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Abstract: The development of the oyster mushroom (pleurotus ostreatus) is quite encouraging farming mushrooms
in Indonesia, both for consumption and for commercial purposes. Similarly, by the village of Tanjung Rawo District
Ilir west I of Palembang City, which has a lot to cultivate oyster mushroom cultivation and is one of the villages
producing oyster mushrooms – although until now not managed and cultivated to its full potential. Study was to
quantify the cost of production, revenue, income and efficiency of oyster mushroom farm village of village of
Tanjung Rawo District Ilir west I of Palembang City with persfective value for money. This study was conducted in
November 2015 until Januari 2016  in the village of village of Tanjung Rawo District Ilir west I of Palembang City.
Site selection study conducted by (purposive). The data used are primary data and secondary data analysis of the
data used is the analysis of the cost of production, revenue and revenue analysis and analysis of business efficiency.
The results showed that the average size of kumbung 20.88 m2, with a production cost of Rp. 6,962,314.90 / ut,
receiving Rp. 13 million, -/ut, Rp.6.037.685.10/ut revenue and R / C ratio of 1.87. Rated R / C ratio> 1 means
mushroom farm in the village of village of Tanjung Rawo District Ilir west I of Palembang City efficient and
profitable.

Keywords: value for money, oyster mushrooms, efficiency.

Abstrak: Perkembangan jamur tiram (pleurotus ostreatus)  cukup mendorong usaha jamur di Indonesia, baik untuk
dikonsumsi maupun untuk tujuan komersil. Begitu pula yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Rawo
Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, yang sudah banyak menggeluti budidaya jamur tiram dan merupakan salah
satu desa penghasil jamur tiram, meskipun sampai saat ini belum dikelola dan diusahakan secara maksimal. Tujuan
penelitian ini adalah untuk menghitung besarnya biaya produksi, penerimaan, pendapatan dan efisiensi usaha jamur
tiram di desa Tanjung Rawo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang menggunakan persfektif value for money.
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2015  s/d Januari 2016 di Desa Tanjung Rawo Kecamatan Ilir
Barat I Kota Palembang. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan cara sengaja (purposive). Data yang digunakan
adalah data primer dan  data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis biaya produksi, analisis
penerimaan dan pendapatan serta analisis efisiensi usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  rata-rata luas
kumbung 20,88 m2, dengan biaya produksi  sebesar Rp. 6.962.314,90/ut, penerimaan Rp. 13.000.000,-/ut, pendapatan 
Rp.6.037.685.10/ut dan R/C ratio 1,87. Nilai R/C ratio >1 berarti usaha tani jamur di desa Tanjung Rawo kecamatan
Ilir Barat I Kota Palembang efisien dan menguntungkan.

Kata kunci: value for money, jamur tiram, efisiensi.

1. PENDAHULUAN

Tanaman hortikultura memiliki prospek yang
sangat besar untuk dikembangkan. Hal ini terkait
dengan banyaknya varietas hortikultura yang

memiliki nilai ekonomis tinggi apabila dibudidayakan
secara tepat. Salah satu jenis tanaman hortikultura
yang bernilai ekonomis tinggi dan dikelola oleh
masyarakat ialah tanaman jamur. Jamur terbagi
kedalam beberapa jenis antara lain jamur kayu seperti:
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- Jamur kuping ( AuriculariaSp.)
- Jamur merang (Volvariella volvacea),
- Jamur shiitake/paying (Lentinus edodes),
- Jamur champignon (Agaricus bitorquis),
- Jamur tiram (Pleurotusostreatus).

Keberadaan jamur sebagai salah satu jenis
bahan pangan telah cukup lama dikenal oleh
masyarakat di Indonesia, yakni sebagai salah satu
bahan pangan yang memiliki manfaat baik untuk
kesehatan. Jamur juga dapat dikategorikan sebagai
salah satu komoditas pertanian organik, karena dalam
proses penanaman jamur tidak menggunakan pupuk
buatan atau bahan kimia lainnya.

Keunggulan tersebut menjadikan jamur
menjadi salah satu pilihan makanan yang semakin
populer di masyarakat. Saat ini ada lima macam jenis
jamur yang sudah mulai dibudidayakan di Indonesia,
diantaranya jamur tiram (pleurotus ostreatus).

