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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan sektor pertanian 

sebagai sumber mata pencaharian mayoritas penduduknya. Sektor pertanian 

mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian nasional, hal ini dapat 

dilihat dari kontribusi dominan sektor pertanian khususnya dalam pemantapan 

ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan. 

Salah satu komoditi pertanian yang dibudidayakan dan mempunyai nilai ekonomis 

cukup tinggi adalah jamur.  

Jamur merupakan jenis tanaman yang sudah dikenal lama oleh masyarakat 

karena keberadaan jamur sebagai salah satu bahan pangan. Jamur dapat dikatakan 

sebagai pertanian organik karena dalam proses penanamannya tidak memerlukan 

penambahan bahan kimia. Keunggulan tersebut menjadikan jamur sebagai salah 

satu makanan yang disenangi masyarakat, akan tetapi tidak semua jenis jamur dapat 

dikonsumsi karena ada beberapa jenis yang mengandung racun seperti jamur 

amanita, psalliota, dan pholiota. Pada awalnya sebelum dibudidayakan jamur 

ditemukan di alam liar yang tumbuh di kebun, tegalan atau pekarangan rumah. 

Sejalan dengan kebutuhan manusia beberapa jenis jamur mulai dibudidayakan. 

Jamur konsumsi yang dibudidayakan seperti jamur merang, jamur tiram, jamur 

kuping, dan jamur cokelat hitam.  

Perkembangan pembudidayaan jamur konsumsi dan jamur berkhasiat untuk 

obat diawali oleh Cina kemudian menyebar ke beberapa negara tetangga khususnya 

1 



2 

 

Korea, Myanmar, Jepang, Taiwan, Indonesia, dan Malaysia. Pada awal abad ke–20 

Perancis melopori pembudidayaan jamur kancing (Champignon) dengan teknologi 

moderen yang kemudian diikuti oleh Cina, Taiwan, Vietnam, dan Fhilipina untuk 

jamur merang. Jenis jamur tiram yang juga sudah berkembang luas di Cina ikut 

berkembang beberapa negara seperti Jepang Fhilipina, Taiwan, Malaysia dan 

Singapura. Perkembangan budidaya jamur dunia yang sangat maju pesat di 

kawasan Eropa adalah jamur kancing yang kemudian meluas sampai ke Amerika 

dan Australia. Negara penghasil jamur berdasarkan jenis jamur yang dihasilkan 

dapat dilihat pada tabel 1.  

Tabel 1. Urutan Negara Penghasil Beberapa Jenis Jamur Berdasarkan Produksi.  

Nama Umum Negara Penghasil 
Champignon/Jamur Kancing 

 

Amerika Serikat, Perancis, Netherland, Inggris, 

RRC, Taiwan, Australia, Skandinavia.  

Shintake/hioko/donko. Cina, Jepang, Taiwan, Korea, Indonesia, Amerika 

Serikat dan Beberapa negara Eropa. 

Jamur Merang Cina, Taiwan, Korea, Filipina, Thailand, Indonesia, 

Malaysia.  

Jamur Kuping Cina, Taiwan, Filipina. Indonesia. 

Jamur Tiram Cina, Indonesia, Jepang, Thailand, Pakistan, 

Singapura, Nederland.  

Sumber : Unus Suriawira, 2000 

Berdasarkan Tabel 1 menunjukan bahwa jamur diproduksi di berbagai 

wilayah atau negara.  Indonesia merupakan negara penghasil beberapa jenis jamur 

seperti jamur shintake, jamur tiram, jamur kuping dan jamur merang. Budidaya 

jamur di Indonesia mulai dikenal pada tahun 1950-an untuk jenis jamur merang, 

kemudian awal 1970-an untuk jenis jamur tiram, shintake, dan jamur kuping.   

Jamur merupakan makanan yang memiliki banyak manfaat ketika di 

konsumsi karena karena jamur mengandung beberapa mineral yang dibutuhkan 

oleh tubuh. Kandungan mineral jamur tersusun oleh K, P, Ca, NA, Mg, Cu dan 
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beberapa elemen mikro. Kandungan nutrisi beberapa jenis jamur tersusun dalam 

tabel 2.  

