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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Kaitan Geografi Ekonomi dengan Budidaya Jamur Tiram 

Menurut Bintarto (1977: 10), geografi dapat diklasifikasikan menjadi dua cabang 

yaitu geografi fisis dan geografi sosial. Geografi fisik yaitu cabang geografi yang 

mempelajari gejala fisik dari permukaan bumi, yang meliputi tanah, air, udara, 

dengan segala prosesnya. Geografi fisik terbagi menjadi beberapa cabang yaitu 

Geologi, Geomorfologi, Ilmu Tanah, Oseanografi, dan lain-lain. Sedangkan 

Geografi sosial adalah cabang geografi yang bidang studinya yaitu aspek 

keruangan gejala dipermukaan bumi, yang mengambil manusia sebagai objek 

pokok. Geografi sosial terbagi menjadi beberapa cabang yaitu Geografi Penduduk, 

Geografi Ekonomi, Geografi Politik dan lain-lain. 

 

Dari pengertian geografi di atas, dijelaskan bahwa selain mempelajari sifat-sifat 

bumi dan gejala-gejala alam geografi juga mempelajari tentang penduduk yang 

dalam penelitian ini adalah kesempatan berusaha dalam kajian keadaan ekonomi 

bagi masyarakat di Kota Bandar Lampung.  Sehingga berkaitan dengan cabang 

ilmu geografi yaitu geografi ekonomi. 

 

2. Prospek Usaha Budidaya Jamur Tiram 

Prospek merupakan kondisi yang akan dihadapi oleh perusahaan dimasa yang 

akan datang baik kecendrungan untuk meningkatkan atau menutup. (Taqin 

Panteraya, 2012)  

Budidaya jamur tiram memiliki prospek ekonomi yang baik. Pasar jamur tiram 

yang telah jelas dan permintaan pasar yang selalu tinggi dan minus ini 

http://taqinpanteraya.blogspot.com/2010/10/pengertian-prospek.html
http://taqinpanteraya.blogspot.com/2010/10/pengertian-prospek.html
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memudahkan para pembudidaya memasarkan hasil produksi jamur tiram 

(Adityarial, 2010) 

Dari pernyataan di atas maka yang dimaksud dengan prospek yaitu kemungkingan 

atau harapan layak atau tidak dikembangkannya suatu Usaha Budidaya Jamur 

Tiram di Kota Bandar Lampung  

Selain itu, berdasarkan hasil prasurvey melalui wawancara dengan pemilik Usaha 

Budidaya Jamur tiram yang ada di Kota Bandar Lampung didapatkan bahwa 

kebutuhan pasar akan konsumsi jamur kurang lebih 3 ton/hari (hasil wawancara 

penulis dengan pemilik usaha). Dengan kondisi inilah yang menjadikan peluang 

usaha jamur konsumsi khususnya di Kota Bandar Lampung masih sangat terbuka 

lebar.  

 

3. Bahan Baku Media Tanam 

Sebenarnya jamur tiram dapat tumbuh pada sebatang pohon ataupun  kayu 

gelondongan yang telah lapuk. Namun pada saat ini seiring dengan perkembangan 

jaman jamur tiram dapat ditumbuhkembangkan dengan menggunakan media 

tanam buatan yang dikenal dengan baglog. 

Menurut Parjimo dan Agus Andoko (2007: 32) menjelaskan bahwa belakangan ini 

penggunaan kayu batangan untuk media tanam jamur mulai ditinggalkan karena 

sulit didapat dan harganya relatif mahal. Selain itu, bibit jamur yang ditanam di 

batangan kayu tumbuhnya lama. Sebagai gantinya, saat limbah usaha 

penggergajian yang lebih mudah didapat dan murah harganya. 
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Pembudiayaan jamur tiram di Kota Bandar Lampung pun menggunakan media 

tanam (Baglog) berbahan dasar serbuk gergaji dan bekatul. Untuk memenuhi 

bahan dasar serbuk gergaji di wilayah Kota Bandar Lampung sangat mudah 

didapatkan. Serbuk gergaji diperoleh melalui panglong kayu ataupun industri 

furniture. Kemudahan memperoleh serbuk gergaji ini dikarenakan di Kota Bandar 

Lampung setiap harinya tidak ada yang tidak melakukan aktivitas pembangunan 

gedung ataupun pemukiman. Hal ini mengakibatkan banyaknya pembuatan daun 

pintu dan jendela, kusen pintu dan jendela, kursi, lemari, dan dipan.  

