay, mushroom crispy, mushroom chips and market opportunities in traditional 

markets. 

 

Keywords : Business feasibility, Cultivation, Oyster Mushroom 
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PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang kaya akan sumberdaya alam 

serta keanekaragaman hayatinya. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan 

adalah produksi jamur tiram. Hal ini dapat menjadikan strategi dalam membangun 

indonesia lebih baik. Budidaya jamur di Indonesia baru dimulai sekitar tahun 

1950-an untuk jenis jamur merang, kemudian awal tahun 1970-an untuk jenis 

jamur tiram, jamur shittake, dan jamur kuping. Sejak seribu tahun yang lalu, 

perkembangan budidaya jamur dunia yang sangat maju adalah jamur kancing di 

benua Eropa dan kemudian meluas sampai ke amerika dan Australia (Suriawiria, 

1999). 

Jamur sebagai tanaman sayur yang memiliki beberapa jenis, dengan 

bentuk dan manfaat yang berbeda.Jenis jamur yang umum di konsumsi dan 

memiliki prospek pasar yang cukup baik adalah jamur tiram, jamur merang, jamur 

lingzhi, jamur shittake, dan jamur champigon.Jamur dikenal sebagai bahan 

makanan nabati yang memiliki nilai gizi yang tinggi dan merupakan salah satu 

komoditas pertanian moderen yang nyaris bebas dari pupuk buatan dan 

pestisida.Selain itu, jamur juga memiliki sifat menetralkan racun dan zat-zat radio 

aktif didalam tanah. (Marlina dan Siregar, 2001). 

Kandungan protein jamur mencapai 19-35% lebih banyak dibandingkan 

dengan kandungan protein yang ada pada beras dan gandum. Pengembangan 

usahatani jamur tiram di Indonesia mempunyai prospek cukup baik, hal ini 

disebabkan kondisi alam dan lingkungan Indonesia sangat cocok untuk 

budidayanya, bahan baku untuk membuat substrat/ baglog tanaman jamur kayu 

cukup berlimpah. Jamur telah menjadi industri dalam pertanian yang terdiri atas: 

(1) Hulu (industri bibit dan media tanam), (2) Tengah (budidaya jamur), (3) hilir 

(pemasaran dan pengolahan pasca panen). 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan unit analisis petani atau pengusaha yang melakukan kegiatan budidaya 

jamur tiram di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, Penentuan daerah 

sampel denganPurposive Sampling di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok 

Barat. Dipilih tiga Desa yaitu : Desa Keru, desa Lebah Sempage, dan desa 

Pakuan, penentuan responden pada masing-masing desa dilakukan secara survey 

sebanyak 30 orang, Desa Keru 3responden, Desa Lebah Sempage 17 responden, 

Desa Pakuan 10 responden, jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan 

kualitatif, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  

Analisis Data 

Dalam melakukan penelitian ini, digunakan beberapa analisis data yaitu 

analisis Biaya, Penerimaan, dan Pendapatan, analisis BEP (Break Event Point), 
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analisis R/C ratio (Revenue Cost ratio).Adapun rumusannya adalah sebagai 

berikut: 

1. Biaya 

          C 

Keterangan:  

 TC   : Total biaya (Total Cost) 

TFC : Total biaya tetap (Total Fixed Cost) 

TVC : Total biaya variable (Total Variabel Cost) 

 

2. Penerimaan  

          

Keterangan : 

TR = Total Penerimaan 

Py = Harga Produksi 

Y = Jumlah Produksi 

3. Pendapatan 

        

Keterangan: 

I: Pendapatan ( Income) 

TR : Total penerimaan (Total Revenue Cost) 

TC : Total biaya (Total Cost) 

4. Analisis BEP (Break Event Point) 

1. BEP Harga 

    BEP (RP/Kg) =  
  

 
 

Keterangan: 

TC : Total biaya (Rp) 

Y  : Produksi total (Kg) 

2. BEP Penerimaan 

    BEP (Rp) = 
   

       
 

Keterangan: 

TFC :Total biaya tetap (Total Fixed Cost) 

TVC : Total biaya variabel  (Total Variabel Cost) 

S      : Penerimaan  
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3. BEP Produksi 

