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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis ekonomi pada teknik budidaya jamur 
tiram (Pleurotus Osteatus) menggunakan bangunan konvesional, evaporative pad dan 
genangan. Alat dan bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
termometer batang, timbangan analitik, termometer bola basah dan bola kering, media 
serbuk kayu (baglog), bibit Jamur Tiram (Pleurotus ostreatus), dan serabut kelapa 
(evaporative pad). Penelitian ini menggunakan metode analisis ekonomi untuk 
mengetahui kelayakan finansial dengan menghitung Cash Flow, BEP, NVP, IRR dan B/C 
Rasio. Hasil penelitian menunjukan bangunan budidaya jamur tiram menggunakan 
evaporative pad layak secara ekonomis untuk dikembangkan, dengan nilai BEP produksi 
134,49 kg/bulan dengan harga Rp 4.882.095,12, NPV dengan suku bunga 12 % dan 15 
% Rp 14.659.619,31 dan Rp 14.228.057,09, IRR %, dan B/C Rasio 2,82 dengan umur 
ekonomis selama 1 tahun. 

Kata kunci: analisis ekonomi, budidaya jamur tiram, evaporative pad 

 
ABSTRACT 

This research aimed to perform economical analysis on mushroom (Pleurotus Osteatus) 
cultivation using several treatment, i.e. conventional cultivation house (control 
treatment), evaporative pad treatment, and flooding treatment. Main instrument and 
material used in this research were thermometer, analytical weight scale, wet and dry 
bulb thermometer, sawdust media (baglog), mushroom seed, and coconut coir 
(evaporative pad). This research used economical analysis approached to evaluate 
finansial feasibility by calculating Cash Flow, BEP, NVP, IRR and B/C Ratio. Result 
showed that treatment using evaporative pad was financially feasible to developed; BEP 
value 134.49 kg/month of harvested product and Rp 4,882,095.12 sales volume; NPV 
for 12% and 15% interest rate were Rp 14,659,619.31 and Rp 14,228,057.09 
respectively; IRR value 12.015%; and B/C ratio 2,82; with economical life time for 1 
year. 

Keywords: economy analysis, mushroom cultivation, evaporative pad 

 



PENDAHULUAN 
Jamur merupakan tanaman yang 

tidak memiliki klorofil sehingga tidak 
bisa melakukan proses fotosintesis 
untuk menghasilkan tanaman sendiri 
jamur hidup dengan cara mengambil 
zat-zat makanan, seperti selulosa, 
glukosa ligan senyawa pati dari 
organisme lain. Oleh karena itu jamur 
dikatagorikan sebagai tanaman 
heterotrofik, yaitu tanaman yang 
kehidupannya tergantung pada 
organisme lain (Parjimo, 2007). 

Ditinjau dari aspek teknisnya 
untuk pertumbuhan tubuh buahnya 
jamur tiram bisa tumbuh dengan suhu 
23-28oC dengan kelembaban 70-85%, 
miselium jamur putih tumbuh optimal 
pada keadaan gelap. Sebaliknya, tubuh 
buah jamur tidak dapat tumbuh pada 
gelap. Pertumbuhan jamur hanya akan 
memerlukan cahaya yang bersifat 
menyebar (diffuse light) oleh karena itu, 
diperlukan peneduh pohon didekat 
bangunan tempat pemeliharaan jamur. 
Jamur tiram juga memerlukan sirkulasi 
udara segar untuk pertumbuhannya. 
Derajat keasaman (pH) miselium jamur 
tiram putih tumbuh optimal pada pH 
media yang sedikit asam, yaitu anatara 
5,0-6,5. Tubuh buah jamur tiram 
tumbuh optimal pada pH lingkungan 
yang mendekati normal (pH 6,8-7,0). 
Media tanam dalam budidaya moderen 
media tumbuh yang digunakan berupa 
kayu tiruan (log) yang dibuat dalam 
bentuk silinder. Ketinggian tempat 
didaerah dataran tinggi sekitar 700-800 
m dpl (Meina, 2007). 