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku lainnya seperti bekatul di 

Kota Bandar Lampung sukar didapatkan, karena bukan pusat pertanian. Sehingga 

pembudidaya jamur tiram memperoleh bekatul di wilayah sekitar Kota Bandar 

Lampung yang memang merupakan pusat pertanian padi, seperti Kedondong,  

Pringsewu, Natar dan Metro. 

 

4. Permintaan 

 

Menurut Erie Maulana Sy (2012: 5) dijelaskan bahwa permintaan pasar jamur 

tiram pun kini makin meningkat, seiring pengetahuan masyarakat akan manfaat 

jamur tiram yang mengandung banyak khasiat bagi kesehatan. Lebih lanjut, 

menurut Ying dalam Erie Maulana Sy (2012: 35) menjelaskan  mengkonsumsi 

jamur tiram dilaporkan memperbaiki fungsi hati dan membatu kerusakan 

gastrotestinal pada manusia.  

 

Hal ini sesuai dengan hasil prasurvey penulis (wawancara, 21 Oktober 2010) 

terhadap konsumen di pasar tradisional yang berada di Rajabasa Kota Bandar 
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Lampung yang menjelaskan bahwa mengonsumsi jamur tiram dapat mencegah 

kanker. 

 

Permintaan jamur di Kota Bandar Lampung pada saat ini belum mencukupi hal ini 

sesuai dengan hasil prasurvey penulis yang telah dijelaskan pada latar belakang, 

yaitu kebutuhan jamur di Kota Bandar Lampung berkisar 3 ton/harinya. 

 

5. Pertumbuhan Penduduk 

 

Menurut Elang Ilik Martawijaya dan M.Yadi Nurjayadi (2010: 4) menjelaskan 

seiring dengan popularitas dan kemasyarakatan jamur tiram, maka permintaan 

konsumen dan pasar jamur di berbagai daerah terus meningkat. Kebutuhan jamur 

tiram sebanding dengan pertumbuhan penduduk dan pendapatan serta perubahan 

pola konsumsi penduduk. 

Kota Bandar Lampung yang merupakan salah satu pusat Pendidikan dimana 

pertumbuhan penduduknya paling banyak disebabkan oleh migrasi setiap 

tahunnya. Tebutinya, Kota Bandar Lampung memiliki Perguruan Tinggi Negeri 

(PTN) dan berbagai Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Hal ini diterimanya 

Mahasiswa baru setiap tahunnya dari berbagai Kabupaten/Kota baik yang berada 

di provinsi Lampung maupun luar Lampung. 

 

6. Ketinggian Tempat 

 

Tinggi tempat suatu daerah mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan jamur 

tiram, maka usaha budidaya jamur tiram dapat berdiri. Setiap kenaikan 100 meter 

suatu tempat, maka selisih suhu udara dengan tempat semula adalah 0,60 celcius. 
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Bila perbedaannya cukup tinggi, maka perbedaan suhu udara juga akan semakin 

tinggi serta akan mempengaruhi pula faktor – faktor lainnya, termasuk 

penggunaan lahan untuk pemukiman, dan usaha budidaya jamur tiram.  

Menurut Parjimo dan Agus Andoko (2010: 10) menjelaskan, bahwa jamur tiram 

dapat tumbuh di pada ketinggian 100 meter sampai ketinggian sekitar 600 meter 

dari permukaan laut, kelembaban 60 – 80% dan suhu udara 22 – 280C.  

Jika melihat potensi fisik yang dimiliki Kota Bandar Lampung bahwa ketinggian 

tempat di wilayah bandar lampung bervariasi, yaitu dari ketinggian 0 – 600 meter 

dari permukaan laut (dpl). hal ini yang dapat dijadikan ukuran prospek kelayakan 

budidaya jamur tiram di Kota Bandar Lampung. 

