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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Jamur Tiram 

Jamur tiram (Pleurotus ostreatus) berasal dari familia Pleurotaceae dan 

genus  Pleurotus (Cahyana et al., 2002). Jamur tiram memiliki permukaan yang 

licin dan agak berminyak ketik lembab, bagian tepi yang sedikit bergelombang, 

letak tangkai lateral disamping tudung serta daging buah berwarna putih 

(Suriawiria, 1993). Jamur ini memiliki tangkai bercabang dan berwarna putih 

dengan tudung bulat besar antara 3-15 cm. Jamur tiram dapat tumbuh dengan baik 

pada kayu-kayu lunak dengan ketinggian sekitar 600 meter dari permukaan laut. 

Jamur ini dapat tumbuh dan berkembang dengan suhu 15- 30o C pada pH 5,5-7 dan 

kelembaban 80%-90% serta tidak tahan terhadap intensitas cahaya yang tinggi 

karena dapat merusak miselia jamur (Achmad et al., 2011). Jamur tiram 

mengandung sembilan asam-asam amino esensial yang penting bagi tubuh, sumber 

vitamin terutama B1, B2, provitamin D2, serta sumber mineral terutama kalium dan 

fosfor (Djarijah dan Siregar, 2001).  

 

2.2. Budidaya Jamur Tiram 

 

 

Budidaya jamur tiram dimulai dengan mendirikan kumbung yaitu tempat 

menyimpan media tanam jamur tiram yang disebut baglog. Kumbung berfungsi 

sebagai pelindung baglog dari hujan dan sinar matahari. Kumbung dapat dibangun 

dengan dinding berbahan bambu dan atap dengan genting karena harganya yang 

relatif murah (Retnaningsih, 2014). Umumnya, usaha budidaya jamur memiliki dua 
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jenis kumbung yaitu kumbung untuk inkubasi dan kumbung untuk produksi 

(Meinada, 2013). 

Baglog adalah media tanam jamur tiram, dimana media ini terbuat dari 

serbuk gergaji kayu yang bisa dicampur dengan berbagai bahan seperti gandum, 

jerami, gabah padi ataupun ampas kopi (Meinada, 2013). Baglog disusun dalam 

rak-rak yang terdapat pada kumbung. Pada kumbung inkubasi, baglog 

diinkubasikan selama 3 hingga 6 minggu hingga miselium jamur tumbuh di seluruh 

permukaan baglog (Sariasih, 2013). Baglog yang pertumbuhan miseliumnya sudah 

merata dipindahkan ke kumbung produksi, yang kemudian akan dilakukan 

pemanenan setelah 15 hari dipindahkan dan satu baglog dapat dipanen 4-5 kali lalu 

dilakukan pergantian baglog (Meinada, 2013). 

 

2.2. Investasi 

 

 Investasi adalah pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk 

menghasilkan laba di masa yang akan datang (Mulyadi, 2001). Investasi dapat 

didefinisikan sebagai penanaman modal atau pemilikan sumber-sumber dalam 

jangka panjang yang akan bermanfaat pada beberapa periode yang akan datang 

(Supriyono, 1987). Investasi merupakan suatu aktivitas penempatan sejumlah dana 

pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang 

(Halim, 2003). Dana yang telah diinvestasikan akan digunakan untuk membeli 

sarana produksi yang berkaitan dengan komoditas usaha, dimana penggunaan dari 

sarana tersebut diharapkan dapat menghasilkan keuntungan dimasa yang akan 

datang. 
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2.3. Pendapatan 

 

 Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lainnya atas aktiva sebuah 

entitas atau penyelesaian kewajiban (atau kombinasi dari keduanya) selama satu 

periode dari pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau aktivitas lain 

yang merupakan operasi utama atau sentral entitas yang sedang berlangsung 

(Dyckman, 2000). Pendapatan diukur sebagai aliran kas dan ditambah dengan 

perubahan nilai pada aktiva bersih (Wild, 2003). 

Pendapatan pada usaha budidaya jamur tiram putih adalah hasil penjualan 

jamur tiram putih. Pendapatan dari usahatani jamur diperoleh dengan 

memperhitungkanselisih antara total penerimaan dengan total biaya menghasilkan 

(Listyono et al., 2013).Pendapatan usaha jamur tiram merupakan selisih penerimaan 

dengan keseluruhan biaya yang dikeluarkan (Anggraeni et al., 2014).  

