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ABSTRAK 

 Jamur Tiram merupakan komoditas sayuran yang memiliki  tingkat 

produktivitas tertinggi dibandingkan dengan komoditas sayuran lain, hal ini 

disebabkan jamur merupakan tanaman yang mudah dibudidayakan  dan tidak 

memerlukan lahan yang terlalu besar untuk pembudidayaannya. Selain itu juga 

tingkat permintaan yang cukup tinggi di pasaran yang menyebabkan niat para 

masyarakat di Kota Mataram untuk dihusakan karena sangat menjajikan untuk 

menambah tingkat  pendapatan rumah tangganya. Jika dilihat dari banyaknya 

kegiatan dalam usahatani jamur tiram, banyak sekali menyerap tenaga kerja 

seperti pada kegiatan persiapan bahan baku, pengayakan, pencampuran, 

pengomposan, pembungkusan (pembuatan baglog), sterilisasi, inokulasi 

(pemberian bibit), pemanenan, yang semua kegiatan tersebut dilakukan secara 

bertahap sehingga dalam usahatani jamur tiram potensi penyerapan tenaga kerja 

cukup tinggi. Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk :  (1).  Mengetahui 

struktur baiya pada usahatani jamur tiram di Kota Mataram.  (2).  Mengetahui 

kesempatan kerja yang diciptakan dari usahatani jamur tiram.  (3).  Mengetahui 

profitabilatas usahatani jamur tiram di Kota Mataram. 

 Untuk mencapai tujuan penelitian, metode yang digunakan adalah metode 

deskriftif, jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif dan data kuantitatif, 

sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer, dan teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah tehnik survei dan wawancara langsung 

dengan responden dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah 

dipersiapkan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah usaha budidaya jamur 

tiram di Kota Mataram. Dari 5 kecamatan yang sudah ditentukan secara purposive 

sampling, yaitu Kecamatan Sandubaya, Selaparang, Ampenan, Sekarbela, 

Mataram dengan pertimbangan bahwa kelima kecamatan tersebut terdapat petani 

yang masih aktif mengusahakan usaha budidaya jamur tiram. Penentuan jumlah 

responden dilakukan secara sensu artinya pengambilan data dilakukan pada 

keseluruhan populasi yang ada sekitar 15 petani jamur tiram. Analisis data yang 



digunakan meliputi; analisis struktur biaya, analisi kesempatan kerja, analisis 

profitabilita, analisis rentabilitas ekonomi, analisis break event point. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Struktur biaya usaha budidaya 

jamur tiram di Kota Mataram Tahun 2017 sebesar biaya total Rp. 3.927.856 , 

penerimaan Rp. 12.545,333 , pendaatan Rp. 8.617.477; (2) Kesempatan kerja 

pada usaha budidaya jamur tiram di Kota Mataram Tahun 2017 sebesar 0,20% 

;(3) Profitabilitas usaha budidaya jamur tiram di Kota Mataram Tahun 2017 

sebesar Rp. 8.617.477; (4) Rentabilitas ekonomi usaha budidaya jamur tiram di 

Kota Mataram Tahun 2017 sebesar 219,39 % ; (5) Break event point usaha 

budidaya jamur tiram di Kota Mataram Tahun 2017 sebesar break event point 

penjualan Rp. 1.485.867 dan break event point produk sebesar 74,293365 kg. 

Artinya semakin besar kesempatan kerja yang tercipta, semakin besar kinerja 

usaha budidaya tersebut. 

 

ABSTRACT 

IBNU AKBAR; "Study of Employment Opportunity and Profitability of Oyster 

Mushroom Cultivation in Mataram City". Guided By Dr. Ir. Hayati, M. Hum. and 

Ir. IG.L. Parta Tanaya, M.App., Sc., Ph.D 

Oyster mushroom is a vegetable commodity that has the highest level of 

productivity compared to other vegetable commodities, this is because the fungus 

is a plant that is easy to cultivate and does not require land that is too large for 

cultivation. In addition, the level of demand is high enough in the market that 

causes the intention of the community in the city of Mataram to be treated because 

it is very promising to increase the level of household income. When viewed from 

the many activities in oyster mushroom farming, many absorb labor such as in the 

preparation of raw materials, sifting, mixing, composting, baglogging, 

sterilization, inoculation (seeding), harvesting, all these activities carried out 

gradually so that in the oyster mushroom farming potential of employment is quite 

high. This study aims to: (1). Knowing the structure of baiya on oyster mushroom 

farm in Mataram City. (2). Know the job opportunities created from oyster 

mushroom farming. (3). Knowing profitabilatas oyster mushroom farm in 

Mataram City. 

To achieve the research objectives, the method used is descriptive method, the 

type of data used is qualitative data and quantitative data, data sources used are 

secondary data and primary data, and data collection techniques used are survey 

techniques and direct interviews with respondents and guided on a list of prepared 

questions. The unit of analysis in this research is the cultivation of oyster 

mushroom in Mataram City. From 5 districts that have been determined by 

purposive sampling, that is Sandubaya, Selaparang, Ampenan, Sekarbela, 

Mataram with the consideration that the five districts are farmers who are still 

actively working on oyster mushroom cultivation. Determination of the number of 

respondents conducted by sensu means that data collection is done on the entire 

population of about 15 farmers of oyster mushrooms. Data analysis used include; 

cost structure analysis, job opportunity analysis, profitability analysis, economic 

profitability analysis, break event point analysis. 



The results showed that: (1) cost structure of oyster mushroom cultivation in 

Mataram City Year 2017 for total cost Rp. 3.927.856, receipt of Rp. 12,545,333, 

pendaatan Rp. 8.617.477; (2) Employment opportunities in oyster mushroom 

cultivation in Mataram City Year 2017 of 0.20%, (3) Profitability of oyster 

mushroom cultivation in Mataram City Year 2017 of Rp. 8.617.477; (4) 

Economic profit of oyster mushroom cultivation in Mataram City of 2017 is 

219.39%; (5) Break event point of oyster mushroom cultivation business in 

Mataram City Year 2017 for break event point sales Rp. 1.485.867 and break 

event point of product equal to 74,293365 kg. This means that the greater the 

employment opportunities created, the greater the performance of the cultivation 

business. 