7. Agroklimatik 

 

Menurut Edi Suharyanto (2010: 22) dijelaskan:  

“jamur tiram umumnya tumbuh subur pada suhu yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan jamur tiram dibedakan dalam dua fase, yaitu fase inkubasi 

yang memerlukan suhu udara 22–280C dengan kelembapan 60–70%. 

Sementara itu, fase pembentukan tubuh buah memerlukan suhu udara 16–

220C dengan kelembapan 80–90%, intensitas cahaya matahari 60–70%, dan 

kadar oksigen sekitar 10%” 

 

Berdasarkan pendapat di atas yang penulis maksud dari agroklimatologi yaitu 

keadaan cuaca yang mendukungnya prospek usaha  budidaya jamur tiram di kota 

Bandar Lampung diantaranya yaitu keadaan suhu udara, kelembapan, 

pencahayaan. Namun pada penelitian ini kondisi agroklimatik yang akan diteliti 

yaitu suhu dan kelembaban udara. Sedangkan pencahayaan tidak dilakukan 

penelitian mengingat alat untuk mengukur pencahayaan tidak ada.  
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8. Kesempatan Berusaha 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Pembinaan dan Pengembangan 

Bahasa, 1997: 308) disebutkan bahwa kesempatan berusaha artinya waktu luang 

yang memungkinkan bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan suatu hasil. Selain 

itu, berdasarkan hasil prasurvey melalui wawancara dengan pemilik Usaha 

Budidaya Jamur tiram yang ada di Kota Bandar Lampung didapatkan bahwa 

kebutuhan pasar yang ada di Bandar Lampung akan konsumsi jamur kurang lebih 

1,5 ton/hari (hasil wawancara penulis dengan pemilik usaha). Dengan kondisi 

inilah yang menjadikan peluang usaha jamur konsumsi khususnya di Kota Bandar 

Lampung masih sangat terbuka lebar. 

Dengan adanya usaha budidaya jamur, secara tidak langsung dapat membuka 

kesempatan bagi masyarakat setempat untuk berusaha (menjadi mitra kerja) 

seperti rumah produksi pembuatan baglog (media tanam) ataupun mendirikan 

usaha budidaya jamur tiram juga, industri rumah tangga seperti sate jamur, keripik 

jamur, usaha-usaha lainnya. 

 

B. Kerangka Pikir 

 

Berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan pustaka yang dikemukakan 

sebelumnya, bahwa tingginya permintaan pasar (konsumen) yang tidak diimbangi 

oleh jumlah rumah produksi sebagai pengusaha budidaya jamur akan membuka 

kesempatan  usaha kepada masyarakat. Disamping menciptakan kesempatan 

usaha juga akan membuka lowongan pekerjaan kepada masyarakat.  Berbicara 
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mengenai prospek usaha budi daya jamur ada tingginya permintaan dan pola 

konsumsi masyarakat terhadap jamur semakin meningkat.  

 

Tidak hanya itu, mudahnya memperoleh bahan baku media tanam, potensi fisik 

dan wisata kuliner dan pertumbuhan penduduk Kota Bandar Lampung ikut serta 

mendukung  untuk beridiri usaha budidaya jamur tiram. Selain itu pula, untuk 

mengukur pospek dalam bentuk kelayakan atau tidak layaknya prospek budidaya 

jamur digunakanlah analisis usaha dipandang dari sudut geografi yaitu berupa 

ketinggian tempat dan keadaan agroklimatik maka dapat disusun kerangka pikir 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir Prospek Kelayakan Usaha Budidaya Jamur  

      Tiram di Kota Bandar Lampung. 
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C. Hipotesis 

Adapun hipotesis yang penulis ajukan adalah sebagai berikut: 

1. Ada kelayakan prospek usaha budidaya jamur tiram dalam ketersediaan 

memperoleh bahan baku media tanam. 

2. Ada kelayakan prospek usaha budidaya jamur tiram dalam permintaan dan 

pertumbuhan penduduk, apabila permintaan dan pertumbuhan penduduk 

sebanding. 

3. Ada kelayakan prospek usaha budidaya jamur tiram dalam ketinggian 

tempat dengan prospek usaha budidaya jamur tiram.  

4. Ada kelayakan prospek usaha budidaya jamur tiram dalam kondisi 

agroklimatik dengan prospek usaha budidaya jamur tiram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


