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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Data yang yang diperoleh dalam penelitian ini ditabulsikan, kemudian dianalisis 

secara deskriptif dengan menggunakan metode persentase, maka dapat 

disimpulkan mengenai kelayakan prospek budidaya jamur tiram. Diantaranya 

tersedianya bahan baku media tanam, permintaan konsumen, pertumbuhan 

penduduk, ketinggian tempat, dan kondisi agrokliamtologi dengan prospek usaha 

budidaya jamur tiram di Kota Balam Lampung dengan hasil sebagai berikut: 

1. Ada kelayakan prospek usaha budidaya jamur tiram dalam tersedianya 

bahan baku media tanam di Kota Bandar Lampung. Hal ini karena 

mudahnya memperoleh media tanam sperti dolomit, serbuk gergaji, dan 

bekatul.  Namun demikian, kebutuhan media tanam berupa serbuk gergaji 

mudah diperoleh dan banyak tersedia di Kotabumi dan Lampung Selatan, 

mengingat di daerah Kotabumi masih banyak penebangan kayu (hutan 

industri). Sedangkan Bekatul berasal dari Bandar Lampung, Metro, 

Pringsewu dan Natar 

2. Ada kelayakan prospek usaha budidaya jamur tiram dalam permintaan 

konsumen di Kota Bandar Lampung. Besarnya permintaan, yaitu 3000 

kg/hari sedangkan yang tercukupi 1460 kg/hari. Selain itu pula Ada 

kelayakan prospek usaha budidaya jamur tiram dalam pertumbuhan 
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penduduk. Hal ini dapat diketahui melalui pertumbuhan penduduk Kota 

Bandar Lampung, yaitu pertumbuhan penduduk 2,80% pertahun 

sedangkan permintaan jamur tiram sebanyak rata-rata 32% pertahun. 

Dengan demikian, ada kelayakan prospek usaha budidaya jamur tiram 

pada permintaan dan pertumbuhan peduduk. Hal ini karena permintaan 

dan pertumbuhan penduduk sebanding. 

3. Ada kelayakan prospek usaha budidaya jamur tiram dalam ketinggian 

tempat. Ketinggian Kota Bandar Lampung yaitu 0–600 meter dari 

permukaan laut, merupakan wilayah yang prospektif. Adapun ketingian 

tempat yang memiliki prospek usaha budidaya jamur yaitu berada antara 

101 – 600 meter dari permukaan laut, yaitu 61,74% dari luas keseluruhan 

dengan keadaan topografinya bergelombang sampai berbukit dan 

bergunung. Sedangkan ada sebanyak 24 tempat usaha yang layak.  

4. Ada kelayakan prospek usaha budidaya jamur tiram dalam kondisi 

agroklimatik. Agroklimat di Kota Bandar Lampung yang mendukung 

perkembangan usaha budidaya jamur tiram. Karena keadaan temperatur 

udara rata-rata 280C dimana sebanyak 18 tempat usaha memiliki 

kelayakan. Sedangkan kelembaban udaranya 77% dimana sebanyak 21 

tempat usaha dikatakn layak. Hal ini sesuai dengan kesesuaian tempat 

tumbuh jamur tiram yaitu pada kondisi agroklimat, kelembaban 60 – 80% 

dan suhu udara 22 – 280C. 
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B. Saran – saran 

 

Adapun saran-saran diantaranya sebagai berikut: 

1. Prospek kelayakan budidaya jamur tiram di Kota Bandar Lampung 

cenderung di daerah-daerah yang memiliki kondisi vegetasi yang rapat, 

dan keadaan topografi atau ketinggian di atas, 100 mdpl. Diharapkan 

kepada masyarakat yang berada pada daerah yang syarat tersebut dapat 

mendirikan budidaya jamur tiram, mengingat kebutuhan jamur tiram yang 

masih tinggi. Dan sebaliknya bagi pembudidaya jamur tiram yang berada 

di ketinggian < 100 mdpl sebaiknya pidah ke ketinggian > 100 mdpl. 

2. Diharapkan bagi pengusaha untuk meningkatan pengetahuannya dengan 

kursus atau pelatihan berbudidaya jamur tiram agar maksimal. 

3. Kepada pengusaha budidaya jamur tiram yang berda di daerah yang 

memiliki suhu udara lebih tinggi dan atau kelembaban udara lebih rendah 

dapat melakuakan manifulasi suhu ataupun kelembaban untuk 

menyesuaiakn lingkungan pertumbuhan jamur tiram. 

4. Untuk yang memiliki tempat usaha yang luasnya masih sempit agar 

pengaturan tataletak baglog pada kumbung agar hasil jamur lebih banyak. 

 

 

 