    BEP (Q) = 
   

     
 

Keterangan: 

Q     : Jumlah produksi 

TFC : Total biaya tetap (Total Fixed Cost) 

P      : Harga jual per Kg 

AVC : Biaya variabel per Kg (Average Variabel Cost) 

 

5. Analisis R/C ratio (Revenue Cost ratio) 

R/C adalah singkatan dari revenue cost ratio yang dikenal sebagai 

perbandingan atau nisbah antara penerimaan dan biaya. Untuk mengetehui 

efisiensi ushatani diukur dengan membandingkan anatara total penerimaan 

dengan total biaya menggunakan rumus Revenue Cost Ratio (Soekartawi, 

1995). 

      
  

  
 

Keterangan: 

TR = Total Revenue (total penerimaan) 

TC = Total Cost (total biaya) 

 

 Besarnya nilai R/C ratio berdasarkan kriteria: 

a. Bila R/C ratio > 1, maka usaha jamur tiram layak untuk diusahakan. 

b. Bila R/C ratio < 1, maka usaha jamur tiram tidak layak untuk diusahakan  

c. Bila R/C ratio = 1, maka usaha jamur tiram mengalami impas karena 

penerimaan sama dengan biaya.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Proses Produksi Usaha Budidaya Jamur Tiram  
   

 Deskripsi kegiatan-kegiatan dalam usaha budidaya jamur tiram yaitu 

mulai dari persiapan bahan baku sampai panen jamur tiram yang siap dijual dan 

adapun langkah-langkahnya sebagai berikut : 

1. Menyediakan bahan baku (bibit, serbuk gergaji, dedak, kapur, plastik PP, 

tutup baglog/cincin, karet gelang, tepung jagung, dll) dan alat-alat yang akan 

digunakan dalam usahatani jamur tiram. 

2. Pencampuran bahan baku (Serbuk gergaji, dedak, kapur, tepung jagung) 

untuk membuat media tanam/ baglog. 

3. Pemeraman adalah mendiamkan bahan baku yang telah di campur selama 1 

malam. 
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4. Pembungkusan/pengisian baglog adalah memasukan bahan yang sudah 

dicampur dan di peram ke dalam plastik PP (Poly Propylene) yang akan 

menjadi media tanam jamur tiram. 

5. Sterilisasi/pengukusan baglog adalah proses untuk mensterilisasikan baglog 

ke dalam drum (alat sterilisasi) agar mikroorganisme penghambat yang 

terkandung pada baglog menjadi mati sehingga pertumbuhan jamur tiram bisa 

maksimal. 

6. Inokulasi adalah proses pembibitan, yaitu memasukan bibit jamur tiram ke 

dalam baglog yang sudah di sterilisasi. 

7. Inkubasi adalah masa dimana bibit jamur berkembang biak, membutuhkan 

waktu kurang lebih 30 hari sehingga miselium merata keseluruh baglog. 

8. Pembukaan tutup baglog ketika miselium sudah merata keseluruh baglog agar 

tunas jamur bias keluar dan tumbuh menjadi jamur tiram.  

9. Panen dilakukan setiap hari ketika tunas jamur tiram sudah menjadi jamur 

tiram utuh dan siap panen. 

Adapun tahapan dalam kegiatan usahatani jamur tiram dapat dilihat pada 

Gambar 1. di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        Gambar 1.Skema Langkah-Langkah Usaha Budidaya Jamur Tiram.  
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2. Analisis Biaya Usaha Budidaya Jamur Tiram 

 

Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan pada usaha budidaya  

jamur tiram di Kecamatan Narmada yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap  yaitu biaya yang besar kecilnya tidak 

mempengaruhi besar kecilnya produksi, sedangkan biaya variabel  adalah biaya 

yang mempengaruhi besar kecilnya produksi yang dilakukan. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabelberikut. 

Tabel 6. Rata-Rata Biaya Produksi Usaha Budidaya Jamur Tiram di Kecamatan 

Narmada Tahun 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Data Primer Diolah, 2018. 