 

PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang sangat luas dan juga sebagian besar 

penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.Komoditas pertanian 

merupakan bagian dari sektor pertanian yang masih perlu untuk dikembangkan 

karena mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian 

negara.Sub sektor hortikultura yang terdiri dari sayur-sayuran, buah–buahan, 

tanaman bunga, tanaman hias dan tanaman obat (Direktorat Jenderal Hortikultura, 

2014).Pertanian tanaman hortikultura mempunyai peranan penting dalam 

pembangunan di Nusa Tenggara Baratsalah satu tanaman hortikultura adalah 

usaha jamur tiram yang baru mulai di kembangkan dan di husahakan menjadi 

sumber penghasilan tetap ekonomi keluarga (BPS NTB, 2015). 

Mataram merupakan salah satu wilayah pengembangan tanaman 

hortikultura jamur tiram. Usaha budidaya jamur tiram di Kota Mataram 

dilaksanakan pada tiap-tiap kecamatan. Hal itu dikarenakan banyaknya tingkat 

permintaan dari masyarakat sehingga para petani sangat antusias 

membudidayakan dan menjadikan sebagai usaha tetap untuk menambah 

pendapatan ekonomi keluarga. Pada umumnya petani yang usaha budidaya jamur 

tiram merupakan petani yang tergolong mampu dari segi ekonomi karena usaha 

budidaya jamur tiram membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Jika dilihat dari 

banyaknya kegiatan dalam usaha budidaya jamur tiram, banyak sekali menyerap 

tenaga kerja seperti pada kegiatan pembuatan, pengayakan, pencampuran, 

pengomposan, pembungkusan (pembuatan baglog), inokulasi (pemberian bibit), 

pemanenan, yang semua kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap sehingga 

dalam usaha budidaya jamur tiram potensi penyerapan tenaga kerja cukup tinggi. 

Dari permasalahan perlu dilakukan penelitian tentang “Studi Kesempatan 

Kerja Dan Profitabilitas Usaha Budidaya Jamur Tiram Di Kota Mataram”.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang menjadi masalah dalam penelitian ini: 

1) Bagaimana struktur biaya pada usaha budidaya jamur tiram di Kota Mataram. 

2) Bagaimana kesempatan kerja yang diciptakan dari budidaya jamur tiram. 

3) Berapa profitabilitas usaha budidaya jamur tiram di Kota Mataram. 

1.3.  Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1  Tujuan Penelitian 



1)  Mengetahui struktur biaya pada usaha budidaya jamur tiram di Kota Mataram. 

2)  Mengetahui kesempatan kerja yang diciptakan dari budidaya jamur tiram. 

3)  Mengetahui profitabilitas usaha budidaya jamur tiram di Kota Mataram. 

1.3.2.  Manfaat Penelitian 

1) Sebagai informasi petani di Kota Mataram dalam meningkatkan  produksi 

2) Sebagai Informasi peneliti lain yang berminat pada masalah yang sama. 

METODOLOGI PENELITIAN 
3.1. Metodologi Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

yaitu metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada saat sekarang 

dengan cara mengumpulkan data, menganalisis, menjelaskan, dan menyimpulkan. 

Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan teknik survey yaitu cara 

pengumpulan data dari sejumlah unit atau individu dalam waktu yang bersamaan 

dengan menggunakan daftar pertanyaan (Usman dan Abdi, 2008). 

3.2.  Unit Analisis 

 Unit analisi pada penelitian ini adalah usaha budidaya jamur tiram di 

Kota Mataram. 

3.3.  Teknik Penentuan Sampel 

3.3.1.  Penentuan Daerah Penelitian 

 Penentuan daerah sampel dalam penelitian ini dilakukan secara 

‘Purposive Sampling’ . Penelitian ini dilaksanakan di Kota Mataram dengan 

pertimbangan bahwa di Kota Mataram terdapat petani yang melakukan usaha 

budidaya jamur tiram. 

3.3.2.  Penentuan Responden 

 Responden dalam penelitian ini terdiri dari pelaku budidaya jamur tiram 

yang ada dan yang terlibat dalam pemasaran jamur tiram di Kota Mataram. 

Penentuan jumlah sample responden dilakukan secara sensus artinya pengambilan 

data dilakukan pada keseluruhan populasi yang ada sekitar 15 petani jamur tiram 

dan terdapat di daerah kelurahan mandalika, monjok, ampenan Selatan, kekalik 

indah, mataram barat, karang pule. 

3.4.  Jenis dan Sumber Data 

3.4.1  Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan 

data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang bukan dalam bentuk angka. Data 

kuantitatif adalah data yang dalam bentuk angka. 

3.4.2.  Sumber Data 

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung 

dengan responden yang berpedoman pada daftar pertanyaan. Data sekunder 

adalah data atau informasi yang sudah didokumentasikan baik berupa data 

statistik maupun hasil penelitian yang diperoleh dari instansi yang terkait. 

3.5.  Variabel dan Cara Pengukuran 

Variabel-variabel yang akan diteliti atau diukur dalam penelitian ini antara lain : 

3.5.1. Struktur Biaya  

 Struktur Biaya adalah jenis dan besarnya biaya yang dipikul oleh oleh suatu 

perusahaan dalam rangka memproduksi dan menjual barang atau jasa. 



1) Biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya tergantung pada besar 

kecilnya produksi seperti : biaya tenaga kerja, bibit, serbuk gergaji dan 

lain-lainya dinyatakan dalam satuan rupiah/produksi. 

2) Biaya tetap adalah biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada besar 

kecilnya produksi seperti : pajak lahan, sewa alat, penyusutan alat, sewa 

lahan dinyatakan dalam satuan rupiah. 

3) Biaya penyusutan adalah nilai penyusutan diperoleh dari nilai pembelian 

dengan nilai sisa dibagi dengan umur pakai, dinyatakan dalam rupiah. 

3.5.2. Kesempatan Kerja 

 Kesempatan kerja yang dimaksud adalah kegiatan produksi suatu 

perusahaan yang dapat menciptakan atau penyerapan tenaga kerja bagi penduduk 

sekitarnya baik dalam keluarga maupun luar keluarga. 

3.5.3.   Profitabilitas 

  Profitabilitas yang dimaksud adalah menunjukkan hasil akhir dari 

sejumlah kebijaksanaan dan keputusan (keuntungan) 

1) Total biaya produksi adalah jumlah dari seluruh komponen biaya biaya 

produksi yang diukur dalam satuan rupiah/produksi. 