Jamur tiram adalah jamur kayu 
yang tumbuh berderet menyamping 
pada batang kayu lapuk. Jamur ini 
memiliki tubuh buah yang tumbuh 
mekar membentuk corong dangkal 
seperti kulit kerang (tiram). Tubuh buah 
jamur ini memiliki tudung (pileus) dan 
tangkai (stipe atau stalk). Pileus 
berbentuk mirip cangkang tiram 
berukuran 5-15 cm dan permukaan 
bagian bawah berlapis-lapis seperti 
ingsang berwarna putih dan lunak 
(Djarijah, 2007). 

Selain budidayanya dapat 
dilakukan sebagian tempat di Indonesia 
yang umumnya bersuhu hangat, bibit 
dan media tanamnya juga sangat  
mudah didapat dengan harga murah. 
Ditinjau dari aspek bioliginya, jamur 
tiram relatif lebih mudah dibudidayakan. 
Pengembangan jamur tiram tidak 
memerlukan lahan yang luas. Masa 
produksi jamur tiram relatif  cepat 
sehingga periode dan waktu panen lebih 
singkat dan dapat kontinu. Budidaya 
jamur tiram dapat dikelola sebagai 
usaha sampingan ataupun usaha 
ekonomis skala kecil, menengah, dan 
besar (Djarijah, 2007). 

Penduduk Indonesia yang saat 
ini berjumlah lebih dari 200 juta, 
merupakan pasar yang sangat besar 
untuk pemasaran jamur konsumsi. 
Menurut data yang dibuat BPS (Badan 
Pusat Statistik), konsumsi sayur 
masyarakat Indonesia pada tahun 2002 
tercatat sebesar 30,8 kg/kapita/tahun. 
Badan kesehatan dunia (FAO) 
menyatakan bahwa jumlah konsumsi 
sayuran untuk memenuhi standar 
kesehatan adalah sebesar 65 
kg/kapital/tahun. Dari kedua data 
tersebut terlihat bahwa konsumsi sayur 
masyarakat Indonesia belum 
separuhnya dari rekomendasi FAO. 
Kondisi inilah yang menjadikan peluang 
usaha jamur konsumsi di dalam negri 
masih sangat terbuka lebar (Parjimo, 
2007). 

Seiring dengan popularitas dan 
memasyarakatnya jamur tiram sebagai 
bahan makanan lezat dan bergizi, maka 
permintaan konsumen dan pasar jamur 
tiram diberbagai daerah terus 
meningkat. Kebutuhan konsumen jamur 
tiram meningkat sebanding dengan 
pertumbuhan jumlah penduduk dan 
pendapatan serta perubahan pola 
konsumsi makanan penduduk dunia. 
Negara-negara konsumsi jamur terbesar 
adalah Amerika Serikat, (AS), Kanada, 
Jerman, Jepang, Hongkong, Belgia, 
Inggris, Belanda, dan Italia. Rata-rata 
konsumsi jamur perkapital penduduk 
Kanada dan negara-negara Eropa 
melebihi 1,5 kg/kapita/tahun. 



Sedangkan konsumsi rata-rata 
penduduk Inggris dan AS masing-
masing sekitar 1 kg/kapita/tahun dan 
0,5kg/kapita/tahun (Djarijah, 2001). 

Analisis ekonomi adalah analisis 
yang digunakan untuk mengetahui 
apakah usaha menguntungkanatau tidak 
dari sudut ekonomi secara keseluruhan. 
(Kadariah,1978). 

