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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan pertanian harus dipandang dari dua pilar utama secara 

terintegrasi dan tidak bisa dipisahkan yaitu pertama, pilar pertanian primer 

(onfarm\agriculture/agribusiness) yang merupakan kegiatan usahatani yang 

menggunakan sarana dan prasarana produksi (input factors) untuk menghasilkan 

produk pertanian primer; kedua, pilar pertanian sekunder (down-stream 

agriculture/agribusiness) sebagai kegiatan meningkatkan nilai tambah produk 

pertanian primer melalui pengolahan (agroindustri) beserta distribusi dan 

perdagangannya (Baroh, 2007). Sektor pertanian merupakan sektor yang penting 

karena dari sektor inilah sebagian besar kebutuhan manusia dipenuhi. Oleh karena 

itu, pertanian perlu ditangani secara sungguh – sungguh sehingga dapat 

memberikan manfaat sesusai dengan kebutuhan manusia. Secara umum pertanian 

terdiri dari pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan tanaman 

holtikultura. Holtikultura terdiri atas buah-buahan, sayuran, tanaman hias, dan 

tanaman biofarmaka. Tanaman holtikultura mempunyai sifat yang unik, yaitu 

mudah rusak dan pada umumnya di konsumsi dalam keadaan segar, maka di 

perlukan khusus dalam penangannya. 

  Pengembangan usaha di bidang hortikultura merupakan salah satu upaya 

yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kontribusi sector pertanian. Hal 

ini dipertimbangkan karena hortikultura merupakan sumber pertumbuhan 
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ekonomi yang masih potensial dan belum sepenuhnya dimanfaatkan. 

Pengembangan komoditas hortikultura merupakan penggerak program 

diversifikasi, intensifikasi, dan rehabilitasi pertanian yang merupakan inti dari 

kegiatan pembangunan pertanian. Salah satu komoditas holtikultura dari 

kelompok sayuran yang potensial untuk di kembangkan dan memiliki prospek 

sangat potensial untuk di kembangkan adalah jamur tiram.  

Jamur tiram adalah tumbuhan pertanian organik yang tidak mengandung 

kolesterol. Setiap perdengan bagian tengah agak cekung dan berwarna putih 

hingga krem. Tubuh buah memiliki batang yang berada di pinggir (bahasa latin : 

pleurotus) dan bentuknya seperti tiram (ostreatus). Sehingga jamur tiram 

memiliki nama binominal pleurotus ostreatus. Jamur tiram masih satu kerabat 

dengan pleurotus eryngii atau king oyster mushroom (suriawiria 2001). Jamur 

tiram mudah dikembangkan dimana saja terutama untuk daerah-daerah yang 

memiliki kelembaban. Melihat suhu yang tepat untuk wilayah kota Malang dan 

Batu menjadi kota yang cocok untuk menanam atau budidaya komuditas 

pertanian seperti jamur tiram ini. Jamur tiram memiliki pertumbuhan baik dan 

cepat apabila penanaman yang dilakukan dengan benar serta ditanam di daerah 

yang memiliki suhu sejuk atau lembab seperti di kota Batu jawa Timur.   

 budidaya jamur tiram biasanya dilakukan dengan media tanam serbuk 

gergaji. Selain campuran pada berbagai jenis masakan, bahan baku obat juga 

bermanfaat bagi kesehatan manusia karena mengandung gizi yang cukup besar 

dan rasanya lezat. Dari penelitian kedokteran secara klinis, para ilmuwan 

mengemukakan bahwa kandungan senyawa kimia khas jamur tiram berkhasiat 
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mengobati berbagai penyakit manusia seperti tekanan darah tinggi, diabetes, 

kelebihan kolesterol, anemia, meningkatan daya tahan tubuh terhadap serangan 

polio dan influenza serta kekurangan gizi. Dari aspek kesehatan jamur tiram 

merupakan bahan pangan bergizi berkhasiat obat yang lebih murah dibandingkan 

obat modern. Secara ekonomis merupakan obat yang tinggi harganya dan dapat 

meningkatkan pendapatan petani serta dapat dijadikan makanan untuk konsumsi 

dalam upaya peningkatan gizi masyarakat(Cahya et al. 1997) 

Pengolahan hasil pertanian khususnya komoditas jamur tiram menjadi salah 

satu alternatif untuk mengantisipasi hasil produksi berlimpah yang tidak dapat 

dipasarkan karena mutunya rendah. Hasil-hasil pertanian yang ukuran dan 

bentuknya tidak memenuhi standart mutu dapat dimanfaatkan menjadi berbagai 

macam hasil olahan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah. Teknologi 

pengolahan yang digunakan sederhana dan dapat diterapkan di tempat petani 

sentra produksi. Dengan teknologi penanganan pasca panen yaitu pengolahan 

hasil dapat meningkatkan kelancaran pemasaran. Penyebab kurang stabilnya 

harga komoditas jamur tiram berkaitan dengan tidak dilakukannya pengolahan 

hasil oleh petani guna memperoleh nilai. Selain mendapatkan nilai tambah, 

kegiatan pengolahan hasil juga membuka peluang bagi pengembangan 

agroindustri di pedesaan (Syarief et al. 1993). 

Dengan demikian perlu dilakukan penanganan lebih lanjut agar produk tidak 

sampai dibuang percuma. Pengolahan hasil komoditas menjadi berbagai macam 

produk menjadikan daya simpan lebih lama dan jangkauan pemasaranya lebih 

luas, dengan dilakukan penerapan teknologi pengolahan yang tepat diharapkan 
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petani dapat mengadopsi teknologi tersebut sehingga diperoleh produk olahan 

komoditas jamur tiram yang berkualitas, medapatkan hasil yang lebih tinggi dan 

terbentuk home industry. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji 

analisis nilai tambah olahan jamur tiram di Perusahaan Agronusa Mushroom Kota 

Batu, Provinsi Jawa Timur.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Berapa nilai tambah yang dihasilkan dari pengolahan jamur tiram menjadi 

risoles jamur dan jamur krispi pada Perusahaan Agronusa Mushroom ? 