Jamur memiliki kandungan protein nabati
yang tinggi, karbohidrat yang sebanding, serta
kandungan lemak yang lebih rendah dari daging sapi
namun sebanding dengan sayur-sayuran lain. Dengan
demikian, jamur merupakan pilihan tepat untuk
dikonsumsi sebagai alternatif menu makanan sehat.

Selain keunggulann diatas, jamur juga dapat
dikategorikan sebagai salah satu komoditas pertanian
organik, karena dalam proses penanaman jamur tidak
menggunakan pupuk buatan atau bahan kimia
lainnya. Keunggulan tersebut menjadikan jamur
menjadi salah satu pilihan makanan yang semakin
populer di masyarakat.

Jamur tiram termasuk satu diantara beberapa
jenis jamur yang pada akhir ini banyak dibudidayakan
oleh petani, karena memiliki beberapa keunggulan
dibandingkan jenis jamur lainnya. Keunggulan yang
terdapat pada jamur tiram antara lain:

(a) Dapat diproduksi terus menerus,

(b)Dapat dilaksanakan dalam areal yang relatif
sempit, sehingga menjadi alternatif yang baik
untuk memanfaatkan lahan pekarangan,

(c) Relatif lebih mudah dan berhasil dibandingkan
jenis jamur lainnya,

(e) Memiliki masa produksi hingga masa panen yang
paling cepat diantara jamur-jamur lain,

(f) Harga jual yang relatif lebih tinggi dan stabil
dibandingkan jamur jenis lainnya.

Perkembangan agribisnis jamur sangat
mendorong usaha tani jamur di Indonesia, baik
pengembangan jenis jamur yang dikonsumsi dan
perkembangan budidaya yang mendorong untuk
perluasan lahan produksi. Hal yang menarik dari
budidaya jamur adalah aspek ekonomi yang cerah
karena tidak membutuhkan lahan yang luas, media
tumbuh berupa limbah industri pertanian yang mudah
didapat dan hasil produksi juga mampu bersaing
dengan komoditi pertanian lainnya (Pasaribu, dkk.
2002).

Menurut Parjino dkk (2009), peluang pasar
jamur didalam negeri ditandai dengan perkembangan
produksi jamur di Indonesia yang terus meningkat.

Populasi jumlah dan komposisis penduduk
Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun
dan tersebar di beberapa provinsi disertai dengan
pertumbuhan dan perkembangan industri pengolahan
serta industri pariwisata,  maka peluang pemasaran
produk jamur didalam negeri memberikan prospek
yang cerah bagi para pelaku usaha tani jamur tiram.

Awalnya, konsumsi jamur diperoleh dengan
cara mengambil langsung dari alam. Tetapi lambat
laun seiring dengan berjalannya waktu, permintaan
terhadap komoditas jamur pun semakin bertambah.
Sehingga persediaan jamur di alam tidak dapat lagi
memenuhi permintaan, dan mulai mencari alternatif
lain untuk memenuhi permintaan jamur tersebut.
Alternatif membudidayakan jamur di lahan pertanian
pada akhirnya menjadi solusi untuk dapat memenuhi
permintaan konsumsi jamur.

Jamur tiram di kota Palembang Sumatera
Selatan sudah berkembang dengan baik seiring
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perkembangan zaman dan permintaan pasar yang
cukup tinggi. Prospek usaha tani jamur tiram di Kota
Palembang dinilai sebagai sesuatu yang menjanjikan.
Potensi total produksi jamur tiram saat ini mencapai
lebih dari 200 kg per hari dengan tingkat permintaan
jamur tiram di kota Palembang sebesar 185,85 kg/
hari (Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan,
2012).

Produksi jamur tiram di kota Palembang
ditingkatkan sesuai dengan permintaan konsumsi
masyarakat. Keadaan ini memunculkan dampak yang
positif bagi kemajuan perkembangan usaha tani jamur
tiram di kota Palembang. Peningkatan produksi usaha
tani jamur tiram di kota Palembang mampu
menambah omset pendapatan para produsen.

Kecamatan Ilir Barat I, khususnya desa
Tanjung Rawo merupakan salah satu wilayah yang
mengembangkan budidaya jamur tiram. Jumlah
produksi jamur tiram yang ada di Kecamatan Ilir
Barat I berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan
dan Hortikultura kota Palembang tahun 2014 yaitu
sebesar 50,35 kg per hari. Semakin banyaknya orang
yang membudidayakan jamur tiram karena semakin
tingginya permintaan akan jamur tiram.