 

Urain 
Satuan 

Fisik 

Periode 1 Periode 2 Setahun 

Jumlah Nilai (Rp) Jumlah Nilai (Rp) Jumlah Nilai (Rp) 

Biaya Variabel        

a. Biaya Bahan Baku        

1. Pembelian Baglog Buah 513 1.205.000 513 1.581.667 1.026 2.786.667 

2. Serbuk Gergaji Karung 13 64.167 12 57.833 25 122.000 

3. Bibit Jamur Bungkus 27 411.000 28 412.000 55 823.000 

4. Dedak Kg 120 298.750 104 260.083 224 558.833 

5. Kapur Karung 1 29.667 1 24.000 2 53.667 

6. Tepung Jagung Kg 18 88.833 10 47.500 28 136.333 

b. Bahan Penolong        

1. Gas LPG (3 Kg) Tabung 11 194.400 10 181.800 21 376.200 

2. Karet Gelang Pcs 2 41.533 1 28.000 3 69.533 

3. Plastik PP Kg 9 349.333 9 364.000 18 713.333 

4. Kertas Koran Buah 12 58.500 10 51.833 22 110.333 

5. Alkohol Botol 2 21.200 2 18.000 4 39.200 

6. Cincin/Ring Biji 2.097 237.500 1.507 216.000 3604 453.500 

c. Biaya Lain-Lain        

1. Transportasi Per Proses 

Produksi 

 200.000  200.000  400000 

2. Iuran Air Per Proses 

Produksi 

 12.633  9.200  21.833 

Jumlah    3.212.517  3.451.917  6.664.433 

 

Biaya Tenaga Kerja 

HKO HKO Setahun 

TKDL TKLK Total  

Upah (Rp) 

TKDL TKLK Total 

Upah 

(Rp) 

Total 

Upah (Rp) 

a. Pencampuran 9 32 247.548  15 319.000 566.548 

b. Pengisian Baglog  79 568.300  70 486.733 1.055.033 

c. Pengukusan  48 480.000 33   480.000 

d. Pembibitan/Inokulasi 42   61    

e. Pembukaan Baglog 9   11    

f. Panen Jamur 2   2    

Jumlah   1.295.848   805.733 2.101.581 

Uraian 
Jumlah 

(Buah) 

Periode 1 Periode 2  Setahun 

Nilai (Rp) Nilai (Rp  Nilai (Rp) 

Biaya Tetap  

(Penyusutan Alat) 

       

a. Kumbung 1 2.243.840  2.243.840   4.487.681 

b. Dandang/Drum 

Pengukus 

1 327,575  327,575   655.150 

c. Kranjang 2 19.065  19.065   38.130 

d. Timbangan 1 88.921  88.921   177.842 

e. Terpal 2 75.243  75.243   150.486 

f. Sekop 1 28.044  28.044   56.088 

g. Bak 2 22.966  22.966   45.931 

h. Kompor 1 172.825  172.825   345.650 

i. Selang Gas 1 19.624  19.624   39.249 

j. Selang Air 1 42.775  42.775   85.550 

k. Pajak  12.867  12.867   25.733 

Jumlah  3.053.744  3.053.744   6.107.489 
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a. Biaya Variabel 

 Biaya variabel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah biaya yang 

besar kecilnya tergantung pada besar kecilnya jumlah produksi.Biaya variabel, 

yakni biaya sarana produksi, biaya tenaga kerja, dan biaya lain-lain. 

1) Biaya Sarana Produksi 

Biaya sarana produksi yaitu biaya yang dipakai dalam satu kali proses 

produksi budidaya jamur tiram, seperti biaya pembelian baglog, serbuk gergaji, 

bibit jamur, dedak, kapur, tepung jagung,gas LPG (3 Kg), karet gelang, plastik pp, 

kertas koran, alkohol, cincin/ring, biaya transportasi, dan iuran air. 

