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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia kaya akan potensi agraria yang meliputi ketersediaan lahan, 

keanekaragaman jenis tumbuhan, agroklimatologi, dan jumlah sumber daya 

manusia yang cukup mendukung. Sektor pertanian mendukung perekonomian 

Indonesia oleh sebab itu sektor ini perlu dikelola secara efisien sehingga  

dapat meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani. Usaha dalam sektor 

pertanian yang sangat berpotensi untuk dikembangkan adalah agribisnis 

hortikultura (Irawan, 2012). 

Kontribusi subsektor hortikultura pada Produk Domestik Bruto (PDB) 

cenderung bertambah dari tahun ke tahun (BPS Indonesia, 2021). Sekitar 15,9% 

dari total PDB sektor pertanian diberikan oleh subsektor hortikultura pada tahun 

2020 dengan nilai mencapai Rp250.458 miliar (atas harga berlaku). Nilai PDB 

ini naik 4,9% dibandingkan tahun 2019 yaitu Rp238.831 milliar. Data yang 

terdapat pada Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (2020) 

menyatakan nilai ekspor untuk subsektor hortikultura cenderung naik pesat pada 

tahun 2019. Hal ini sangat membanggakan karena subsektor hortikultura ini 

mampu bertahan dan berkembang ditengah banyaknya usaha yang melemah 

akibat pandemi dalam dua tahun terakhir. Beberapa komoditas hortikultura 

dengan peningkatan nilai ekspor adalah kentang, bawang merah, jamur, cabai, 

nanas, mangga, dan manggis. 

Jamur sebagai salah satu komoditas hortikultura memiliki banyak 

manfaat bagi kesehatan diantaranya mencegah penyakit diabetes melitus, 

menghentikan pendarahan, mempercepat pengeringan luka pada permukaan 

tubuh,  menambah  vialitas  dan  daya  tahan  tubuh,   serta   mencegah terjadinya
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berbagai penyakit tumor, kelenjar gondok, influenza, dan dapat membantu 

melancarkan buang air besar (Zulfarina et al., 2019). Jamur tiram merupakan 

jenis jamur dengan kandungan protein tertinggi dibandingkan jenis jamur 

lainnya yang dapat dilihat pada tabel kandungan nutrisi jamur tiram setiap 100 

gram jamur berikut. 

Tabel 1. Komposisi dan Kandungan Nutrisi Jamur Tiram per 100 gram 

No. Zat Gizi Kandungan 

1. Kalori 367 kal 

2. Protein 10,5-30,4 % 

3. Karbohidrat 56,6 % 

4. Lemak 1,7-2,2 % 

5. Thiamin 0,20 mg 

6. Riboflavin 4,7-4,9 mg 

7. Niacin 77,2 mg 

8. ‘Ca (Kalsium) 314,0 mg 

9. K 3.793,0 mg 

10. P (Posfor) 717,0 mg 

11. Na (Natrium) 837,0 mg 

12. Fe (Besi) 3,4-18,2 mg 

Sumber: Djarijah dan Djarijah (2001) 

 Produksi jamur di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 3.316 ton 

dengan lima sentra usaha jamur termasuk salah satunya di Provinsi Jawa Tengah 

(BPS Indonesia, 2020). Diantara berbagai jenis jamur, jamur yang mudah untuk 

dilakukan budidaya dan diolah, serta mempunyai pangsa pasar yang cukup luas 

adalah jamur tiram (Pleurotus ostreatus). Jamur tiram banyak dipilih karena 

beberapa keunggulan yang dimilikinya yang dapat dibudidayakan selama satu 

tahun penuh yang tentunya akan menguntungkan bagi para petani karena dapat 

berproduksi secara terus-menerus (Tanjung et al., 2018). 