Sektor usaha pertanian di propinsi Sumatera
Selatan  merupakan tulang punggung perekonomian
daerah, khususnya Kota Palembang  sebagai daerah
agraris yang banyak menghasilkan produk-produk
pertanian seperti tanaman perkebunan, tanaman
pangan dan tanaman hortikultura.  

Desa Tanjung Rawo Kecamatan Ilir Barat I
sudah banyak yang menggeluti usaha budidaya jamur
tiram, bahkan merupakan salah satu desa penghasil
jamur tiram di Kota Palembang, meskipun belum
dikelola atau dibudidayakan secara maksimal namun
sudah memberikan sumber pendapatan bagi keluarga
petani.

Melihat fenomena diatas maka dipandang
perlu untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk
mengetahui biaya produksi, penerimaan dan
pendapatan serta efisiensi usaha tani  jamur tiram di
desa Tanjung Rawo tersebut.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Kinerja

Kinerja adalah gambaran pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan
sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (Indra
Bastian, 2006: 274). Menurut Muh. Mahsun (2006)
kinerja (performance) adalah gambaran mengenai
tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/
program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam
strategic planning suatu organisasi.

Istilah kinerja sering digunakan untuk
menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu
maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui
hanya jika individu atau kelompok individu tersebut
mempunyai kriteria keberhasilan yang telah
ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-
tujuan yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau
target, kinerja seseorang atau organisasi tidak
mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak
ukurnya.

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik
kesimpulan, kinerja merupakan suatu kondisi yang
harus diketahui kepada pihak tertentu untuk
mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi
atau organisasi dihubungkan dengan visi yang
diemban oleh suatu organisasi.

Pengukuran kinerja (performance
measurement) adalah suatu proses penilaian
kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang
telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi
atas:

1. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam
menghasilkan barang dan jasa.

2. Kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang
dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai
seberapa jauh pelanggan terpuaskan).

3. Hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang
diinginkan.
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4. Efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.

Value for Money menurut Mardiasmo
(2009: 4) merupakan konsep pengelolaan organisasi
sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen
utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Penerapan konsep value for money dalam
pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik
tentunya memberikan manfaat bagi organisasi itu
sendiri maupun masyarakat. Manfaat yang
dikehendaki dalam pelaksanaan value for money pada
organisasi sektor publik (Mardiasmo 2009: 130)
yaitu:

- Ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan
alokasi sumber daya,

- Efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber
daya,

- Efektif (berhasil guna) dalam mencapai tujuan
dan sasaran.

Menurut Halim (2002, h.14) manfaat lain
dari penerapan konsep value for money antara lain:

- Memajukan efektivitas,
- Meningkatkan mutu,
- menurunkan biaya,
- Meningkatkan akuntanbilitas.

Dari berbagai manfaat yang disebutkan di
atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan value for
money dalam pengukuran kinerja organisasi sangat
membantu suatu organisasi/bisnis agar dapat
memberikan hasil yang maksimal dengan
penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien.

Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara
output dengan input. Semakin besar rasio tersebut
maka semakin efisien suatu organisasi (Indra Bastian
2006: 280). Mardiasmo (2009: 133) merumuskan
efisiensi sebagai berikut:

2.2 Pengukuran Efisiensi

Efisiensi (daya guna) berhubungan langsung
dengan metode operasi (operation method). Proses
kegiatan operasioal dapat dikatakan efisien apabila
suatu produk atau hasil karya tertentu
mempergunakan sumber daya dan dana serendah-
rendahnya. Efisiensi merupakan perbandingan antara
output dengan input.

Untuk mengukur tingkat efisiensi dalam
bisnis dengan melihat perbandingan antara realisasi
pendapatan dengan realisasi pengeluaran. Output
merupakan pendapatan dan input pengeluaran/biaya
produksi.

Total biaya produksi untuk memperoleh pendapatan
Tingkat efisiensi =     X 100%

a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x<100%)
berarti efisien.

b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x = 100%)
berarti efisiensi berimbang.

c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x>100%)
berarti tidak efisien.