Berdasarkan 6. menunjukkan bahwa rata-rata biaya sarana produksi yang 

dikeluarkan petani budidaya jamur tiram di Kecamatan Narmada yaitusebesar     

Rp 6.664.433, rata-rata biaya terbesar yang dikeluarkan petani untuk pembelian 

baglog dan bibit jamur sebesar Rp 2.786.667, biaya pembelian bibit sebesar        

Rp 823.000.  pembelian baglog dilakukan oleh petani yang tidak mampu 

membuat baglog jamur tiram sehingga biaya yang dikeluarkan lebih besar. biaya 

terendah yang dikeluarkan petani budidaya jamur tiram  yaitu pada biaya 

penggunaan alkohol sebesar Rp 39.200. biaya pembelian bibit jamur yang besar 

dikarenakan jumlah penggunaan bibit jamur yang banyak.Sedangkan rata-rata 

biaya transportasi sebesar Rp 400.000, dan iuran air sebesar Rp 21.833 selama 

satu tahun. 

2) Biaya Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah salah satu faktor produksi yang mempunyai peran penting 

dalam proses produksi. Banyak sedikitnya tenaga kerja yang digunakan 

tergantung dari besar kecilnya produksi yang dihasilkan, tingkat teknologi yang 

digunakan. Dalam penelitian ini tenaga kerja dalam keluarga tidak 

diperhitungakn, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 Berdasarkan tabel 6. rata-rata biaya tenaga kerja yang di keluarkan paling 

banyak yaitu pada pengisian baglog sebesar Rp 1.055.033 selama satu tahun 

proses produksi, karena proses pembuatan baglog rata-rata petani menggunakan 

tenaga kerja dari luar keluarga dan dilakukan setiap hari selama baglog jamur 

tiram yang akan di usahakan tercukupi. Rata-rata biaya terendah yang dikeluarkan 

petani yaitu pada proses pengukusan atau pensterilisasian baglog yaitu sebesar       

Rp 480.000 selama satu tahun proses produksi jamur tiram, dikarenakan 

pengukusan dilakukan oleh petani itu sendiri. 

b. Biaya Tetap 

 Biaya tetap dalam penelitian ini adalah biaya-biaya yang tidak habis 

dipakai dalam satu kali proses produksi yaitu biaya penyusutan alat. Biaya tetap 

dalam penelitian ini adalah biaya penyusutan alat. Biaya penyusutan alat dalam 

proses produksi jamur tiram yaitu Kumbung, Drum pengukus, keranjang panen, 

Timbangan, Terpal, Sekop, Bak, Kompor, Cincin/ring, Selang gas, Selang air, dan 

Pajak.Rincian biaya penyusutan alat dapat dilihat pada tabel 4.10. 
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Berdasarkan tabel6.dapat dilihat bahwa jumlah rata-rata biaya penyusutan 

pada usaha budidaya jamur tiram di Kecamatan Narmada sebesar Rp 6.107.489. 

biaya penyusutan alat terbesar yang dikeluarkan petani yaitu pada biaya kumbung 

sebesar Rp 4.487.681dan biaya terendah yaitu pada biaya pajak sebesar Rp25.733. 

3. Analisis Biaya dan Perhitungan Biaya Pembuatan Baglog Per Unit 

Tabel 7. Rata-Rata Biaya Pembuatan Baglog per Unit Tahun 2018 

No Uraian Jumlah (Rp/Baglog) Total Biaya (Rp) 

1 Periode 1  2.317 4.760.000 

2 Periode 2  2.400 4.940.000 

 Jumlah 4.717 9.700.000 

Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 7. Dengan memproduksi baglog anatara 2.317-2.400 per 

proses produksi biaya yang dikeluarkan pada periode 1 sebesar 4.760.000 dan 

biaya periode 2 sebesar Rp 4.940.000 dengan total biaya pembuatan baglog 

pertahun sebesar Rp 9.700.000. 

4. Jumlah Baglog  Yang diusahakan Pada Setiap Kumbung 

Tabel 8. Rata-Rata Jumlah Baglog per Kumbung Tahun 2018 

No Uraian Jumlah (Baglog) 

1 Periode 1 2.097 

2 Periode 2 2.053 

 Jumlah 4.150 

Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 8. rata-rata jumlah baglog perkumbung yang 

diusahakan petani budidaya jaur tiram pada setiap periode berbeda-beda. periode 

1 jumlah baglog yang diusahakan petani yaitu sebanyak 2.097, dan jumlah baglog 

yang diusahakan pada periode 2 sebanyak 2.053 baglog perkumbung. Sehingga 

total baglog pertahun yang diusahakan petani yaitu sebanyak 4.150.  