Tabel 2. Kandungan Mineral Beberapa Jenis Jamur Kayu   

Jenis 

Persentase Kandungan 

(mg/100g Bahan Kering ) 

Shintake Kuping Tiram 

Thiamin 7,8 6,9 4,8 

Riboflavin 4,9 5,6 4,7 

Niasin 54,9 105,8 108,7 

Kalsium 12 95 33 

Fosfor 171 150,2 134,8 

Besi 4,0 8,4 15,2 

Natrium 19 9,1 83,7 

Sumber : Unus Suriawira, 2000 

Perkembangan usahatani jamur di Indonesia dimulai sejak tahun 2003, 

dominasi produksi yang dihasilkan adalah jamur tiram. Sentra produksi jamur tiram 

di Jawa Timur terletak di Kabupaten Pasuruan, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. 

Luas panen dan produksi yang meningkat serta beragamnya kreasi produk yang 

berkembang mengindikasikan bahwa konsumsi jamur saat ini semakin diminati dan 

menunjukkan bahwa usahatani jamur merupakan peluang bisnis yang 

menguntungkan, sehingga di berbagai daerah banyak bermunculan usahatani jamur 

(Setyawati, 2011). Data produksi, luas panen dan produktifitas dapat dilihat pada 

tabel 3. 
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  Tabel 3. Luas Panen, Produksi Dan Produktifitas Jamur Di Indonesia Dan Jawa 

Timur Tahun 2000–2010.  

Tahun 
Luas Panen ( Ha ) Produksi ( ton ) Produktivitas ( ku/Ha) 

Nasional Jatim Nasional Jatim Nasional Jatim 

2000 0 0 0 0 0 0 

2001 0 0 0 0 0 0 

2002 0 0 0 0 0 0 

2003 278 0 31.233 0 1.123,5 0 

2004 263 3 10.543 94,2 400,9 310,4 

2005 254 56 30.854 2.548 1.123,5 455,13 

2006 298 80 23.559 10.231 790,57 1278,8 

2007 377 174 48.246 18.295 1.279,8 1050,6 

2008 637 385 43.047 35.378 675,8 916,7 

2009 700 385 38.465 28.557 549,3 741,6 

2010 684 308 61.376 39.649 897 119,3 

  Sumber : Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura dalam (Tutik 

Setyawaty, 2011) 

 

Berdasarkan Tabel 3 usahatani jamur tiram terus mangalami peningkatan, 

peningkatan yang signifikan dimulai dari tahun 2003, lebih dari 50% produksi 

nasional dipasok dari Jawa Timur.  

Usahatani jamur yang berkembang dan diminati masyarakat salah satunya 

yaitu jamur tiram putih. Jamur tiram putih (pleurotus ostretatus) merupakan 

komoditi yang dapat dikembangkan sebagai salah satu usaha melalui kegiatan 

budidaya. Pada awalnya pemenuhan kebutuhan terhadap jamur tiram putih hanya 

dipenuhi oleh alam, akan tetapi seiring meningkatnya permintaan mengakibatkan 

pemenuhan kebutuhan tidak lagi mencukupi sehingga mulai bermunculan usaha 

budidaya jamur tiram putih. Faktor penting yang menjadi kunci keberhasilan dalam 

budidaya yaitu baglog atau tempat tumbuh jamur. Pembuatan baglog menjadi 

sangat penting dikarenakan kegagalan dalam pembuatan baglog akan 

mengakibatkan jamur tidak dapat tumbuh. Serbuk gergaji dapat digunakan sebagai 

bahan baku media pertumbuhan jamur tiram dikarenakan serbuk gergaji 
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mengandung selulosa dan jamur tiram dapat tumbuh pada semua bahan yang 

mengandung selulosa termasuk serbuk gergaji. 

Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu sekian dari 

daerah di wilayah Jawa Timur yang mengembangkan usaha budidaya jamur tiram 

putih. Pada awalnya usaha budidaya jamur tiram putih kurang diminati oleh 

masyarakat, hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang belum mengetahui 

formula dalam pembuatan baglog yang menjadi faktor penting dalam kegiatan 

budidaya, ditambah lagi ketika akan memulai usaha baru hal yang perlu 

diperhatikan adalah pasar dari produk. Jaminan atau ketersediaan pasar akan 

membuat pelaku usaha baru akan lebih tertarik untuk memulai usaha khususnya 

budidaya jamur tiram putih.  

Dampak adanya UKM Viva Mushroom di Desa Sidorejo Kecamatan 

purwodadi Kabupaten Pasuruan mengakibatkan pertumbuhan usaha jamur tiram 

yang signifikan, terbukti dengan 3 tahun berdirinya UKM tersebut muncul lebih 

dari 15 usaha budidaya jamur tiram baru di wilayah Kecamatan Purwodadi. Usaha 

jamur tiram di Kecamatan Purwodadi mengalami peningkatan hampir 100% 

dikarenakan adanya kerja sama atau kemitraan antara UKM dengan petani jamur 

tiram.  

Dasar hukum bagi program pengembangan kemitraan adalah Undang-

Undang No 9 tahun 1995 tentang usaha kecil yang khusus mengatur kemitraan 

usaha yang tertuang dalam peraturan pemerintah (Perpu) dimana kemitraan harus 

dibangun atas landasan saling membutuhkan, saling menguntungkan, saling 
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memperkuat dan memberikan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan dan 

proporsi yang dimiliki masing–masing pihak terkait dalam kemitraan.  

 Kemitraan merupakan suatu jawaban untuk meningkatkan kesempatan 

berkiprahnya pengusaha kecil atau menengah sekaligus meningkatkan 

kesejahteraan rakyat serta mengurangi kesenjangan sosial (Hafsah, 2000 dalam  

Endah, 2016 ). Kemitraan yang ideal adalah kemitraan antara usaha menengah dan 

usaha besar yang kuat dan pengusaha kecil yang kuat didasari oleh kesejajaran 

kedudukan dan derajat yang sama bagi kedua pihak yang bermitra. Tujuan 

kemitraan pada dasarnya 1) meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat. 

2) meningkatkan perolehan nilai tambah. 3) meningkatkan pemerataan dan 

pemberdayaan masyarakat. 4) memperluas kesempatan kerja. Kenyataannya tidak 

semua kemitraan dapat memberikan keuntungan, tidak banyak juga para pelaku 

usaha mengalami kemunduran meskipun telah membuat mitra untuk meningkatkan 

atau mengembangkan usaha yang dijalankan. Kelemahan dalam strategi kemitraan 

pada umumnya karena kesalahan manajemen. Kelemahan dan kesulitan dalam 

kemitraan yang sering terjadi diakibatkan kurang tegasnya perjanjian yang dibuat 

sehingga petani mitra tidak mendapatkan hak yang telah disepakati. 

Usaha jamur tiram putih yang berkembang di wilayah Kecamatan Purwodadi 

Kabupaten Pasuruan dilakukan oleh dua pelaku usaha yaitu petani yang bermitra 

dan petani non mitra. Kebanyakan petani yang bermitra merupakan petani pemula 

dalam memulai usaha. Pengembangan usaha sebenarnya dapat dilakukan dengan 

cara bermitra akan tetapi masih terdapat juga petani yang memutuskan untuk 

menjalankan ushanya sendiri dengan cara non mitra. Perbedaan pelaksanaan 



7 

 

usahatani jamur tiram putih antara petani yang bermitra dan  non mitra akan 

berpengaruh terhadap struktur biaya dan pendapatan usahatani jamur tiram putih.  

Pola Kemitraan yang dilakukan antara UKM dengan petani yaitu dengan cara 

menyediakan baglog atau media tanam jamur, kemudian bagi petani yang membeli 

baglog pada UKM tersebut dapat menjual seluruh produk yang dihasilkan atau 

dengan kata lain petani telah mendapatkan jaminan pasar. Perbedaan pelaksanaan 

usahatani jamur tiram putih antara petani yang bermitra dan non mitra 

mengakibatkan perlunya dilakukan penelitian berkaitan dengan alasan petani jamur 

memutuskan untuk bermitra atau non mitra dan analisa struktur biaya, penerimaan, 

efesiensi serta perbandingan pendapatan antara petani jamur yang bermitra dan non 

mitra. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan penjabaran dalam latar belakang maka permasalahan dalam 

penelitian didefinisikan sebagai berikut :   

1. Faktor–faktor apa yang menjadikan alasan petani jamur tiram memutuskan 

untuk bermitra dan non mitra ? 