Untuk menganalisis biaya produksi,
penerimaan dan pendapatan serta efisiensi
menggunakan rumus yaitu :

Total Biaya ( TC = FC + VC)
Total Penerimaan  (TR = Y x Py )
Pendapatan  ( Pd = TR – TC )
R/C ratio = R/C. (Soekartawi, 2003).

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mengkaji aspek efisiensi usaha
bisnis jamur tiram, dari persfektif value for money.
Untuk memperjelas jalannya penelitian yang akan
dilaksanakan, perlu disusun kerangka
pemikiran mengenai konsepsi tahap – tahap
penelitiannya.

               Total Pendapatan

Kriteria efisiensi adalah :

Forum Bisnis Dan Kewirausahaan
Jurnal Ilmiah STIE MDP

Hal -133         Vol. 5 No. 2 Maret 2016



Kerangka pemikiran dibuat berupa skema
sederhana yang menggambarkan secara singkat
proses pemecahan masalah yang dikemukakan dalam

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung
Rawo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang yang
ditentukan secara sengaja (purposive) dengan
pertimbangan bahwa desa Tanjung Rawo merupakan
sentra  usaha tani jamur di Kota Palembang. Waktu
penelitian adalah pada bulan November 2015 s/d
Januari 2016.

Data yang diamati dan dikumpulkan dalam
penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
Data primer yaitu data yang diperoleh dengan
pengamatan langsung dan wawancara dengan
menggunakan kuisioner. Adapun data sekunder
merupakan data penunjang yang diperoleh dari
lembaga atau instansi yang terkait dengan penelitian
ini. Penentuan responden  dengan menggunakan
metode sensus, yaitu dengan mengambil semua  petani
untuk dijadikan responden (Nawawi, 2006). Jumlah

penelitiaan yang dapat diketahui secara jelas dan
terarah. Kerangka pemikiran ditunjukkan pada
gambar berikut ini:

petani jamur tiram di desa Tanjung Rawo adalah 25
orang.

Metode analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah statistik deskriptif, statistik
deskriptif adalah jenis analisis statistik yang
digunakan untuk memahami dan menganalisis data
dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan
data yang terkumpul seperti apa adanya tanpa
bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku
umum atau generalisasi.

Untuk pengumpulan data, penelitian ini
menggunakan metode riset jenis survei dan juga
observasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis
kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif ditujukan
untuk menganalisis biaya produksi, pemasaran, dan
perilaku pasar. Untuk analisis kuantitatif digunakan
pada aspek-aspek efisiensi  berupa rasio keuntungan
dan biaya.

   Sumber: Hasil Olahan Data Primer.
Gambar 1: Kerangka Pemikiran
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Penelitian ini dilakukan dengan teknik
analisis dengan cara yaitu :

1. Mengidentifikasi permasalahan yang signifikan
untuk dipecahkan melalui metode deskriptif.

2. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang
jelas.

3. Menentukan tujuan dan manfaat penelitian.

4. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran
umum perusahaan.

5. Mengumpulkan data mengenai rumusan masalah.

Biaya  produksi  usaha  tani  jamur  di  desa
Tanjung Rawo sebesar Rp. 7.923.914/ Ut yang terdiri
dari biaya tetap Rp193.314/Ut dan biaya tidak tetap
sebesar Rp. 7.730.600/Ut dengan luas kumbung 27,5
m2. Biaya tidak tetap terbesar adalah biaya bibit yang
rata-rata menggunakan 920 baglog dengan
Rp.6.500,00,-/baglog.

Besarnya biaya tidak tetap tergantung dari
besarnya produksi yang dihasilkan, dipengaruhi oleh
produksi komoditas pertanian yang diperoleh atau

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Biaya Produksi

Biaya produksi yang digunakan oleh
petani jamur tiram di desa Tanjung Rawo terdiri
dari biaya tetap dan biaya variabel.  Biaya tetap
terdiri dari pajak dan penyusutan alat, sedangkan
biaya variabel terdiri dari biaya bahan kumbung,
biaya tenaga kerja dan bibit.

Rata-rata biaya produksi yang
dikeluarkan oleh petani jamur tiram di desa Tanjung
Rawo dalam satu kali berusaha tani dapat dilihat pada
tabel 1 dibawah ini:

dengan kata lain biaya tidak tetap diartikan sebagai
biaya yang sifatnya berubah-ubah sesuai dengan
besarnya komoditas pertanian.

