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 I.  PENDAHULUAN  

A.   Latar Belakang  

Indonesia adalah negara yang sebagian besar penduduknya tinggal di daerah 

pedesaan dan hanya sebagian kecil yang tinggal di perkotaan, hal tersebut 

mencirikan bahwa negara indonesia merupakan negara agraris yaitu negara 

pertanian. Pertanian merupakan kegiatan seseorang untuk melakukan upaya 

memenuhi kebutuhan pangan dengan cara bercocok tanam. Pertanian memiliki 

enam sektor yaitu dibidang perikanan, kelautan, peternakan, kehutanan, perkebunan 

dan hortikultura. Masyarakat agraris memiliki kecendrungan dalam hidupnya 

tergantung pada hasil pertanian dan memanfaatkan tanah sebagai sarana produksi 

dan memiliki corak homogen dalam mata pencahariannya sebagai petani (Yuliati & 

Purnomo, 2003). Bertani menjadi salah satu warisan budaya yang tak luntur dari 

leluhur. Bertani menjadi salah satu pekerjaan tetap  dan bagian dari kebudayaan 

yang selalu di lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dari setiap masyarakat 

desa. Demi memenuhi kebutuhan hidupnya umumnya petani di pedesaan lebih 

banyak membudidayakan tanaman hortikultura.  

Hortikultura adalah komoditi pertanian yang paling penting dalam tiga hal 

yaitu mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan (Hafizah, 2017). 

Hortikultura secara umum dibagi menjadi empat kelompok besar yaitu sayur-

sayuran, buah-buahan, biofarmaka dan tanaman hias. Sayuran merupakan komoditi 

hortikultura yang mempunyai peluang paling besar untuk dibudidayakan karena 

pada umumnya sayuran adalah komoditi yang dikonsumsi oleh setiap manusia 

dalam sehari harinya. Jenis sayuran yang terus
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mengalami peningkatan yaitu jamur, karena jamur memiliki nilai ekonomi 

yang tinggi dan ramah lingkungan (Lipi, 2017).   

Jamur merupakan tanaman hortikultura yang memiliki Gizi tinggi, memiliki 

nilai ekonomi tinggi dan ramah lingkungan. Komoditi ini memiliki banyak jenis ada 

yang dapat dikonsumsi. Jenis jamur yang dapat dikonsumsi yaitu jamur kancing, 

jamur kuping, jamur shiitake, jamur merang dan jamur tiram. tanaman jamur masih 

menjadi salah satu komoditas hortikultura yang di gemari oleh masyarakat 

Indonesia. Jamur yang mayoritas masyarakat Indonesia konsumsi adalah jamur 

tiram (Gunawan, 2008).  

Jamur tiram merupakan jenis tanaman hortikultura yang banyak 

dibudidayakan oleh petani di dataran tinggi khususnya. Sesuai dengan 

karakteristiknya jamur tumbuh dengan baik didataran tinggi yang dipengaruhi oleh 

suhu dan kelembapan. Jamur tiram paling digemari oleh masyarakat indonesia 

karena kandungan gizinya sangat tinggi yang meliputi Karbohidrat 50-60%, protein  

19-30%, sejumlah asam amino, vitamin B1(Tiamin), B2 (Ribhoflavin), B3 (Niacin), 

B5 (Asam Panthotenat), B7 (Biotin), Vitamin C, serta mineral lainnya (Sumarsih, 

2015). Jamur tiram juga sering digunakan sebagai keperluan medis yang dapat 

meningkatkan kekebalan tubuh manusia terhadap penyakit, karena dari itu dapat 

dugunakan sebagai suplemen (Khatun, et al,. 2015).  

Usahatani jamur tiram adalah kegiatan ekonomi bidang pertanian terkhusus 

pada komoditas jamur tiram yang diketahui bahwa potensi pada daerah kegiatan 

ekonomi dan komoditas jamur tiram yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. 

Menumbuhkan jiwa kewirausahaan merupakan hal yang sangat penting agar dalam 

menjalankan kegiatan ekonomi berjalan dengan lancar. Apabila seseorang terus 

mengandalkan peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang dimilikinya terlalu 
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lama untuk berkembang. Maka memasuki tahap pertumbuhan suatu negara 

mencapai tahap tinggal landas dan diperlukan enterpreneur yang mampu 

menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya dan orang lain (Wahyuningsih, 2009). 

Faktor – faktor yang terdapat dalam usaha tani jamur tiram yaitu tenaga kerja, lahan, 

alat-alat pertanian, media tanam, suhu, kelembapan. Salah satu sentra produksi 

jamur di Indonesia ialah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sentra produksi 

jamur di Provinsi Yogyakarta pada setiap Kabupaten dan Kota yang ada diantaranya 

Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulonprogo dan Yogyakarta. Berikut adalah 

rincian daerah yang menjadi produsen jamur di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta.   