2) Produksi adalah hasil yang diporoleh petani dari usaha budidaya jamur 

tiram dalam satuan kali proses produksi dengan satuan kg. 

3) Harga adalah harga produksi per unit dengan satuan rupiah/kg. 

4) Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba operasional dengan 

modal yang digunakan untuk usaha budidaya jamur tiram (%) 

5) BEP merupakan keadaan dimana jumlah penjualan, produksi, dan harga 

sama dengan jumlah biaya atau keadaan dimana usaha budidaya tidak 

memperoleh laba dan tidak rugi atau laba usaha yang sama dengan nol. 

3.6.  Cara Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dilakukan dengan teknik survey, dengan 

mengumpulkan informasi dari sejumlah individu dalam waktu yang bersamaan 

dengan mengadakan wawancara langsung dengan berpedoman pada daftar 

pertanyaan yang dipersiapkan sebelumnya. 

3.7.  Analisis Data 

3.7.1. Struktur Biaya  

Untuk mengetahui biaya dan pendapatan usaha budidaya jamur tiram 

dianalisis bersifat kuantitatif digunakan persamaan matematika 

1) Biaya 

Rumus :  

 

TC = TFC + TVC 

 

2) Penerimaan 

Rumus : 

  

TR = P.Q 

 

3) Pendapatan 

Rumus :  

Keterangan :  

TC  = Total Cost (total biaya) 

TVC = Total Variabel Cost (biaya variabel) 

TFC = Total Fixed Cost (biaya tetap) 
 

Keterangan :  

TR   = Total Revenue (Rp) 

P  = Harga Jual Produk (Rp/unit) 
Q = Total Produksi (unit) 

Keterangan :  

Pd  = Pendapatan Usaha budidaya 

TR  = Total Penerimaan (total revenue) 

TC = Total Biaya (total cost) 

Q = Total Produksi (unit) 



 

Pd = TR – TC 

 

3.7.2.  Kesempatan Kerja  

 Untuk menganalisis kesempatan  kerja dihitung dengan menggunakan 

rumus ( Soekartawi, 1990) sebagai berikut : 

 TKK  = 
∑ 𝑃𝑌𝐵

∑ 𝐴𝐾
 x 100% 

Keterangan :  

 TKK =  Tingkat Kesempatan Kerja 

 ∑ PYB   =  Jumlah Penduduk Yang Bekerja 

 ∑ AK =  Jumlah Angkatan Kerja 

3.7.3.  Nilai Profitabilitas 

 Untuk mengetahui profitabilitas dari usaha budidaya jamur tiram di Kota 

Mataram dapat dilihat dari tingkat pendapatan yang diperoleh, keuntungan. Untuk 

mengetahui kentungan yang diperoleh petani jamur tiram, dapat dihitung dengan 

rumus (Kasmir, 2008) : 

  𝜋 = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶 

  𝜋 = ( 𝑌. 𝑃𝑦 ) −  ( 𝑇𝐹𝐶 + 𝑇𝑉𝐶 ) 

Keterangan :  

 𝜋 =  Keuntungan ( benefit, Rp ) 

 TR =  Penerimaan Total ( Total Revenue, Rp ) 

 TC =  Biaya Total ( Total Cost, Rp ) 

 Y =  Produksi ( Unit ) 

 Py =  Harga Produk yang di Produksi ( Rp/unit ) 

 TFC =  Total Biaya Tetap ( Total Fixed Cost, Rp ) 

 TVC =  Total Biaya Variabel ( Total Variabel Cost, Rp ) 

Kriteria Profitabilitas :  

1) Profitabilitas  >0  : maka usaha budidaya tersebut menguntungkan. 

2) Profitabilitas  <0  : maka usaha budidaya tersebut tidak menguntungkan. 

3) Profitabilitas  >  Bunga bank yang berlaku  :  Layak. 

4) Profitabilitas  <  Bunga bank yang berlaku  :  Tidak Layak. 

3.7.4.  Rentabilitas Ekonomi 

 Rentabilitas ekonomi merupakan keuntungan yang diperoleh dari 

penggunaan modal dalam suatu usaha, dan ditunjukan dengan perbandingan 

antara laba dengan modal yang menghasilkan laba tersebut yang dipergunakan 

untuk proses produksi dan dinyatakan dalam persentase (Riyanto, 2001). 

  Rentabilitas Ekonomi  =
Laba Operasional

Modal
× 100% 

 Rentabilitas =  Persentase keuntungan dari modal usaha ( % ) 

 L = Jumlah laba operasional sebelum pajak yang diperoleh selama 

periode tertentu. 

 M =  Modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. 

3.7.5.  BEP (Break Event Point) 

 Break event point ( BEP ) adalah suatu keadaan dimana jumlah penjualan 

sama dengan jumlah biaya atau keadaan dimana perusahaan atau usaha budidaya 



tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi atau laba perusahaan sama 

dengan nol (Machfoedz, 1984). 

Break Event Point dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 BEP Penjualan   = 
TFC

1− 
VC

Penjualan

 

 BEP Produk   =          
𝑇𝐹𝐶

𝑃−𝐴𝑉𝐶
 

Keterangan : 

 TFC  = Total Biaya Tetap ( Total Fixed Cost ) 

 P =  Harga ( Price ) 

 AVC =  Biaya Rata-rata ( Average Variabel Cost ) 
 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.2.  Karakteristik Responden 

 Responden dalam penelitian ini yaitu rumah tangga petani yang 

melakukan usaha budidaya jamur tiram.Karakteristik responden merupakan 

bagian paling penting dari suatu penelitian, karena untuk mengetahui keadaan 

masing-masing responden tersebut.Karakteristik tersebut terdiri dari umur 

responden, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman 

berusaha, dan jenis pekerjaan sampingan yang ditekuni. 