4.2 Penerimaan dan Pendapatan

Penerimaan usaha tani merupakan hasil
perkalian antara produksi yang diperoleh dengan
harga jual jamur tiram pada saat penelitian.
Sedangkan   pendapatan usaha tani merupakan selisih
antara penerimaan dana semua biaya. Besarnya

    Sumber: Hasil Olahan Data Primer.

Tabel 1: Rata-rata Biaya Produksi pada Usaha Tani
Jamur Tiram di Desa Tanjung Rawo Kecamatan Ilir Barat I

Kota Palembang Tahun 2016
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penerimaan dan pendapatan usaha tani jamur tiram

Produksi rata-rata yang dihasilkan adalah
780 kg/ut dengan harga jual rata-rata pada saat
penelitian adalah Rp.25.000,00/kg, sehingga total
penerimaan adalah Rp.19.500.000,-/ut dengan  biaya
produksi rata-rata Rp. 7.923.914/ut dan jumlah
pendapatan Rp.11.576.086/ut.

Besarnya kecilnya  penerimaan dan
pendapatan  sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya
harga  jual pada saat penelitian, Semakin tinggi harga
jual maka semakin besar penerimaan dan pendapatan
petani begitu juga sebaliknya. Harga merupakan
penentu besar kecilnya pendapatan usaha tani yang
diterima selain jumlah produksi usaha tani.

4.3 Analisis R/C Ratio

Efisiensi mempunyai pengertian yang
berhubungan erat dengan konsep produktivitas.
Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan
perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap
input yang digunakan (cost of output). Tingkat
efisiensi sebuah bisnis dapat dilihat dari rasio
keuntungan terhadap biaya. Rasio keuntungan dan
biaya menunjukkan perbandingan antara biaya yang
dikeluarkan dengan keuntungan yang dihasilkan.

Angka rasio keuntungan dan biaya sama
dengan satu menunjukkan bahwa keuntungan yang
dihasilkan sama besar dengan biaya yang dikeluarkan,
dan lebih besar dari satu menunjukkan bahwa

di desa Tanjung Rawo pada tabel 2 di bawah ini:

keuntungan lebih besar daripada biaya yang telah
dikeluarkan. Semakin eratya rasio keuntungan
terhadap biaya pemasaran, menunjukkan bahwa
maka secara teknis (operasional) bisnis/organisasi
tersebut.

Rata-rata total penerimaan yang diterima
adalah Rp. 19.500.000,0/ut dan rata-rata biaya
produksi adalah Rp. 7.923.914/ut sehingga R/C ratio
pada usaha tani jamur di desa Tanjung Rawo adalah
2,46. Nilai R/C ratio yang  diperoleh adalah >1,
sehingga usaha tani jamur tiram tersebut
menguntungkan dan efisien dan ini berarti bahwa
setiap pengeluaran biaya sebesar Rp. 1,000,- maka
akan memberikan penerimaan sebesar Rp. 2.460,-.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian usaha tani jamur di Desa
Tanjung Rawo Kecamatan Ilir Barat I Kota
Palembang dapat disimpulkan bahwa :

1. Rata-rata biaya produksi yang dikeluarkan oleh
petani adalah Rp 7.923.914/Ut.

2. Rata-rata penerimaan yang diterima oleh petani
adalah Rp 19.500.000,00,-/Ut.

3. Rata-rata pendapatan yang diterima petani
adalah Rp11.576.086/Ut.

Tabel 2: Rata-rata Penerimaan dan Pendapatan Usaha Tani
Jamur Tiram di DesaTanjung Rawo Kecamatan Ilir Barat I

Kota Palembang Tahun 2015

 Sumber: Hasil Olahan Data Primer
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R/C ratio menunjukkan angka 2,46.
Berdasarkan kriteria R/C ratio > 1 berarti usaha
tani tersebut efisien dan menguntungkan.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian disarankan kepada
petani jamur di desa Tanjung Rawo Kecamatan Ilir
Barat I Kota Palembang terus meningkatkan
produksinya dengan meningkatkan luas kumbung
karena permintaan konsumen di kota Palembang
sendiri sangat tinggi. Diharapkan kepada pemerintah
untuk memberikan bantuan modal dan tambahan
pengetahuan kepada petani melalui dinas terkait.
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