2. Bagaimana perbedaan struktur biaya usahatani jamur tiram putih bermitra 

dan non mitra ? 

3. Bagaimana tingkat penerimaan, pendapatan, dan efesiensi usahatani jamur 

tiram putih bermitra dan non mitra ? 
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1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Mengetahui faktor–faktor yang menjadikan alasan petani jamur tiram 

memutuskan untuk menjalin mitra atau non mitra. 

2. Menganalisis perbedaan struktur biaya usahatani jamur tiram putih bermitra 

dan non mitra. 

3. Menganalisis penerimaan, pendapatan, dan efesiensi usahatani jamur tiram 

putih bermitra dan non mitra. 

1.4 Manfaat  

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak – pihak yang berwenang. 

Pihak–pihak tersebut diantranya :  

1. Peneliti, hasil penelitian ini bermanfaat untuk melatih kemampuan dan 

menambah wawasan bagi peneliti serta diharapkan sebagai salah satu syarat 

dalam memperoleh strata S1 

2. Masyarakat umum, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu 

referensi atau literature dan tambahan pengetahuan mengenai usaha jamur 

tiram putih. 

3. Petani jamur tiram, hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai salah satu 

referensi untuk mengembangkan usaha dengan cara bermitra atau tidak 

bermitra. 
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1.5 Batasan Istilah Dan Variabel Yang Diukur  

1.5.1 Batasan Istilah  

1. Kemitraan merupakan kerja sama antara usaha kecil dengan usaha 

menengah atau besar dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan 

menguntungkan.  

2. Baglog adalah media yang digunakan untuk pertumbuhan jamur tiram. 

3. Inkubasi adalah tahap pertumbuhan jamur tiram di medianya.   

4. Usaha Tani adalah kegiatan yang mengorganisasi sarana produksi pertanian 

dan teknologi dalam suatu usaha yang menyangkut bidang pertanian. 

5. Produksi adalah hasil panen yang diperoleh dari kegiatan usahatani. 

6. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat.  

7. Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses 

produksi. 

8. Biaya tetap adalah pengeluaran yang besarnya tidak tergantung atau tidak 

ada kaitannya dengan besarnya produksi. 

9. Biaya variabel adalah pengeluaran yang besarnya tergantung dengan 

besarnya produksi. 

10. Total biaya adalah penjumlahan dari biaya variabel dan biaya tetap. 

11. Penerimaan adalah selisih antara penerimaan usaha jamur tiram dengan total 

biaya.  



10 

 

12. Pendapatan adalah penerimaan dikurangkan dengan keseluruhan biaya yang 

dikeluarkan. 

1.5.2 Pengukuran Variabel  

1. Total biaya adalah penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel dalam 

satu satuan rupiah (Rp). 

2. Produksi adalah hasil panen yang diperoleh dari kegiatan usahatani jamur 

tiram putih dihitung dalam satuan kg/satu musim tanam. 

3. Harga produk adalah harga jual petani kepada pedagang yang berlaku pada 

saat panen dihitung dalam Rp/Kg.   

4. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan 

tenaga kerja manusia dalam satu musim tanam. Penilaian tenaga kerja 

dihitung berdasarkan hari kerja setara pria (HKSP).  

5. Penerimaan adalah semua hasil produksi dikalikan dengan dengan harga 

satuan produksi dihitung dalam rupiah (Rp).  

6. Pendapatan adalah semua penerimaan yang diperoleh dari usahatani jamur 

tiram putih dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan dihitung dalam rupiah 

(Rp). 

7. Biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh input 

produksi dihitung dalam rupiah (Rp). 

8. Biaya tetap adalah biaya yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh hasil 

produksi dan dihitung dalam rupiah (Rp). 

 