4.2.1. Umur Responden 

Umur merupakan salah satu faktor penentu produktivitas seseorang.Dalam 

analisis demografi, struktur umur penduduk dibedakan menjadi 3 kelompok, 

yaitu: (1) kelompok umur muda, dibawah 15 tahun, (2) kelompok umur produktif 

atau penduduk usia kerja, 15-64 tahun dan (3) kelompok umur tua atau tidak 

produktif yaitu 65 tahun ke atas (Tjiptoherijanto, 2001). 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rata-rata umur responden 

adalah 44 tahun dengan kisaran umur 26-72 tahun.Perincian pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Kisaran Umur Petani jamur tiram di kota Mataram 2017 

No. Kisaran Umur Jumlah (Orang) Persentase(%) 

1. 

2. 

3. 

<15 

  15-64 

>65 

0 

13 

2 

0 

97 

3 

 Total 15 100 

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2018 

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa umur petani responden pada 

usaha budidaya jamur tiram di Kota Mataram berada pada kisaran 15-64 tahun 

sebanyak 13 orang, artinya 13 orang petani berada pada kategori usia 

produktif,sedangkan 2 orang petani berada kisaran umur>65 tahun, artinya petani 

tersebut berada pada kategori usia non produktif. 

4.2.2. Tingkat Pendidikan 

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pendidikan responden cukup 

beragam, dengan tingkat pendidikan terendah adalah tidak tamat sekolah dasar 



berjumlah 1 orang, dan tingkat pendidikan tertinggi adalah tamat perguruan tinggi 

berjumlah 5 orang.Perincian tingkat pendidikan responden ditampilkan Tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Tingkat Pendidikan Petani jamur tiram di Kota Mataram tahun 2017 

No. Tingkat Pendidikan Petani Responden Jumlah  Persentase  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Tidak Sekolah  

Tidak Tamat Sekolah Dasar 

Tamat Sekolah Dasar 

Tamat Sekolah Menengah Pertama 

Tamat Sekolah Menengah Atas 

Tamat Perguruan Tinggi 

0 

1 

3 

1 

5 

5 

0 

7 

20 

7 

33 

33 

 Total 15 100,00 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2018 

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan dari 15 orang responden terdapat 4 

orang (27%) petani memiliki tingkat pendidikan terendah ketika tidak sekolah 

sampai tamat SD dan terdapat 1 0rang (7%) responden yang tingkat pendidikanya 

menengah dari SMP sampai tamat SMP. Sedangkan 10 orang (67%) memiliki 

tingkat pendidikan tamat sekolah menengah atas sampai tamat perguruan tinggi. 

4.2.3. Pengalaman Berusaha  Budidaya Jamur Tiram 

 Hasil penelitian menunjukkan rata-rata pengalaman usaha responden 

adalah 2 tahun.Berdasarkan rata-rata pengalaman usaha budidaya jamur tiram 

dikatakan sebagian besar responden memiliki pengalaman usaha yang cukup lama 

dalam melakukan kegiatan usaha budidaya jamur tiram. Faktor pengalaman 

merupakan hal yang berperan penting karena pengalaman berusaha budidaya 

jamur tiram dapat  dijadikan sebagai acuan yang mampu meminimalkan 

kegagalan dalam usaha budidaya jamur tiram. 

Dengan demikian pengalaman responden dalam usaha budidaya jamur 

tiram di daerah penelitian mempunyai pengalaman yang relatif cukup lama dan 

termasuk produktif, karena pengalaman seseorang mampu mempengaruhi 

kemampuannya dalam mengelola usaha budidayanya terutama dalam usaha 

budidaya jamur tiram.Perincian pengalaman ditampilkan pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6. Pengalaman Budidaya Jamur Tiram di Kota Mataram Tahun 2017 

No. Pengalaman Usaha Budidaya (Tahun) Jumlah Persentase (%) 

1 1-2 4 86 

2 3-4 0 0 

3 5-6 1 7 

4 7-8 1 7 

5 9-10 0 0 

Jumlah 15 100 
Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018 

 Berdasarakan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 15 orang petani 

responden terdapat 14 orang responden yang memiliki pengalaman berusaha 

budidaya jamur tiram 1-2 tahun, 1 orang responden memiliki pengalaman 

berusaha budidaya 5-6 tahun dan 1 orang responden memiliki tingkat pengalaman 

berusaha budidaya tertinggi yaitu  selama 7-8 tahun. 

4.2.4. Jumlah Tanggungan Keluarga 



Tabel 4.7.Kisaran Petani Jamur Tiram Berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga 

di Kota Mataram Tahun 2017 

No. 
Jumlah Tanggungan Keluarga 

(Orang) 

Petani Jamur Tiram 

Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

1 – 2 

3 – 4 

>5 

4 

8 

3 

27 

53 

20 

 Total 15 100,00 
Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018 

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan bahwa 4 orang responden memiliki 

jumlah tanggungan keluarga 1-2 orang, 8 orang responden memiliki jumlah 

tanggungan keluarga antara 3-4 orang dan yang memiliki jumlah tanggungan 

keluarga >5 orang adalah 3 orang petani responden. 

4.2.5.  Pekerjaan Responden selain Usaha Budidaya Jamur Tiram 

Secara umum responden tidak hanya mengandalkan usaha budidaya jamur 

tiram sebagai sumber pendapatanya, petani jamur tiram juga memiliki pekerjaan 

yang lain, hal ini disebabakan karena keadaan ekonomi yang kurang sehingga 

mendesak para anggota rumahtangga melakukan pekerjaan lain agar menambah 

pendapatan keluarga. Lebih jelasnya bisa dilihat pada Tabel 4.8 

Tabel 4.8.Jenis PekerjaanPetani Jamur Tiram di Kota Mataram Tahun 2017 

No. Jenis Pekerjaan Jumlah (Orang) Persentase (%) 

1 Pekerjaan Utama  7 46,67 

2 Pekerjaan Sampingan  8 53,33 

Jumlah 15 100 
Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018 
 

Berdasarkan Tabel 4.8 dilihat bahwa petani responden yang memiliki 

pekerjaan usaha budidaya jamur tiram sebagai pekerjaan utama yaitu sebanyak 7 

orang (46,67%), sedangkan petani responden yang memiliki pekerjaan usaha 

budidaya jamur tiram sebagai pekerjaan sampingan sebanyak 8 orang (53,33%). 