Berdasarkan uraian di atas maka 
telah dilakukan penelitian tentang 
Analisis Ekonomi Pada Teknik Budidaya 
Jamur Tiram (Pleurotus Osteatus) 
Menggunakan Evaporative Pad 

 
METODELOGI PENELITIAN 
Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada13 
Agustus sampai 13 September tahun 
2015 di lahan tanam belakang 
Laboratorium Daya dan Mesin Pertanian, 
Fakultas Teknologi Pangan dan 
Agroindustri Universitas Mataram. 
Alat dan Bahan Penelitia 

Alat-alat yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu rumah jamur, 
Thermometer batang, Timbangan 
Analitik, Thermometer bola basah dan 
bola kering, gergaji, gunting, parang 
dan perlengkapan alat tulis. 
Bahan-bahan penelitian 

 Bahan penelitian yang 
digunakan adalah media serbuk kayu 
dan bibit Jamur Tiram (Pleurotus 
Ostreatus) dan Serabut kelapa, selang, 
pipa, paralon, terpal, strimin besi dan 
ember plastik. 

 
Asumsi-Asumsi 

Untuk mendekati hasil operasi 
perhitungan yang mencerminkan 
keadaan nyata di lapangan, maka 
ditentukan asumsi-asumsi yang 
berhubungan dan tidak menyimpang 
dari kondisi lingkungan yang 
sebenarnya. Asumsi bersifat umum dan 
merupakan keadaan rata-rata dalam 
system analisis dan ekonomi pada teknik 
budidaya jamur tiram (pleurotus 
osteatus). 

 Asumsi-asumsi dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 

1. Analisis biaya berdasarkan 
harga yang berlaku pada saat 
spenelitian dilakukan yaitu 
tahun 2015. 

2. Pendapatan dan pengeluaran 
dianggap tetap sepanjang umur 
ekonomis. 
 

Batasan-batasan Penelitian 
Batasan-batasa dalam penelitian 

ini adalah aspek ekonomi pada teknik 
budidaya jamur tiram bangunan biasa 
atau konvesional, evaporative pad dan 
genangan meliputi Cas flow, Break Even 
Point (BEP), Benefit Cost Ratio (B/C 
Ratio) Net Present Value (NPV) dan 
Internal Rate Retrun (IRR) dan umur 
ekonomis bangunan atau alat rumah 
budidaya jamur tiram. 

 
Analisis Data 

Data hasil penelitian ini 
ditampilkan dalam bentuk grafik. Yang 
dilakukan menggunakan observasi dan 
diselesikan dengan program Microsoft 
Excel. Data observasi di lapangan 
kemudian disimpulkan untuk 
mengetahui kelayakan dari usaha 
budidaya jamur tiram pada masing-
masing bangunan. 

 
HASAIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis Usaha 

Analisis usaha dilakukan untuk 
menentukan rencana investasi melalui 
perhitungan biaya dan keuntungan yang 
diharapkan, dengan membandingkan 
antara pengeluaran dan pendapatan, 
seperti ketersediaan dana, biaya modal, 
kemampuan usaha untuk membayar 
kembali dana tersebut dalam waktu 
yang telah ditentukan dan menilai 
apakah usaha akan dapat berjalan 
dengan baik dan dapat berkembang. 
Maka dengan adanya analisis ini 
diharapkan mampu mengurangi dampak 
negatif dari adanya kendala yang 
dihadapi pada saat proses produksi 
budidaya jamur tiram. Dengan 
demikian, analisis ekonomi akan dapat 



membantu dalam penghitungan atau 
estimasi keuntungan atau kerugian 
usaha tersebut. 

 
Biaya dan Upah Tenaga Kerja 

Persoalan yang sering dihadapi 
dalam suatu proyek atau usaha adalah 
persolaan pembiayaan. Dengan kata 
lain, suatu proyek atau usaha tesebut 
tidak dapat berjalan normal karena 
kurangnya biaya. Oleh karena itu, untuk 
mengurangi dampak negatif dari 
persoalan tersebut maka dilakukan 
analisis biaya, karena pada dasarnya 
suatu usaha dilakukan untuk 
memperoleh keuntungan dari selisih 
pendapatan dan biaya yang dikeluarkan. 

Analisis biaya dari proses 
produksi pada dasarnya bertujuan  
untuk  memperkirakan jumlah biaya 
yang dikeluarkan selama  produksi 
sehingga didapat biaya pokok. Biaya 
pokok merupakan penjumlahan dari 
biaya tetap dan biaya tidak tetap. 