5. Produksi Jamur Tiram  

Produksi jamur tiram yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah 

produksi yang di hasilkan selama satu tahun proses produksi jamur tiram dalam 

satuan kilogram (Kg). Produksi jamur tiram dilakukan 2 kali selama satu tahun 

proses produksi. Periode 1 dimulai dari bulan November tahun 2017 sampai 

dengan bulan Mei tahun 2018, periode 2 dimulai pada bulan Juni tahun 2018 

sampai dengan bulan November tahun 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut. 
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Tabel 9. Rata-Rata Produksi Jamur Tiram di Kecamatan Narmada Tahun 2018 

No Uraian Jumlah Produksi (Kg) 

1 Periode 1 761 

2 Periode 2 739 

Jumlah  1.499 

Sumber : Data Primer Diolah, 2018 

 Berdasarkan tabel 9. Rata-rata hasil produksi jamur tiram selaama satu 

tahun di Kecamatan Narmada tahun 2018 yaitu sebesar 1.499 kg, dimana rata-rata 

hasil produksi pada periode 1 pada bulan November tahun 2017-Mei tahun 2018 

761 kg, dan periode 2 dimulai pada bulan Juni-November sebesar 739 Kg. 

perbedaan jumlah hasil produksi pada setiap peride berbeda dikarenakan jumlah 

baglog yang diusahakan oleh petani berbeda-beda. 

6. Biaya Produksi, Penerimaan, dan Pendapatan Pada Usaha Budidaya 

Jamur Tiram. 

 

Biaya produksi dalam penelitian ini adalah jumlah yang dikeluarkan petani 

dalam usaha budidaya jamur tiram, Penerimaan hasil produksi (hasil panen) dikali 

dengan harga jual. Pendapatan usahatani jamur tiram diperoleh dari total 

penerimaan dikurangi dengan biayaproduksi yang dikeluarkan dalam satu kali 

proses produksi. Untuk lebih jelasnya, biaya produksi, penerimaan, dan 

pendapatan usahatani jamur tiram dapat dilihat pada tabel sebagsai berikut: 

Tabel 10. Rata-rata Biaya Produksi, Penerimaan,dan Pendapatan Usaha Budidaya 

Jamur Tiram di Kecamatan Narmada pada Tahun 2018. 

No Uraian Jumlah (Rp) 

1 Produksi (Kg) 1.499 

2 Harga (Rp/Kg) 17.000 

3 Penerimaan 25.490.933 

4 Biaya Produksi  

 a. Biaya Variabel 8.766.014 

 b. Biaya Tetap 6.107.489 

 Total Biaya 13.393.150 

5 Pendapatan  12.097.783 

Sumber : Data Primer Diolah, 2018. 

 

Tabel 10. Berdasarkan jumlah penerimaan budidaya jamur tiram 

menguntungkan dengan jumlah produksi pertahun yaitu sebesar 1.499 Kg dengan 

total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 13.393.150 dengan pendapatan pertahun 

sebesar Rp 12.097.783.  Pendapatan tersebut diperoleh dari rata-rata total 

penerimaan dikurangi dengan rata-rata total biaya yang dikeluarkan petani 

dengan, harga jual jamur tiram yaitu sebesar  Rp 17.000/Kg.  
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7. Analisis Kelayakan Usaha Budidaya Jamur Tiram  

1. Analisis BEP (Break Event Point)  

Analisis BEP (Break Event Point) adalah suatu keadaan dimana hasil usaha 

yang diperoleh sama dengan modal yang di keluarkan. Dalam keadaan ini usaha 

yang kita jalankan tidak mengalami kerugian, tetapi tidak juga mengalami 

keuntungan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rumus sebagai berikut. 

1). BEP Harga  

 BEP (Rp/Kg) =  
  

 
 

   = 
             

        
 

   = Rp 8.934/Kg 

 

Keterangan : Berdasarkan hasil perhitungan BEP Harga yaitu Harga yang 

diterima petani lebih besar dari BEP Harga (Rp 17.000/Kg > 

Rp 8.934/Kg) artinya berdasarkan hasil perhitungan BEP 

harga. Nilai tersebut menunjukkan bahwa dengan nilai 

tingkat produksi sebesar 547,60 Kg,  selama harga rata-rata 

berada di atas BEP harga Rp 8.934/Kg maka usaha budidaya 

jamur tiram layak dikembangkan.  