 

2.4. Biaya 

 

 Biaya merupakan segala jenis pengeluaran dalam proses produksi. Biaya 

adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang telah 

terjadi atau mungkin terjadi untuk mencapai tujuan tertentu (Mulyadi, 2012). Biaya 

adalah nilai penggunaan sarana produksi, upah dan lain-lain yang dibebankan pada 

proses produksi (Zulfahmi, 2011). Biaya terbagi atas dua yaitu biaya tetap dan biaya 

variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak tergantung pada jumlah produksi, 

sedangkan biaya variabel adalah biaya yang berhubungan langsung dengan 

produksi (Halim, 2003). 
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2.5. Studi Kelayakan 

 

 Studi kelayakan adalah penelitian yang mendalam terhadap suatu ide usaha 

tentang layak tidaknya ide tersebut untuk dilaksanakan (Suliyanto, 2009). Studi 

kelayakan usaha mempelajari secara mendalam usaha atau bisnis yang akan 

dijalankan, dalam rangka menentukan layak tidaknya usaha tersebut dijalankan 

(Kasmir dan Jakfar, 2003). Studi ini pada dasarnya membahas berbagai konsep 

dasar yang berkaitan dengan keputusan dan proses pemilihan proyek usaha agar 

mampu memberikan manfaat ekonomis dan sosial sepanjang waktu.  

Analisis kelayakan finansial merupakan salah satu aspek kajian dalam studi 

kelayakan usaha. Aspek ini merupakan suatu kajian mendalam tentang kelayakan 

suatu usaha dari sisi finansial (Husnan dan Suwarsono, 2000). Analisis aspek 

finansial memiliki tujuan untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan 

biaya dan manfaat yang diharapkan, dengan membandingkan pengeluaran dan 

pendapatan (Umar, 2003). 

 

2.6. Analisis Trend 

 

 Analisis trend merupakan suatu analisis yang menggambarkan perubahan 

rata-rata suatu variabel tertentu dari waktu ke waktu (Suyanto, 2011). Analisis ini 

merupakan gerakan kecenderungan naik atau turun suatu nilai dalam jangka waktu 

tertentu yang didapat dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu (Purwanto, 

2011). Analisis trend memeiliki tujuan untuk mengetahui kecenderungan keadaan 

keuangan suatu perusahaan dimasa yang akan datang (Muktiadji dan Soemantri, 

2009). Analisis trend tidak terbaas pada suatu rumus tetapi menghitung dari 
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perbandingan persentase data, sehingga jika perbandingan data cenderung naik, 

maka hasil trend juga akan mengalami kenaikan begitu juga sebaliknya (Nugraha, 

2006). 

 

2.7. Net Present Value (NPV) 

 

  Net present value (NPV) adalah arus kas yang diperkirakan pada masa yang 

akan datang yang didiskontokan pada saat ini. NPV merupakan salah satu alat ukur 

untuk mengetahui profitabilitas investasi yang kita tanamkan pada persahaan (Alwi, 

2001). Menggunakan metode NPV dalam analisis kelayakan memilki beberapa 

keuntungan seperti dapat mengetahui nilai uang saat ini memiliki nilai yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan nilai uang yang akan diterima dimasa yang akan 

datang, menggunakan seluruh nilai cash flow yang dimiliki suatu proyek, 

perhitungan bersifat objektif karena menggunakan ukuran yang sudah jelas yaitu 

estimasi cash flow dan discount rate, dapat mengevaluasi nilai masing-masing 

proyek, serta metode NPV selalu konsisten dengan tujuan memaksimalakan nilai 

suatu proyek (Rangkuti, 2012).  

  Hasil dari analisis kelayakan finansial suatu usaha menggunakan metode 

NPV menunjukan suatu usaha layak untuk investasi jika nilai hasil analisis tersebut 

positif, yang artinya usaha tersebut dapat menghasilkan lebih tinggi dari biaya yang 

telah diinvestasikan (Murjana, 2014). Jika hasil analisis bernilai negatif, artinya 

usaha tersebut tidak layak secara finansial dan tidak layak untuk dilakukan 

berinvestasi karena tidak mampu menghasilkan lebih dari yang telah diinvestasikan 

(Djakman dan Sulistyorini, 2000). 
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2.8. Internal Rate of Return  (IRR) 

 