Pada bangunan biasa atau 
konfesional dimana biaya tetap terdiri 
dari sewa lahan sebesar 
 Rp1.000.000 rumah jamur 
sebesar Rp1.697.300 biaya peralatan, 
sebesar Rp350.000 biaya penyusutan 
rumah jamur sebesar Rp345.600 biaya 
penyusutan alat sebesar Rp75000, 
bunga modal rumah jamur sebesar 
Rp46.080 dan bunga modal alat sebesar 
Rp9960. Sedangkan biaya tidak tetap 
tergantung dari tingkat penggunaan alat 
dan bahan yang dimna biaya tidak tetap 
terdiri dari harga bag log sebesar 
Rp1.352.000, tenaga kerja sebesar 
Rp170.000, palstik/kertas pembungkus 
sebesar Rp169.000 transportasi sebesar 
Rp100.000, kariawan sebesar 
Rp1.000.000 dan sewa tempat sebesar 
Rp300.000. 

Pada bangunan evaporative pad 
dimana biaya tetap terdiri dari sewa 
lahan sebesar Rp1.000.000 rumah jamur 
sebesar Rp1.697.300 biaya peralatan, 
sebesar Rp350.000 biaya penyusutan 
rumah jamur sebesar Rp345.600 biaya 
penyusutan alat sebesar Rp75000, 
bunga modal rumah jamur sebesar 
Rp46.080 dan bunga modal alat sebesar 

Rp9.960. Sedangkan biaya tidak tetap 
tergantung dari tingkat penggunaan alat 
dan bahan yang dimna biaya tidak tetap 
terdiri dari harga bag log sebesar 
Rp1.352.000, tenaga kerja sebesar 
Rp170.000, palstik/kertas pembungkus 
sebesar Rp169.000 transportasi sebesar 
Rp100.000, kariawan sebesar 
Rp1.000.000 dan sewa tempat sebesar 
Rp300.000, evaporative pad Rp250.000 
dan biaya air dan listrik Rp200.000 

Pada bangunan genangan 
dimana biaya tetap terdiri dari sewa 
lahan sebesar Rp1.000.000 rumah jamur 
sebesar Rp1.697.300 biaya peralatan, 
sebesar Rp350.000 biaya penyusutan 
rumah jamur sebesar Rp345.600 biaya 
penyusutan alat sebesar Rp75.000, 
bunga modal rumah jamur sebesar 
Rp46.080 dan bunga modal alat sebesar 
Rp9.960. Sedangkan biaya tidak tetap 
tergantung dari tingkat penggunaan alat 
dan bahan yang dimna biaya tidak tetap 
terdiri dari harga bag log sebesar 
Rp1.352.000, tenaga kerja sebesar 
Rp170.000, palstik/kertas pembungkus 
sebesar Rp169.000 transportasi sebesar 
Rp100.000, kariawan sebesar 
Rp1.000.000 dan sewa tempat sebesar  
Rp300.000, biaya air dan listrik 
Rp200.000. 

 
Nilai Ekonomis Bangunan atau Alat 
Rumah Budidaya Jamur Tiram 

Nilai ekonomis dari bangunan 
jamur ini adalah 1 tahun dapat dilihat 
dari pengeluaran biaya awal pembuatan 
rumah jamur yaitu sebesar Rp3.523.940 
pada bangunan biasa atau konvesional, 
evaporative pad dan genangan, dengan 
2 perbandingan bunga modal yaitu 12% 
dan 15%, dengan perhitungan nilai 
akhir pertiga bulan selama 1 tahun, 
dengan bunga modal 12% sebesar 
Rp970.845,47 dan bunga modal 15% 
sebesar Rp993.751,08. Dapat 
disimpulkan bahwa harga awal suatu 
pembuatan proyek atau bangunan akan 
menyusut atau berkurang ketika akan 
dijual pada bulan berikutnya dengan 
nilai suku bunga yang berbeda. 