Petani responden yang memiliki pekerjaan selain dari usaha budidaya jamur tiram 

paling banyak bekerja menjadi PNS yaitu 3 orang (20%), honorer sebanyak 2 

orang (13,33%), swasta sebnyak 2 orang (13,33%) dosen 1 orang (6,67%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.6. Proses Produksi Usaha Budidaya Jamur Tiram 

Tahapankegiatan usaha budidaya jamur tiram bisa dilihat di Gambar 4.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

` Deskripsi kegiatan-kegiatan dalam usaha budidaya jamur tiram yaitu mulai 

dari persiapan bahan baku sampai panen yang siap dijual: 

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

tutup baglog, karet gelang, dll) dan alat-alat yang akan digunakan dalam 

usaha budidaya jamur tiram 

2) Pengayakan adalah kegiatan menyaring serbuk kayu gergaji yang besar dan 

kecil/halus sehingga didapatkanserbuk kayu gergaji yang halus dan seragam. 

3) Pencampuran bahan baku untuk membuat media tanam/ baglog. 

4) Pengomposan supaya senyawa senyawa dalam media terurai atau 

melapukkan media yang akan mempercepat pertumbuhan miselium. 

5) Pembungkusan baglog adalah memasukan bahan yang sudah dicampur ke 

dalam plastik PP (Poly Propylene) yang menjadi media tanam jamur tiram. 

6) Sterilisasi 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. 

7) Inokulasi adalah proses pembibitan, yaitu memasukan bibit jamur tiram ke 

dalam baglog yang sudah di sterilisasi. 

8) Panen dilakukan setiap hari. 

4.3.  Struktur Biaya Usaha Budidaya Jamur Tiram 

Penyediaan Bahan Baku 

Pengayakan Bahan 

(30 Menit ) 

Pencampuran Bahan 

(30 menit) 

Pembungkusan   

(3Jam/ 100 Baglog) 

Inokulasi 

(2 Jam) 

 

Panen 

(Setiap Hari) 
Jamur 

 Tiram 

Pengomposan Bahan 

(5  Hari) 

Sterilisasi 

(6Jam) 

Gambar 4.2. Skema Langkah-langkah Usaha Budidaya Jamur 

Tiram 
 



Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan pada usaha budidaya 

jamur tiram di Kota Mataram dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan 

biaya variabel. Biaya tetap  yaitu biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada 

besar kecilnya skala produksi, sedangkan biaya variabel  adalah biaya yang besar 

kecilnya tergantung pada besar kecilnya skala produksi yang dilakukan.  

4.3.1. Biaya Variabel 

1) Biaya Sarana Produksi 

Tabel 4.9.Biaya Saprodi pada Usaha BudidayaJamur Tiram di Kota Mataram  

No Uraian Satuan  Jumlah Harga (Rp/Unit) Nilai Total  

1 Biaya Saprodi : 

1. Bahan Baku 

a. Bibit Jamur  

b. Dedak 

c. Serbuk 

Gergaji 

d. Kapur 

2. Bahan Penolong 

a. Plastik 

Bungkus  

b. Plastik PP  

c. Cincin Baglog 

 

 

Botol 

Kg 

Kg 

Kg 

 

Roll 

Roll 

Bks 

 

 

115 

107 

63 

9 

 

0,20 

8 

2.600 

 

 

10.000 

2.500 

5000 

13.333 

 

2.667 

37.333 

147 

 

 

1.150.000 

266.667 

316.667 

133.333 

 

4.333 

336.000 

386.667 

Total biaya Saprodi  2.902 70.980 2.593.667 
Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018 

 Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa rata-rata biaya sarana produksi 

yang dikeluarkan petani budidaya jamur tiram di Kota Mataram sebesar 

Rp.2.593.667 biaya terbesar  yang dikeluarkan petani untuk pembelian bibit jamur 

sebesar Rp.1.150.000 dan biaya terendah yang dikeluarkan petani yaitu pada 

biaya penggunaan plastik bungkus sebesar Rp.4.333 biaya bibit jamur yang besar 

dikarenakan jumlah penggunaan bibit jamur yang banyak. 

2) Biaya Tenaga Kerja 

Biaya tenaga kerja adalah biaya yang diukur berdasarkan, jumlah tenaga 

kerja dan banyaknya hari kerja dikalikan dengan upah tenaga kerja dalam rupiah 

pada setiap aktivitas usaha budidaya jamur tiram mulai dari persiapan bahan 

hingga panen baik tenaga kerja dalam keluarga maupun luar keluarga. 

Tabel 4.10.Biaya Tenaga Kerja pada Usaha BudidayaJamur Tiram Tahun 2017 

No Uraian Jumlah(HKO) Nilai Total (Rp) 

1 Biaya TKDK : 

a. Persiapan Bahan 

b. Pengayakan 

c. Pencampuran 

d. Pengomposan 

e. Pembungkusan 

f. Sterilisasi 

g. Inokulasi 

h. Panen jamur 

 

0,31 

0,30 

0,23 

0,27 

2,57 

1,14 

0,43 

0,35 

 

8.757 

8.838 

6.557 

7.757 

73.981 

22.857 

12.238 

9.714 

 Total TKDK 5,6 150.699 



2 Biaya TKLK : 

a. Persiapan Bahan 

b. Pengayakan 

c. Pencampuran 

d. Pengomposan 

e. Pembungkusan 

f. Sterilisasi 

g. Inokulasi 

h. Panen Jamur 

 

0,06 

0,05 

0,05 

0,05 

1,28 

0,34 

0,06 

0,08 

 

1.619 

1.171 

2.743 

1.361 

24.248 

6.857 

1.771 

1.905 

Total TKLK 1,97 41.675 

Total Biaya Tenaga Kerja 7.57 192.374 
Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018 

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa biaya tenaga kerja dalam usaha 

budidaya jamur tiram sebesar Rp. 192.374 dengan tingkat penyerapan HKO 

sebesar 7,57. Diketahui bahwa rata-rata biaya tenaga kerja terbesar yaitu pada 

biaya tenaga luar keluarga sebesar Rp. 41.675 dengan tingkat penyerapan HKO 

sebesar 1,97 dan rata-rata biaya tenaga kerja dalam keluarga yang dikeluarkan 

sebesar Rp.150.699 dengan tingkat penyerapan HKO sebesar 5,6. 

Penggunaan biaya tenaga kerja dalam keluarga terbesar yang 

dikeluarkanpetani jamur tiram yaitu pada pembungkusan sebesar Rp. 73.981 

dengan tingkatpenyerapan HKO sebesar 2,57 sedangkan rata-rata biaya terendah 

yaitu pada pencampuran sebesar Rp.6.557 dengan tingkat penyerapan HKO 

sebesar 0,23. 