Salah satu Kabupaten penghasil jamur tiram adalah Kabupaten 

Sukoharjo dimana banyak dari masyarakatnya yang melakukan budidaya jamur 

tiram. Budidaya jamur tiram dipilih karena memiliki prospek yang baik,  

bernilai ekonomi tinggi, dan budidayanya pun tidak terlalu rumit dimana  

bahan baku serta media yang dibutuhkan mudah diperoleh. Keadaan iklim  

di Kabupaten Sukoharjo yang mendukung juga menjadikan tingginya  

potensi budidaya jamur di Kabupaten Sukoharjo dimana rata-rata suhunya 
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adalah 26°C (BPS Kabupaten Sukoharjo, 2016). Kecamatan Polokarto yang ada 

di Kabupaten Sukoharjo bahkan dikembangkan menjadi Agrowisata Kampung 

Jamur dimana di desa ini jamur tiram dan jamur kuping dibudidayakan secara 

massal. Para petani pembudidaya jamur tiram ini tergabung dalam suatu klaster 

yaitu klaster jamur di Kabupaten Sukoharjo. Berikut ini merupakan data jumlah 

klaster jamur di Kabupaten Sukoharjo. 

Tabel 2. Jumlah UMKM Binaan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015-2019 

No. 
Nama 

Klaster 

Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Lurik 82 82 79 79 77 

2. Batik 29 29 32 34 35 

3. Gitar 52 52 51 51 50 

4. Rotan 84 84 86 87 87 

5. Mebel 33 33 33 33 33 

6. Jamur 37 37 35 33 33 

7. Jamu 52 52 55 58 60 

8. 
Makanan 

Olahan 
150 28 85 97 150 

9. 
Tatah 

Sungging 
25 25 26 26 26 

 Jumlah 544 422 482 498 551 

Sumber: Disperindagkop Kabupaten Sukoharjo (2020) 

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa jumlah UMKM jamur di 

Kabupaten Sukoharjo dari 2015 hingga 2019 terus mengalami penurunan. Tahun 

2015 dan 2016 UMKM jamur berjumlah 37 lalu pada tahun 2017 menurun 

menjadi 35 UMKM kemudian menurun lagi pada tahun 2018 dan 2019 menjadi 

sejumlah 33 UMKM. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua klaster jamur 

di Kabupaten Sukoharjo pada bulan Desember tahun 2021, penurunan jumlah 

anggota klaster di Kabupaten Sukoharjo dikarenakan para petani hanya 

berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Analisis perhitungan mengenai 

biaya yang dikeluarkan, penerimaan, dan keuntungan perlu diketahui agar dapat 

diketahui apakah usaha tani jamur tiram pada klaster jamur di Kabupaten 

Sukoharjo ini masih layak atau tidak untuk dijalankan. Kegiatan usaha tani dan 

pemasaran jamur tiram di Kabupaten Sukoharjo menemui beberapa kendala 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



4 
 

 
 

antara lain (1) Produsen jamur tiram yang masih sedikit bahkan terus mengalami 

penurunan belum mampu memenuhi permintaan pasar yang cukup besar 

terhadap komoditas jamur tiram di wilayah Kabupaten Sukoharjo, (2) Produsen 

dalam melakukan penentuan harga hasil produksi tidak memiliki kekuatan 

tawar-menawar atau bargaining power dibandingkan dengan pedagang sehingga 

produsen cenderung menerima harga yang ditetapkan pedagang selama masih 

menghasilkan keuntungan. Hasil wawancara dengan beberapa pedagang jamur 

tiram di Kabupaten Sukoharjo menyatakan bahwa seluruh hasil produksi jamur 

tiram yang dijual selalu terserap habis oleh pasar atau lembaga pemasar lainnya, 

bahkan meminta lebih dari jumlah produksi yang mampu dipasok oleh 

pedagang. 