2. Berapakah besarnya biaya pengolahan jamur tiram yang diolah menjadi 

risoles jamur dan jamur krispi ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya nilai tambah yang 

dihasilkan dari proses pengolahan jamur tiram menjadi risoles jamur dan 

jamur krispi pada Perusahaan Agronusa Mushroom. 

2. Mengetahui besarnya biaya pengolahan jamur tiram yang diolah menjadi 

risoles jamur dan jamur krispi. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, pihak-pihak tersebut antara lain : 

1. Bagi Pemerintah 

Sebagai bahan referensi dan informasi bagi pemerintah sebagai badan 

pengambil keputusan dan kebijakan. 

2. Bagi Pengolah Jamur Tiram 

Sebagai bahan untuk mengetahui kelayakan usaha dan mengetahui nilai 

tambah dari pengolahan jamur tiram. 

3. Bagi masyarakat 

Untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat melalui nilai tambah olahan 

jamur tiram dan Sebagai bahan masukan dan informasi bagi para pelaku yang 

sedang dan atau akan melakukan usaha pengolahan jamur tiram. 

4. Bagi peneliti lain 

Sebagai pustaka ilmiah bagi peneliti selanjutnya dalam pengolahan jamur 

tiram. 

 

1.5 Batasan Istilah dan Pengukuran Variabel 

Batasan istilah dan pengukuran variabel ini dibuat dengan tujuan agar masalah 

yang diteliti tidak semakin melebar dari yang sudah ditentukan dan dapat 

memberikan langkah yang tepat bagi pemecahan masalah. Oleh karena itu peneliti 

lebih menfokuskan  pada: 
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1. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan oleh produsen terhadap bahan 

baku atau pembelian (selain tenaga kerja) sebelum menjual produk atau jasa 

yang baru atau diperbaharu serta nilai tambah ini dihitung dalam satuan 

Rp/bungkus untuk mengetahui apakah menguntungkan atau tidak setelah 

bahan baku jamur tiram tersebut diolah menjadi risoles jamur dan jamutr 

krispi. 

2. Olahan Jamur adalah hasil olahan dari jamur tiram yang di buat dengan 

paduan dan tambahan beberapa bahan baku tambahan seperti tepung terigu, 

tepung panir dan bermacam-macam bumbu serta rempah-rempah yang 

kemudian digoreng setelah itu dikemas agar olahan menjadi ringkas, praktis 

bersih serta dapat dikonsumsi dalam bebrapa hari ke depan.   . 

3. Risoles jamur adalah hasil olahan dari jamur tiram dan bahan baku tambahan, 

risoles di Perusahaan Agronusa Mushroom menggunakan jamur tiram yang 

sudah di olah dan diberi bumbu-bumbu sebagai bahan atau isi dalam risoles 

dan bahan baku tambahan untuk pembuatan risoles jamur adalah tepung 

terigu, telur dan bumbu-bumbu pendukung lain dalam pembuatan risoles 

jamur. 

4. Jamur krispi adalah hasil olahan dari jamur tiram dan bahan baku tambahan,  

krispi di Perusahaan Agronusa Mushroom ini menggunakan bahan baku 

jamur tiram sebagai bahan baku utama, jamur tiram ini di padukan dengan 

bahan baku tambahan seperti tepung-tepung,telur dan bumbu yang di aduk 

kemudian hasil adukan tepung tadi yang menjadi lapisan jamur tiram setelah 

itu digoreng dan menjadi jamur krispi. 
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5. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi dan 

dihitung dalam satuan Rp/bungkus 

6. Biaya tetap adalah biaya yang tidak tergantung pada volume produksi atau 

tidak habis dipakai dalam satu kali proses produksi. 

7. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya akan mengalami perubahan 

sebanding dengan hasil produksi atau volume kegiatan, tetapi untuk setiap 

satuan produksi. 

8. Bahan baku adalah produksi pertanian berupa jamur tiram yang belum 

diproses tetapi akan menjadi bagian sebuah produk yaitu risoles jamur dan 

jamur krispi penggunaan bahan baku untuk perhitungan risoles jamur dan 

krispi tetap di anggap membeli dengan harga perkilogram yang sudah 

ditentukan. 

9. Keuntungan adalah hasil yang didapat melalui pengurangan antara 

penerimaan dengan total biaya untuk proses produksi dihitung dalam 

(Rp/produksi). 

10.  RC Ratio merupakan metode analisis untuk mengukur kelayakan usaha 

melalui penerimaan antara total penerimaan dan total biaya produksi. 

11. Tenaga Kerja adalah orang-orang para karyawan tenaga kerja yang bekerja 

dibagian olahan, jmumlah tenaga kerja adalah 6 orang namun untuk produksi 

risoles jamur dan jamur crispy hanya membutuhkan 2 orang tenaga kerja 

sesuai dengan bagian kerja masing-masing. 

12. Bahan baku adalah bahan utama jamur tiram putih yang digunakan dalam 

pembuatan risoles jamur dan jamur krispi. Bahan baku jamur tiram putih yang 
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digunakan untuk perhitungan risoles jamur dan jamur krispi tetap dianggap 

membeli dengan harga perkilogram yang telah di tentukan dan produksi setiap 

hari berbeda-beda sesuai dengan jumlah bahan baku yang digunakan. 