 Besarnya rata-rata biaya tenaga kerja dalampembungkusan dikarenakan 

lebih banyak membutuhkan tenaga kerja daripada kegiatan yang lain. 

4.3.2. Biaya Tetap 

 

 

Tabel 4.11. Biaya Tetap pada Usaha BudidayaJamur Tiram di Kota Mataram  

No Jenis Biaya Tetap Jumlah Biaya Tetap (Rp) 

1 Penyusutan Alat : 

a. Drum 

b. Autoklaf 

c. Kumbung 

d. Sekop 

e. Pacul 

f. Alat Ayak 

g. Pinset 

h. Karet Gelang 

i. Bak 

j. Baskom 

k. Tabung Gas 

l. Kompor 

m. Keranjang  

n. Paralon 

o. Pres Up 

 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

 

107.733 

352.519 

137.403 

10.658 

17.292 

19.917 

2.389 

10.886 

7.998 

3.722 

49.528 

89.468 

36.500 

6.741 

76.273 



p. Terpal 

q. Botol 

r. Selang 

s. Seler 

t. Timbangan  

2 

1 

1 

1 

1 

85.671 

10.370 

25.850 

79.296 

27.386 

 Total Penyusutan Alat 28 805.434 
Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018 

Biaya penyusutan alat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah biaya 

dari alat-alat yang digunakan dalam melakukan aktivitas pada usaha budidaya 

jamur tiram di Kota Mataram. Alat-alat yang dimiliki petani responden 

yaituDrum, Autoklaf, Kumbung, Sekop, Pacul, Alat Ayak, Pinset, Karet Gelang, 

Bak, Baskom, Tabung Gas, Kompor, Keranjang, Paralon, Pres Up, Terpal, Botol, 

Selang, dan Seler Timbangan. 

 Berdasarkan Tabel 4.11. dapat dilihat bahwa jumlah rata-rata biaya 

penyusutan pada usaha budidaya jamur tiram di Kota Mataram sebesar Rp 

805.434 biaya penyusutan alat terbesar yang dikeluarkan oleh petani yaitu biaya 

penyusutan alat jenis autoklaf sebesar Rp. 352.519 dan biaya terendah yaitu pada 

biaya peyusutan pinset sebesar Rp. 2.389. 

4.4.  Kesempatan Kerja  

Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersedian 

pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. 

4.4.1. Tenaga Kerja Dalam Keluarga 

  Tenaga kerja dalam keluarga adalah proses kegiatan produksi dimana 

pekerjanya terdiri dari keluarga sendiri. Berdasarkan Tabel 4.12. dapat dilihat 

jumlah tenaga kerja yang bekerja pada usaha budidaya jamur berjumlah 29 

dimana tenaga kerja dalam keluarga yang memiliki penyerapan tenaga kerja 

paling banyak sebesar 23 orang, dapat dilihat bahwa dalam  proses budidaya 

jamur tiram penggunaan tenaga kerja dalam keluarga lebih banyak dipekerjakan 

karena, dalam proses budidaya tenaga kerja dalam keluarga bisa melaksanakan 

semua kegiatan sehingga penggunaan tenaga kerja luar keluarga bisa dikurangi. 

4.4.2. Tenaga Kerja Luar Keluarga 

     Berdasarkan Tabel 4.12. bahwa jumlah tenaga kerja yang bekerja pada 

usaha budidaya jamur tiram berjumlah 29 dimana tenaga kerja luar keluarga yang 

memiliki penyerapan tenaga kerja sebesar  6 orang , dapat dikatakan penggunaan 

tenaga kerja luar lebih sedikit dari tenaga kerja dalam keluarga. 

Tabel 4.12. Tenaga Kerja pada Usaha BudidayaJamur Tiram di Kota Mataram  

No Jenis Tenaga Kerja Jumlah 

1 Tenaga Kerja Dalam Keluarga 23 

2 Tenaga Kerja Luar Keluarga 6 

Total 29 
Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018 

Berdasarkan Tabel 4.12. dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja yang 

bekerja pada usaha budidaya jamur tiram di Kota Mataram berjumlah 29 dimana 

tenaga kerja dalam keluarga yang memiliki penyerapan tenaga kerja paling 

banyak sebesar 23 dan tenaga kerja luar keluarga sebesar 6. 

Tabel 4.13. Tenaga Kerja pada Usaha BudidayaJamur Tiram di Kota Mataram  



N

o 

Jenis 

Perlakuan 

Pemilik usaha (Laki-Laki) Pemilik usaha (Perempuan) 

∑ TK TKDL TKLK 

∑ 

TK TKDL TKLK 

∑ 

L P L P L P L P 

1 Penyediaan 

Bahan Baku 12 5 - 5 - 22 1 5 - - - 6 28 

2 Pengayakan 
12 5 - 5 - 22 1 5 - - - 6 28 

3 Pencampuran 
12 4 - 5 - 21 1 3 - - - 4 25 

4 Pembungkus

an 12 3 - 6 - 21 1 5 - - - 6 27 

5 Pengomposa

n 12 2 - 5 - 19 2 4 - - - 6 25 

6 Sterilisasi 
12 3 - 6 - 21 2 5 - - - 7 28 

7 Inokulasi 
12 5 - 3 1 21 3 3 - - - 6 27 

8 Panen 9 - 5 6 - 20 3 - 6 - - 9 29 
Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018 

Berdasarkan Tabel 4.1.3. diketahui dalam proses budidaya jamur tiram 

terdapat delapan  jenis perlakuan yang membutuhkan tenaga kerja  dalam keluarga 

dan  luar keluarga. Dalam proses budidaya jamur tiram  paling banyak 

menggunakan tenaga kerja ialah  pada saat panen yang didominasi oleh tenaga 

kerja dalam keluarga yaitu laki-laki 10 orang, perempuan 11 sedangkan tenaga 

kerja luar keluarga laki-laki 6 dan perempuan 2 orang sehingga berjumlah sebesar 

29 orang dari 15 petani yang ada di Kota Mataram. Sedangkan penyerapan 

terkecil  pada proses budidaya jamur tiram ialah pada proses pengayakan yang 

berjumlah sebesar 24 orang yang terdiri dari tenaga kerja dalam keluarga laki-laki 

19 orang dan perempuan sebesar 1 orang sedangkan tenaga luar keluarga laki-laki 

5 orang dan perempuan kosong. Pada proses pemanenan membutuhkan tenaga 

kerja yang banyak karena produksi jamur tiram tinggi, sedangkan pada proses 

pengayakan tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak karena pada proses 

pengayakan mudah dilakukan cukup membutuhkan satu sampai dua tenaga kerja. 