Dari hasil analisa dan 
perhitungan diatas serta melihat 



prospek dari usaha budidaya jamur 
tiram ini memberikan peluang usaha 
besar untuk menujang pendapatan 
ekonomi masyarakat. Dimana 
pembudidayaannya yang tidak terlalu 
susah dengan biaya yang cukup murah 
memungkinkan usaha ini bisa 
dikembangkan 

Analisis Titik Impas Break Event 
Point (BEP) 

Dalam melaksanakan suatu 
usaha, titik impas perlu diketahui. 
Dimana usaha tersebut dikatakan 
mencapai titik impas apabila dalam 
proses operasinya tidak mempeloleh 
untung tapi juga tidak menderita rugi. 
Dapat juga dikatakan usaha tersebut 
menghasilkan tingkat produksi tertentu 
dimana jumlah penerimaan sama 
dengan seluruh biaya yang dikeluarkan. 
Hal ini sejalan dengan pernyataan 
(Masitah, 2004) yang menyatakan 
bahwa titik impas dapat terjadi apabila 
suatu alat dalam operasinya 
menggunakan biaya tetap dan voume 
penjualan hanya cukup untuk menutup 
biaya variabel. Apabila penjualan dan 
sebagian biaya tetap, maka proyek atau 
usaha menderita kerugian dan 
sebaliknya memperoleh keunPtungan, 
bila penjualan melebihi biaya variabel 
dan biaya tetap yang dikeluarkan. 

 
 

 

Komponen analisis titik impas 
terdiri atas biaya tetap Rp/tahun, harga 
jual biaya tidak tetap Rp/bulan dan 
jumlah produksi. Agar usaha budidaya 
jamur dalam proses penjualan tidak 
mengalami kerugian, maka perlu 
diketahui biaya tidak tetapnya perbulan 
untuk setiap masing-masing bangunan 
yaitu bangunan biasa atau konvesional, 
evaporative pad dan genangan. 

Pada bangunan biasa atau 
konvesional jumlah produksi jamur tiram 
agar mencapai titik impas sebesar 
Rp136,30 kg dengan omset sebesar 
Rp4.770.363,91. Pada bangunan 
evaporative pad jumlah produksi jamur 
tiram agar mencapai titik impas sebesar 
Rp143,70 kg dengan omset sebesar 
Rp5.029.241,32. Pada bangunan 
evaporative pad jumlah produksi jamur 
tiram agar mencapai titik impas sebesar 
Rp140,31 kg dengan omset sebesar 
Rp4.910.850,54. 

Dari ketiga bangunan 
menunjukan bahwa pendapatan paling 
banyak diperoleh pada bangunan 
evaporative pad dan yang paling sedikit 
diperoleh pada bangunan 
biasa/konvesional. 

 

Jam kerja : 98.20039966 jam/bulan 
Produksi : 137.4805595 kg/bulan 

 
Titik impas bangunan konvesional 

budidaya jamur tiram tercapai pada jam 
kerja 98.20039966 jam/bulan dengan 
jumlah produksi 137.4805595 kg/bulan. 



 

jam kerja : 96.68013891 jam/bulan 
Produksi : 135.3521945 kg/bulan 

 
 Titik impas bangunan 

evaporative pad budidaya jamur tiram 
tercapai pada jam kerja 96.68013891 
jam/bulan dengan jumlah produksi 
135.3521945 kg/bulan. 

 

Jam kerja : 85.84117748 jam/bulan 
Produksi : 128.7617662 kg/bulan 

 
Titik impas bangunan 

konvesional budidaya jamur tiram 
tercapai pada jam kerja 85.84117748 
jam/bulan dengan jumlah produksi 
128.7617662 kg/bulan. 