Terdapat beberapa saluran pemasaran yang digunakan oleh petani 

dalam menjual hasil panennya yaitu ada yang memasarkannya langsung 

kepada konsumen, ada yang melalui pedagang pengumpul, pedagang besar, 

pedagang kecil, dan pedagang pengecer lalu dipasarkan kembali kepada 

konsumen. Pemasaran jamur tiram membutuhkan lembaga-lembaga penyalur 

yang tepat agar produk dapat tersalurkan dengan cepat kepada konsumen 

mengingat sifat jamur tiram yang mudah rusak apabila disimpan terlalu lama. 

Pemasaran jamur tiram oleh klaster jamur di Kabupaten Sukoharjo sebagian 

besar dipasarkan pada pasar tradisional. Saluran pemasaran yang berbeda-beda 

dan jumlah lembaga yang memasarkan jamur tiram akan mempengaruhi biaya 

pemasaran, keuntungan pemasaran, margin pemasaran, dan bagian (share) harga 

jual yang diterima oleh produsen sehingga perlu dilakukan analisis pemasaran 

jamur tiram sehingga dapat diketahui efisiensi pemasaran dari masing-masing 

pola saluran pemasaran yang terdapat di Kabupaten Sukoharjo 

B. Perumusan Masalah 

Usaha tani jamur tiram di Kabupaten Sukoharjo sebagian besar masih 

terbatas hanya untuk memenuhi permintaan pasar tradisional. Hal ini berdampak 

pada keuntungan yang diperoleh petani atau produsen, belum lagi peran 

pedagang yang terlibat dalam suatu saluran pemasaran yang mengakibatkan 

besarnya harga di tingkat produsen dan di tingkat konsumen. Keuntungan  
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usaha tani dan efisiensi pemasaran perlu untuk dianalisis kembali agar tercapai 

suatu sistem pemasaran yang efisien. 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Berapa besarnya biaya, penerimaan, keuntungan, dan efisiensi usaha tani 

jamur tiram (Pleurotus ostreatus) yang dilakukan oleh petani anggota klaster 

jamur di Kabupaten Sukoharjo? 

2. Bagaimana pola saluran pemasaran jamur tiram (Pleurotus ostreatus) di 

Kabupaten Sukoharjo dari petani hingga ke konsumen akhir? 

3. Berapa besarnya biaya pemasaran, keuntungan pemasaran, margin 

pemasaran, dan farmer’s share dari pemasaran jamur tiram (Pleurotus 

ostreatus) di Kabupaten Sukoharjo? 

4. Apakah saluran pemasaran jamur tiram (Pleurotus ostreatus) di Kabupaten 

Sukoharjo telah berlangsung secara efisien? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang akan dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui besarnya biaya, penerimaan, keuntungan, dan efisiensi usaha tani 

jamur tiram (Pleurotus ostreatus) yang dilakukan oleh petani anggota klaster 

jamur di Kabupaten Sukoharjo. 

2. Mengetahui pola saluran pemasaran jamur tiram (Pleurotus ostreatus) di 

Kabupaten Sukoharjo dari petani hingga ke konsumen akhir. 

5. Mengetahui besarnya biaya pemasaran, keuntungan pemasaran, margin 

pemasaran, dan farmer’s share dari pemasaran jamur tiram (Pleurotus 

ostreatus) di Kabupaten Sukoharjo. 

3. Mengetahui efisiensi saluran pemasaran jamur tiram (Pleurotus ostreatus) di 

Kabupaten Sukoharjo. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah: 

1. Bagi peneliti, penelitian ini meruipakan salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar sarjana pada Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

2. Bagi anggota klaster jamur di Kabupaten Sukoharjo, penelitian ini dapat 

berguna sebagai masukan mengenai pola pemasaran produk pertanian, 

lembaga pemasaran, dan biaya dalam pemasaran produk agribisnis berupa 

jamur tiram (Pleurotus ostreatus). 

3. Bagi pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dapat memberikan kontribusi bagi 

pengambil kebijakan dalam bidang pertanian khususnya subsektor tanaman 

hortikultura, dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. 

4. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber 

informasi, wawasan, dan pengetahuan, serta sebagai referensi penelitian 

sejenis
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