4.5. Produksi, Harga, dan Penerimaan pada Usaha Budidaya Jamur Tiram 

Produksi usaha budidaya yang dimaksud adalah jumlah budidaya jamur 

tiram yang diproduksi dalam satuan kilogram (kg).Sedangkan harga yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah harga jual jamur tiram pada kegiatan usaha 

budidaya yang diusahakan dan dinyatakan dalam satuan rupiah per kilogram 

(Rp/kg).Penerimaan usaha budidaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga produksi pada usaha 

budidaya jamur tiram.Untuk lebih jelasnya dapat ditampilkan pada Tabel 4.14. 

Tabel 4.14.Produksi, Harga, dan Penerimaan pada Usaha BudidayaJamur Tiram  



No Jenis Biaya Satuan Total 

1 Produksi Kg 627,266666 

2 Harga  Rp 20.000 

3 Penerimaan  Rp/kg 12.545.333 
Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018 

Berdasarkan Tabel 4.14 menunjukan bahwa rata-rata penerimaan yang 

diperoleh dalam usaha jamur tiram yaitu sebesar Rp. 12.545.333/kg, besarnya 

penerimaan yang diproleh bersumber dari rata-rata produksi dikalikan dengan 

rata-rata harga jual hasil produksi, dimana rata-rata produksi yang diproleh adalah 

sebesar 627,266666 kg, dengan rata-rata harga jual hasil produksi sebesar Rp. 

20.000/kg. 

4.6. Pendapatan Budidaya Jamur Tiram di Kota Mataram Tahun 2017 

Pendapatan yang dimaksud adalah sisa pengurangan antara total 

penerimaan dengan total biaya pada usaha budidaya jamur tiram di Kota Mataram 

Tahun 2017. Pendapatan usaha budidaya jamur tiram ditampilkan pada Tabel 4.15 

Tabel 4.15. Analisis Pendapatan pada Usaha BudidayaJamur Tiram di Kota  

No Jenis Biaya Satuan Jumlah Biaya (Rp) 

1 Penerimaan Rp 12.545.333 

2 Biaya Total Rp 3.910.129 

3 Pendapatan  Rp 8.635.204 

Berdasarkan Tabel 4.15. menunjukkan pendapatan yang diperoleh dalam 

usaha jamur tiram adalah sebesar Rp. 8.635.204. Pendapatan yang diperoleh 

bersumber dari rata-rata penerimaan dikurangi dengan rata-rata total biaya 

produksi, dimana rata-rata penerimana yang diproleh yaitu sebesar 

Rp.12.54.333dan rata-rata total biaya produksi yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp. 

3.917.043. 

4.7.1 Analisis Struktur Biaya pada Usaha Budidaya Jamur Tiram di Kota 

Mataram Tahun 2017 

1) Biaya Total 

 TC  = TFC + TVC 

  = 1.157.780 + 2.770.076 

  = Rp. 3.927.856 

2) Penerimaan  

TR = P.Q 

 = 20.000 x 627,266666 

 = Rp. 12.545,333 

3) Pendapatan  

I = TR – TC 

 = 12.545.333 - 3.927.856 

 = Rp. 8.617.477 

4.7.2.  Analisis Kesempatan Kerja pada Usaha Budidaya Jamur Tiram di 

Kota Mataram Tahun 2017 

Kesempatan kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya 

peluang kerja dalam usaha budidaya jamur tiram di Kota Mataram untuk para 

pengangguran atau pencari kerja. Objek dalam penelitian ini hanya diambil satu 

kelurahan (desa) disetiap kecamatan yang ada di Kota Mataram. Adapun dalam 



penelitian ini penyerapan tenaga kerja terdapat di Kecamatan Ampenan yaitu di 

Kelurahan Ampenan Selatan sebanyak 16 orang, di Kecamatan Selaparang yaitu 

di Kelurahan Monjok sebanyak 4 orang, di Kecamatan Sandubaya yaitu di 

Kelurahan Bertais sebanyak 2 orang dan di Kelurahan Mandalika sebanyak 1 

orang, di Kecamatan Sekarbela yaitu di Kelurahan Kekalik sebanyak 3 orang dan 

di Kelurahan Karang Pule sebanyak 2 orang, di Kecamatan Mataram yaitu di 

Kelurahan Mataram Barat sebanyak 1 orang. Sedangkan untuk Kecamatan 

Cakranegara tidak ada penyerapan tenaga kerja untuk usaha budidaya jamur tiram.  

 Berdasarkan hasil penelitian diketahui jumlah penduduk yang bekerja 

(∑PYB) dalam usaha budidaya jamur tiram di Kota Mataram yang dirinci 

menurut desa yaitu sebnyak 29 orang. Sedangkan untuk jumlah angkatan kerja 

(∑AK) sebanyak 14.200 orang yang diambil dari masing-masing desa tempat 

penelitian yaitu di Desa Monjok Kecamatan Selaparang dengan angkatan kerja 

sebanyak 3554 orang, Desa Bertais Kecamatan Sandubaya dengan angkatan kerja 

sebanyak 3242 orang, Desa Dasan Sari Kecamatan Mataram dengan angkatan 

kerja sebanyak 2074 orang, Desa Mandalika Kecamatan Sandubaya dengan 

angkatan kerja sebanyak 1859 orang, Desa Kekalik Indah Kecamatan Sekarbela 

dengan angkatan kerja sebanyak 1857, dan Desa Karang Bunyuk Kecamatan 

Ampenan Selatan dengan angkatan kerja sebanyak 1614 orang.  

