ANALISIS BUDIDAYA DAN USAHA JAMUR TIRAM PUTIH
(Pleurotus ostreotus)DI RUMAH JAMUR JL. GARUDA 57A
PEKANBARU
1

Rahmi Darwis, Defi Delwina Laily fitriana
2
Fakultas Pertanian Universitas Pasir Pengaraian
ABSTRAK
Jamur tiram dapat dibudidayakan dengan menggunakan media campuran antara serbuk
gergaji, bekatul, gypsum, kapur dan pupuk Agrody yang sudah mengalami pengomposan.Dengan
rekayasa media dan teknolgi budiddaya jamur tiram putih mampu men-datangkan nilai ekonomi
yang menguntungkan bila dikelola dengan benar. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui
sejauhmana budidaya jamur tiram putih yang dilakukan mencapai efisiensi dan kelayakan untuk
diteruskan dan untuk mengetahui besarnya keuntungan yang diperoleh Metode yang digunakan
dalam penelitan ini adalah metode survey suatu studi kasus dengan teknik pengambiilan data
dengan teknik wawancara dan observasi.Dari hasil analisis BCR diperoleh angka sebesar 3,09,
RCR 4.09, BEP sebesar 436,36 Kg dan jangka pengembalian modalnya selama 2b bulan 16 hari.
Kata kunci: Gypsum, kapur, jamur tiram budidaya agrody
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Penelitian menggunakan beberapa
analisis usaha antara lain:
1. Analisis RCR
RCR =

dari total komposisi campuran. Bahan ini
diayak agar diperoleh

TR
TC

2. BEP Volume Priduksi.
BEP (Vol- Prod) =

puk agrodyc. Bahan serbuk gergaji
merupakan komposisi tertinggi

TC
PRICE

3. Jangka Waktu
Pengembalian
Modal (JWPM)
JWPM =
(Invest + Oper.Cost)X1Th
1Th

kehalusan bahan yang diinginkan kemudian
ditimbang seberat 100 kg (sisihkan). Bahan
lain berturut-turut dengan komposisi
bekatul :10 kg, kapur:0,5 kg, gypsum: 0,5
kg, pupuk agrodyc 0,5 kg. Kesemua bahan
dicampur dan ditambahkan air sebanyak 20
%.
Langkah berikutnya adalah pengomposan media selama 2-3 hari tujuan-

Analisis usaha ini bertujuan

nya agar semua bahan terurai dengan baik.

untuk mengetahui sejauh mana budi
daya jamur tiram yang diakukan
mencapai efisiensi, kelayakan untuk
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yaitu ruang inokubasi dan ruang
inkubasi. Media pertumbuhan jamur terdiri dari campuran serbuk
gergaji, bekatul, kapur, gypsum pu-
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han dan memasatkan maka selanjutnya
dilakukan sterilisasi dengan cara dikukus
dengan posisi baglog dibalik. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membunuh semua
pathogen yang menggangu pertumbuhan
jamur. Kemudian didinngankan selama 24
jam.
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Selanjutnya adalah memasukkan
buang jamur kedalam baglog, dan dipas-

KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan.

tikan semuanya dalam keadaan steril
baik
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Budi daya jamur memer lukan media
yang benar-benar bersih dan steril.
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gypsum, kapur dan pupuk agrodyic.

kemudian dipindahkan keruang inkubasi Media
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ini

kemudian

sampai tumbuh

tudung- tudung jamur dikomposkan selama 2-3 hari.
Ruang pertumbuhan
yang merupakan buah jamur dan dapat
dipanen

secara

ber-tahap

berumur 6 bulan.

jamur

sampai terbagi 2 yaitu ruang onkubasi untuk
menumbuhkan miselium dan ruang

Budi daya jamur tiram dengan inkubasi untuk pertumbuhan tudung bah
kumbung seluas

4 x 5m

ini mem- jamur.
Dari perhitungan analisia BCR

butuhkan biaya tetap sebanyak Rp
3.096.750,-dan biaya variable sebanyak
Rp 14.357.000,-

total

17.453.750,Penerimaan

biaya

dan RCR

maka dinilai efisien karena

Rp besarnya masing – masing angka > 1,
436,36 Kg dan
nilai BEP sebesar

yang

diperoleh JWPM sebesar 2 bulan 16 hari
Melihat
darianalisis usa-ha
sebesar Rp71. 424.000,- dengan laba
sebesarRp53.970.250,sebanyak 7142,4 Kg.

dari

produksi tersebut maka dapat dikatakan bahwa
usaha budidaya jamur tiram tersebut

Dari perhitungan analisis Benefit layak untuk dikembangkan.
DAFTAR PUSTAKA
Cost Ratio (BCR) diperoleh angka
sebesar 3,09, analisis Return Cost Ratio
Chazali, S & Praiwi P. P 2009.Usaha
Jamur Tiram.Jakarta.Penebar
(RCR) diperoleh nilai 4,09 dan break
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