Analisis titik impas digunakan 
untuk mengetahui pada tingkat produksi 
berapakah suatu usaha mulai mendapat 
keuntungan. Analisis ini juga dapat 
dimanfaatkan untuk mengetahui kaitan 
antara volume produksi, harga jual, 
biaya produksi, keuntungan atau 
kerugian yang akan diperoleh pada 
suatu tingkat produksi tertentu (Fitriani, 
2007), dalam skripsinya (Zulhadi, 2014.)  
Dari ketiga bangunan menunjukan 
bahwa jumlah pengeluaran lebihsed ikit 
daripada jumlah pemasukan. Sehingga 
pengembangan budidaya jamur tiram  
layak untuk dikembangkan. 
 

Net Present Value NPV 
Pada dasarnya metode NPV 

adalah metode yang memperhatikan 
analisis nilai uang sekarang, dimana nilai 
uang sekarang tidak sama (lebih tinggi) 
dari nilai uang dikemudian hari dengan 
demikian, dalam metode ini yang 
dihitung adalah nilai sekarang (Present 
Value) dari proses yang diharapkan atas 
dasar discount rate tertentu. Sesuai 
dengan pernyataan (Riyanto,1995) 
dalam salinan (Fahmi, 2014) Selisih 
antara PV dari keseluruhan proses 
dengan PV dari pengeluaran modal 
(Capital Outlays) dinamakan “nilai 
sekarang” netto (Net Present Value). 
Apabila jumlah PV dari keseluruhan 
proses yang diharapkan lebih besar 
daripada PV investasi berarti NPV positif 
(+), maka usul investasi tersebut dapat 
diterima namun investasi dapat ditolak 
apabila NPV nya negatif (-)  

Apabila hasil perhitungan Net 
Present Value lebih besar dari 1 (satu), 
dikatakan usaha atau proyek tersebut 
feasible (go) untuk dilaksanakan dan 
jika lebih kecil dari 1 (satu), tidak layak 
untuk dilaksanakan. Dari hasil 
perhitungan didapat bahwa (NPV) usaha 
budidaya jamur tiram menujukkan nilai 
positif (+) pada bangunan biasa atau 
konvesional, evaporative pad dan 
genangan. hal ini menyatakan bahwa 
investasi dapat dilakukan dan layak 
dilanjutkan didapatkan hasil bahwa 
bangunan konvisional NPV’ pada suku 
bunga 12%, Rp1.985.306,574. NPV” 
pada suku bunga 15% diperoleh 
Rp1.841.544,176. Pada bangunan 
evaporative pad didapatkan hasil bahwa 
NPV’ pada suku bunga 12%, 
Rp11.082.171,77 sedangkan NPV” suku 
bunga 15%  diperoleh Rp10.701.028,98.  
Pada bangunan genangan diperoleh 
NPV’ pada suku bunga 12%, 
Rp2.438.899,778 sedangkan NPV” pada 
suku bunga 15% diperoleh 
Rp10.701.028,98. 

 
Internal Rate of Retrun (IRR) 

Internal Rate of Retrun (IRR) 
yaitu mempergunakan suku bunga 
sebagai penentu utamannya, maka pada 



metode Internal Rate of Retrun (IRR) ini 
justru yang akan dicari adalah suku 
bunganya di saat NPV sama dengan nol. 
Logika sederhananya menjelaskan 
seberapa kemampuan Cash Flow dalam 
mengembalikan modalnya dan seberapa 
besar pula kewajiban yang harus 
dipenuhi. Kemampuan inilah yang 
disebut dengan Internal Rate of Retrun 
(IRR), sedangkan kewajiban disebut 
dengan Minimum Attractive Rate of 
Return (MARR). Dengan demikian, suatu 
rencana investasi akan dikatakan layak 
atau menguntungkan jika IRR≥	MARR 
(Giatman, 2011). Dalam penelitian ini 
didapatkan nilai akhir dari budidaya 
jamur tiram bangunan biasa atau 
konvesional didapatkan nilai IRR sebesar 
12,02%, bangunan evaporative pad nilai 
IRR	12,015% dan bangunan genangan 
nilai IRR 12,02%. Dengan nilai MARR 
12%.Ini menujukan bahwa budidaya 
jamur tiram ini layak ekonomis untuk 
dijalankan dikarenakan nilai IRR ≥ 
MARR. 