Tabel 4.16. Penyerapan Tenaga Kerja pada Usaha BudidayaJamur Tiram 2017 

No Nama Petani Kecamatan Kelurahan 
TKDK TKLK 

TK(

org) 

1 Agung Kurniadi Sandubaya  Mandalika 1  1 

2 H. Suharso Marsudi Selaparang Monjok  2 2 

3 M. Irwan Ampenan  Ampenan  2  2 

4 H. Mahsun Ampenan Ampenan  2  2 

5 Mulyani Ampenan Ampenan  2  2 

6 H. Muhammad  Ampenan Ampenan  2  2 

7 Hayati Ampenan Ampenan  2  2 

8 H. Zaini Ampenan Ampenan   2 2 

9 Anwar Ampenan Ampenan  3  3 

10 Titin Ampenan Ampenan  1  1 

11 H. Saufuni Sekarbela  Kekalik  1 2 3 

12 Ahmad Maulana Mataram  Mataram  1  1 

13 Budi Darmawan Selaparang  Monjok 2  2 

14 Ahmad Marzuki Sandubaya  Bertais 2  2 

15 Ajiz Sekarbela  Karang Pule 2  2 

Jumlah  23 6 29 
Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2018 

Sehingga persentase tingkat kesempatan kerja (TKK) dalam usaha 

budidaya jamur tiram di Kota Mataram dapat dihitung dengan rumus jumlah 

penduduk yang bekerja (∑PYB) dibagi jumlah angkatan kerja (∑AK) dikalikan 

seratus (100). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rumus berikut : 

TKK  = 
∑ 𝑃𝑌𝐵

∑ 𝐴𝐾
 x 100% 



          = 
29

14.200
 x 100% 

          = 0,20 % 

  Berdasarkan rumus di atas diketahui bahwa tingkat kesempatan 

kerja dalam usaha budidaya jamur tiram di Kota Mataram sebesar  0,20% 

yang didapat dari hasil perhitungan jumlah penduduk yang bekerja sebesar 

29 orang dibagi jumlah angkatan kerja sebesar 14.200 orang dikali 100% 

maka didaapatkan hasil sebesar 0,20% . 

4.7.3. Analisis Profitabilitas pada Usaha Budidaya Jamur Tiram di Kota 

Mataram Tahun 2017 

Untuk mengetahui profitabilitas dari usaha budidaya jamur tiram di Kota 

Mataram dapat dilihat dari tingkat pendapatan yang diperoleh. Untuk lebih 

jelasnya dapat dihitung dengan rumus berikut: 

 π  = TR – TC 

  = Rp. 12.545.333 – Rp. 3.929.329 

  = Rp. 8.616.004 

 π  = (Y.Py) – (TFC-TVC) 

  = (Rp. 20.000 x 627,266666) – (Rp. 1.157.780 + Rp. 2.775.271) 

  = Rp. 12.545.333 – Rp. 3.927.856 

  =Rp. 8.617.477 

Kriteria Profitabilitas :  

5) Profitabilitas  >0  : maka usaha budidaya tersebut menguntungkan. 

6) Profitabilitas  <0  : maka usaha budidaya tersebut tidak menguntungkan. 

7) Profitabilitas  >  Bunga bank yang berlaku  :  Layak. 

8) Profitabilitas  <  Bunga bank yang berlaku  :  Tidak Layak. 

Dari rumus perhitungan diketahui profitabilitas usaha budidaya jamur 

sebesar Rp. 8.616.004 dan berdasarkan kriteria profitabilitas lebih dari nol (>0) 

maka usaha budidaya jamur tiram di Kota Mataram layak untuk diusahakan. 

4.7.4. Analisis Rentabilitas Ekonomi pada Usaha Budidaya Jamur Tiram di 

Kota Mataram Tahun 2017 

Rentabilitas ekonomi merupakan perbandingan antara laba usaha dengan 

modal sendiri dan modal asing yang dipergunakan untuk proses produksi dan 

dinyatakan dalam persentase. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan dalam rumus  

Rentabilitas Ekonomi  =
Laba Operasional

Modal
× 100% 

  Rentabilitas Ekonomi  =
8.616.004

3.929.329
× 100% 

= 219,27 % 

Berdasarkan rumus diketahui bahwa rentabilitas ekonomi pada usaha 

budidaya jamur tiram di Kota Mataram sebesar 219,27% artinya usaha budidaya 

jamur tiram layak diusahakan dilihat dari jumlah persentase yang diperoleh antara 

laba operasional sebesar Rp.8.616.004 dengan modal sebesar Rp.3.929.329 

4.7.5. Analisis Break Event Point Ekonomi pada Usaha Budidaya Jamur 

Tiram di Kota Mataram Tahun 2017 

Break Event Point ( BEP ) adalah suatu keadaan dimana jumlah penjualan 

sama dengan jumlah biaya atau keadaan dimana perusahaan atau usaha budidaya 



tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi atau laba perusahaan sama 

dengan nol. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan dalam rumus berikut:  

 BEP Penjualan =   
TFC

1− 
VC

Penjualan

 

 BEP Penjualan =   
1.154.058

1− 
2.775.271

12.545.333

 

   =Rp.1.485.867 

 BEP Produk =   
𝑇𝐹𝐶

𝑃−𝐴𝑉𝐶
 

 BEP Produk =   
1.157.780

20.000−4416,105
 

   = 74,293365 Kg 

 Berdasarkan rumus diatas diketahui total biaya tetap sebesar Rp.1.154.058  

biaya variabel sebesar Rp. 2.775.271, dengan penjualan Rp. 12.545.333 sehingga 

di dapat hasil BEP penjualan sebesar Rp. 1.485.867.  BEP produk didapatkan 

hasil 74,293365 unit dengan total biaya tetap Rp. 1.154.058 dan  rata-rata biaya 

variabel 4416,105 dengan harga Rp. 20.0000. Sehingga dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa petani usaha budidaya jamur tiram di Kota Mataram 

memperoleh keuntungan dan mampu mengembalikan semua biaya produksinya. 

Bila produksi per proses produksi 74,293365 Kg, usaha budidaya tidak untung 

dan tidak juga rugi. Bila usaha budidaya memproduksi/menjual lebih dari 

74,293365 Kg maka usaha budidaya akan mendapatkan keuntungan, dengan kata 

lain bila produksi /penjualan makin jauh di bawah titik BEP kerugian akan 

semakin besar. Sebaliknya, bila makin jauh diatas titik BEP keuntungan akan 

semakin besar pula. 
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