 

2). BEP Penerimaan 

  BEP (Rp) = 
   

     

 

 

        = 
         
           

          

  = 
          

       
  =

          

     
 

         

= Rp 9.296.052 

 

Keterangan : Rp 25.490.933 > Rp 9.296.052 (Penerimaan lebih besar dari 

pada BEP Penerimaan).  Hasil analisis  menunjukkan bahwa 

bila dibandingkan dengan nilai penerimaan sebesar 

25.490.93, maka nilai BEP penerimaan jauh lebih kecil di 

bawah nilai penerimaan. Usaha budidaya jamur tiram di 

Kecamatan Narmada layak untuk di kembangkan. 
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3). BEP Produksi 

 BEP (Q) =
   

             
 

  =
                

                           
 = 

     

     
 

 = 
          

      
 

   
   = 547,60 Kg 

 

Keterangan: Berdasarkan hasil perhitungan BEP Produksi, hasil produksi 

yang diterima petani lebih besar dari BEP Produksi yaitu 

1.499 Kg >547,60 Kg. artinya BEP produksi lebih kecil dari 

tingkat produksi. Hal tersebut menunjukkan bahwa usaha 

budidaya jamur tiram di Kecamatan Narmada sangat layak 

untuk dikembangkan 

. 

2. Analisis R/C ratio (Revenue Cost ratio) 

 

Nilai R/C ratio yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai R/C ratio 

yang diperoleh dalam produksi jamur tiram .R/C ratio adalah singkatan dari 

Return Cost ratio atau biasa dikenal sebagai perbandingan (nisbah) anatara 

penerimaan dengan biaya (Soekartawi, 1995). 

Analisis Revenue Cost ratio (R/C) adalah suatu analisis yang digunakan 

untuk mengetahui kelayakan dengan memperhatikan perbandingan anatara 

penerimaan dengan biaya produksi.  Usaha budidaya jamur tiram di katakan layak 

apabila Revenue Cost ratio (R/C) lebih besar dari 1 (R/C > 1) Hasil analisis (R/C) 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 11. Hasil Analisis R/C ratio Usaha Budidaya Jamur Tiram di Kecamatan 

Narmada Tahun 2018. 

No Uraian Jumlah  

1 Total Biaya (Rp) 13.393.150 

2 Produksi (Kg/Thn) 1.499 

3 Harga (Rp) 17.000 

4 Penerimaan (Rp) 25.490.933 

5 R/Cratio 1,94 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

 Berdasarkan Tabel 11. Untuk mengetahui kelayakan usaha yaitu dengan 

membagi rata-rata penerimaan dengan biaya produksi maka diperoleh R/C ratio 

sebesar 1,94. Berarti R/C ratio usaha budidaya jamur tiram lebih dari 1, dengan 

demikian usaha budidaya jamur tiram di Kecamatan Narmada layak untuk di 

kembangkan, yang artinya setiap penambahan biaya sebesar                                 

Rp 1.000 akan meningkatkan penerimaan sebesar Rp 1.940.  
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8. Peluang Bisnis Untuk Pengembangan Usaha Budidaya Jamur Tiram. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa 

peluang bisnis untuk mengembangkan usaha yaitu olahan makanan yang dibuat 

dari jamur tiram dan peluang pasar dari hasil olahan jamur. Hasil olahan jamur 

tiram dan pemasarannya dapat dilihat pada Tabel 4.16. dan tabel 4.17. sebagai 

berikut: 

Tabel 4.16. Hasil Olahan Makanan Dalam Mengembangkan Usaha Budidaya 

Jamur Tiram di Kecamatan Narmada Tahun 2018. 

No Hasil Olahan Makanan Jumlah 

(Orang)  

Persentase (%) 

1 Sate jamur 2 6,67 

2 Krispi jamur 8 26,67 

3 Keripik jamur  5 16,67 

4 Tidak Mengolah 15 50 

Jumlah  30 100 

Sumber : Data Primer Diolah, 2018. 