 
B/C Ratio 
 Analisis  B/C Ratio merupakan 
salah satu bentuk analisa yang 
digunakan untuk mengukur tingkat 
keuntungan teknologi dalam proses 
produksi usahatani yaitu dengan 
menggunakan hasil perhitungan pada 
analisis pendapatan, biayatetap 
pertahun dan tidak tetap per bulan. 
Selain itu dalam proses produksi, 
analisis B/C Ratio berfungsi untuk 
menentukan kelayakan alternatif proyek 
atau usaha. Artinya analisis ini lebih 
menekankan kepada benefit (manfaat) 
serta perngorbanan suatu investasi 
berupa usahaatau proyek. Sesuai dalam 
pernyataan (Gaspersz, 2000). Kriteria ini 
juga menggambarkan seberapa besar 
bagian dari biaya produksi setiap tahun 
yang tidak dapat tertutup oleh manfaat 
(Benefit) tersebut dengan mengunakan 
ketentuan kelayakan jika hasil B/C 
Ratio> 1 maka usaha layak dilakukan 
dan jika B/C Ratio< 1 maka usaha tidak 
layak dilakukan. Dalam hal ini, analisa 
kelayakan usaha budidaya jamur tiram 
dengan 3 perlakuan yaitu sisitem 

kontrol, evaporative pad dan genangan 
dapat dilihat pada masing-masing tabel 
di bawah ini :  

Dalam analisa kelayakan usaha 
budidaya jamur tiram diatas didapat   
bahwa untuk pendapatan pertahun 
Rp10.019.060 dengan jumlah 
pengeluaran sebesar Rp5.921.100. Jika 
jumlah pendapatan pertahun dibagi 
dengan jumlah pengeluaran di atas 
maka akan menghasilkan sebesar 1,43 
dan ini menandakan bahwa usaha 
tersebut layak untuk dikembangkan.   

 
Dalam analisa kelayakan usaha 

budidaya jamur tiram di atas didapat   
bahwa untuk pendapatan petahun 
Rp19.899.060, dengan jumlah 
pengeluaran sebesar Rp7.064.940. Jika 
jumlah pendapatan tahun dibagi dengan 
jumlah pengeluaran di atas maka akan 
menghasilkan sebesar 2,82 dan ini 
menandakan bahwa usaha tersebut 
layak untuk dikembangkan. 

 
Dalam analisa kelayakan usaha 

budidaya jamur tiram di atas didapat   
bahwa untuk pendapatan petahun 
Rp9.261.060, dengan jumlah 
pengeluaran sebesar Rp6.614.940. Jika 
jumlah pendapatan tahun dibagi dengan 
jumlah pengeluaran diatas maka akan 
menghasilkan sebesar 1,46 dan ini 
menandakan bahwa usaha tersebut 
layak untuk dikembangkan. 

 
 
 



KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa usaha 
terhadap budidaya jamur tiram, pada 
pembahasan ini dapat disimpulkan 
sebagi berikut :  
1. Budidaya jamur tiram 

menggunakan rumah jamur yang 
menggunakan evaporative pad 
layak secara ekonomis untuk 
dikembangkan dengan nilai titik 
impas BEP dicapai dalam waktu 2 
bulan 7,14741414981908 hari 
dengan  nilai produksi 134,49 
kg/bulan, dengan jumlah harga 
produksi sebesar Rp4.882.095,12 . 

2. Berdasarkan analisa ekonomi teknik 
budidaya jamur tiram evaporative 
pad dapat meningkatkan nilai 
ekonomis untuk usaha budidaya 
jamur tiram. 

Saran  
 Analisis ekonomi pada teknik 
budidaya jamur tiram menggunakan 
evporative pad dilihat dari produksi yang 
dihasilkan lebih ekonomis untuk 
dikembangkan. 
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