Tabel 1.  Luas panen, produksi dan produktifitas jamur tiram di Daerah Istimewa 

Yogyakarta tahun 2016 

Kabupaten  
Luas panen 

(m2)  

Produksi (kg)  Produktivitas (kg/m2)  

Sleman  213.644  1.299.001  6,08  

Kulonprogo  2.400  20.775  8,66  

Bantul  2.448  17.471  10,51  

Gunungkidul  140  758  5,41  

Yogyakarta  710  3.034  4,25  

Sumber: BPS Statistik Hortikultura Daerah Istimewa Yogyakarta 2017  

  Tabel 1 menjelaskan bahwa luas panen komoditas jamur pada Kabupaten 

Bantul yaitu 2.448 m², terluas ke dua setelah Kabupaten Sleman. Tingkat produksi 

jamur di kabupaten bantul mencapai 17.471 kg. Kabupaten Bantul merupakan 

Kabupaten yang memiliki produktivitas tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta 

terkhusus pada lahan jamur mencapai angka 10,51 kg/m². Kecamatan Dlingo 

merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bantul. Kecamatan  
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Dlingo terbagi menjadi enam desa yaitu Desa Temuwuh, Desa Dlingo, Desa 

Muntuk, Desa Mangunan, Jatimulyo dan Desa Terong. Desa Terong merupakan 

salah satu desa yang berada di Kecamatan Dlingo, desa terong terdiri dari sembilan  

Dusun. Dusun Saradan merupakan salah satu Dusun yang terletak di Desa Terong. 

Menurut informasi dari Kepala Dukuh Mayoritas penduduk Dusun Saradan bekerja 

sebagai tukang kayu. Terdapat 31 usaha meubel di Dusun Saradan, hal ini 

menyebabkan banyaknya serbuk gergaji yang terdapat di Dusun Saradan, mayoritas 

tukang kayu di Dusun Saradan tidak memanfaatkan serbuk gergaji tersebut. 

Sehingga serbuk gergaji menjadi sesuatu yang kurang berguna dan mengotori 

pekarangan rumah. Padahal serbuk gergaji yang dihasilkan oleh usaha meubel di 

Dusun Saradan menjadikan potensi usaha jamur tiram sangat tinggi, serbuk gergaji 

merupakan salah satu bahan baku utama dalam pembuatan baglog atau media tanam 

jamur tiram. Beberapa kali penduduk Dusun Saradan mendapatkan pelatihan 

budidaya jamur tiram, bantuan baglog dan bantuan oven baglog, Hal ini menambah 

keyakinan dari penduduk Dusun Saradan untuk memanfaatkan serbuk gergaji yang 

dihasilkan dari usaha meubel tersebut untuk digunakan sebagai media tanam jamur 

tiram sehingga masyarakat setempat bisa melakukan kegiatan usahatani jamur 

tiram.  

Pada tahun 2016 terbentuk kelompok usaha bersama jamur tiram “Sumber 

Rejeki”, pada awal berdirinya kelompok usaha bersama jamur tiram “Sumber 

Rejeki” terdiri dari 25 anggota. Anggota yang tergabung adalah ibu-ibu. Sejak awal 

terbentuk dan ada penambahan anggota yaitu lima orang pada tahun 2019 sehingga 

menjadi 30 orang, KUBE Jamur Tiram Sumber Rejeki masih berjalan dan 

melakukan kegiatan-kegiatan yang diagendakan dengan kesepakatan bersama, 
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penyuluhan, pelatihan dan pendampingan menjadi satu kesatuan yang 

mempengaruhi anggota KUBE Jamur Tiram Sumber Rejeki dalam memanfaatkan 

bahan baku yang ada disekitarnya, namun serbuk gergaji disekitar kumbung belum 

dimanfaatkan secara optimal. Partisipasi anggota satu dengan anggota lain 

berbedabeda, bahkan pemeliharaan dari usaha bersama dilimpahkan ke satu orang, 

akan tetapi untuk pemetikan sudah diberikan jadwal piket, sedangkan penjualan 

jamur dititipkan ke salah satu anggota yang berprofesi sebagai tukang sayur dan 

biasanya dijual tetangga atau anggota kelompok sendiri. Maka dengan kondisi 

seperti ini sebesar apa motivasi anggota dan faktor-faktor yang berkaitan dengan 

motivasi anggota dalam kelompok usaha bersama ?   

B.  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, diperoleh tujuan 

penelitian sebagai berikut:  

1. Mendeskripsikan profil anggota Kelompok Usaha Bersama Jamur Tiram  

Sumber Rejeki.  

2. Mengetahui motivasi anggota Kelompok Usaha Bersama Jamur Tiram  

Sumber Rejeki Dusun Saradan.  

3. Mengetahui hubungan faktor-faktor terhadap motivasi anggota Kelompok  

Usaha Bersama Jamur Tiram Sumber Rejeki.  

C.  Manfaat Penelitian  

1. Bagi pemerintah, untuk meningkatkan motivasi dalam melakukan  

pendampingan terhadap petani usaha tani jamur.  

2. Bagi peneliti lain, untuk menjadi referensi / bacaan-bacaan untuk kepentingan 

study dalam menjalankan penelitian-penelitian selanjutnya