Berdasarkan Tabel 4.16. peluang utama yang memberikan keuntungan lebih 

banyak adalah hasil olahan krispi jamur tiram yaitu sebanyak 8 orang atau 

setengah dari petani jamur tiram di Kecamatan Narmada mengolah makanan 

krispi jamur yang merupakan peluang bisnis utama untuk pengembangan 

usahanya. Peluang sate jamur diolah oleh 2 orang, karena belum banyak yang 

mengetahui terhadap olahan sate jamur. Peluang kripik jamur sebanyak 5 orang 

yang mana kripik jamur juga belum banyak yang mengetahui produk olahan 

kripik jamur. Adapun strategi untuk pengembangan bisnis olahan yaitu dengan 

menambah hasil olahan dan menciptakan berbagai rasa baru dari hasil olahan 

kripik dan sate jamur, mengadakan promosi. 

Tabel 4.17. Pasar Hasil Olahan Jamur Tiram di Kecamatan Narmada Tahun 2018. 

No Pasar Hasil Olahan Jumlah 

(Orang) 

Persentase (%) 

1 Kios-kios 7 46,67 

2 Pasar Moderen - - 

3 Pasar Tradisional 8 53,33 

Jumlah 15 100 

Sumber : Data Primer Diolah, 2018. 

Berdasarkan Tabel 4.17. dapat dilihat bahwa dari 15 orang petani yang 

mengolah makanan berbahan baku jamur tiram sebanyak 7 orang memasarkan 

olahannya ke kios-kios dengan persentase 46,67%, dan petani yang memasarkan 

olahannya ke pasar trdisional sebanyak 8 orang dengan persentase 53,33%. 

Sehingga dari aspek pasar hasil olahan jamur tiram lebih berpotensi berkembang 

jika bisa didominasi di pasar tradisional dan akan mudah dikenal oleh konsumen 

dibandingkan dengan kios-kios. Untuk 1 Kg jamur tiram yang diolah menjadi 
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kripik jamur dapat menghasilkan keuntungan sebesar Rp 20.000, sedangkan 

keuntungan yang didapat dari hasil olahan makanan sate jamur sebesar Rp 15.000, 

dan keuntungan dari olahan makanan krispi jamur sebesar Rp 20.000. dengan 3 kg 

jamur surtiran menjadi 1 kg krispi jamur. Adapun strategi pengembangan usaha 

yang dilakukan dari hasil olahan yaitu memperluas pasar agar keuntungan yang 

diterima dari hasil olahan lebih banyak. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Usaha budidaya jamur tiram di Kecamatan Narmada layak dikembangkan 

berdasarkan perhitungan BEP harga yaitu sebesar Rp 8.934/Kg, karena BEP 

harga < dari nilai harga yang diterima petani yaitu Rp 17.000/Kg, BEP 

Penerimaan sebesar Rp 9.296.052< dari penerimaan  yaitu Rp 25.490.93,  

BEP Produksi  sebesar 547,60Kg < dari jumlah produksi yaitu 1.499 Kg, dan 

R/C ratio sebesar 1,94.  

2. Pengembangan usaha budidaya jamur tiram berpeluang untuk dikembangkan 

dengan adanya pengembangan berbagai makanan olahan yang berbahan baku 

jamur seperti sate jamur, krispi jamur, dan kripik jamur.  Usaha budidaya 

jamur tiram di Kecamatan Narmada mempunyai peluang bisnis yang 

menjanjikan karena dapat digunakan sebagai bahan baku untuk produk olahan 

makanan siap saji seperti sate jamur, krispi jamur, kripik jamur  dan peluang 

pasar pada kios-kios atau pasar tradisional. 

Saran 

1. Dianjurkan kepada petani agar menambah jumlah produksi sehingga dapat 

memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar. 

2. Disarankan untuk melakukan pengemasan produk untuk meningkatkan nilai 

tambah melalui pemasaran pada pasar modern. 

3. Kepada pemerintah/instansi untuk memberikan pelatihan melalui teknik 

budidaya rak baglog yang sejajar. 

4. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam tentang 

masalah pada usaha budidaya jamur tiram, dan pola kemitraannya. 
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