Internal Rate of Return (IRR) adalah metode perhitungan investasi dengan 

menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai 

sekarang dari penerimaan-penerimaan kas bersih dimasa datang. IRR merupakan 

tingkat suku bunga maksimum  yang dapat dibayar oleh bisnis untuk sumberdaya 

yang digunakan karena bisnis membutuhkan  dana  lagi  untuk  biaya-

biaya  operasi  dan  investasi  dan  bisnis  baru sampai pada tingkat pulang modal 

(Gittinger, 1986). Internal Rate of Return  (IRR) digunakan untuk mencari tingkat 

bunga yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan di masa 

datang, atau penerimaan kas, dengan  mengeluarkan  investasi  awal. Jika 

perhitungan IRR suatu usaha menunjukkan hasil yang sama  dengan  tingkat 

discount rate maka usaha tidak dapat mendapatkan  untung atau  rugi, tetapi jika 

nilai IRR lebih kecil dari tingkat discount rate maka usaha tersebut tidak layak 

diusahakan, sedangkan apabila nilai IRR lebih besar dari tingkat discount rate maka 

usaha tersebut layak untuk diusahakan (Umar, 2005). 

 

2.9. Gross B/C Ratio 

 

Gross B/C Ratio adalah ukuran perbandingan antara PV penerimaan dengan 

PV biaya produksi. Batasan besaran nilai B/C dapat diketahui apakah suatu usaha 

menguntungkan atau tidak menguntungkan (Alwi, 2001). Perhitungan Gross B/C 

Ratio menunjukkan suatu usaha layak secara finansial adalah jika perhitungan 

Gross B/C rasio menunjukkan nilai lebih besar atau sama dengan 1,00 dan 



10 
 

menunjukkan suatu usaha tidak layak jika nilai Gross B/C ratio kurang dari 1,00 

(Djakman dan Sulistyorini, 2000). 

 

2.10. Payback Period (PP)  

 

Payback period (PP) adalah periode yang diperlukan untuk dapat menutup 

kembali pengeluaran investasi yang menggunakan aliran cash netto/proceed. 

Waktu yang diperlukan agar dana yang ditanam pada suatu investasi dapat 

diperoleh kembali seluruhnya (Riyanto, 2004). PP merupakan jangka waktu yang 

diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi (initial cash investment) 

dengan menggunakan aliran kas (Umar, 2003). 

Analisis payback period bertujuan untuk mengetahui seberapa lama 

(periode) investasi akan dapat dikembalikan saat terjadinya kondisi break even-

point (jumlah arus kas yang masuk sama dengan jumlah arus kas yang keluar) 

(Djakman dan Sulistyorini, 2000). Hasil analisis payback period terhadap suatu 

usaha, menunjukkan suatu layak jika periode pengembalian investasi lebih singkat 

dari waktu perhitungan yang telah ditetapkan (Riyanto, 2004). Penggunaan analisis 

ini hanya disarankan untuk mendapatkan informasi tambahan guna mengukur 

seberapa cepat pengembalian modal yang diinvestasikan. 

 

2.11. Return on Investment (ROI) 

 

Return on Investment (ROI) adalah adalah salah satu bentuk dari rasio 

profitabilitas yang dimaksudkan dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan 

keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasinya 
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perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (Munawir, 2007). Rasio ini 

menunjukan hasil dari  seluruh aktiva yang dikendalikannya dengan mengabaikan 

sumber pendanaan dan biasanya rasio ini diukur dengan persentase (Kasmir dan 

Jakfar, 2003). 

 

2.12.  Analisis Sensitivitas 

 

Analisis sensitivitas adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui 

akibat dari terjadinya perubahan pada parameter-parameter produksi terhadap 

kinerja produksi dalam menghasilkan keuntungan (Umar, 2003). Analisis ini 

memperkirakan tingkat toleransi usaha terhadap peningkatan harga atau input dan 

penurunan  harga  atau  jumlah  output  (Gittinger,1986). Analisis sensitivitas 

bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh dampak perubahan tersebut terhadap 

kelayakan proyek. 

 

2.13. Penelitian Terdahulu  

 

Penelitian-penelitian terdahulu tentang analisis kelayakan finansial usaha 

budidaya jamur tiram, dilakukan  dengan tujuan untuk mengetahui apakah usaha 

budidaya jamur di lokasi-lokasi penelitian tersebut layak atau tidak secara 

finansisal. Penelitian-penelitian tersebut berkaitan dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan yaitu analisis kelayakan finansial usaha budidaya jamur tiram di 

Perusahaan Jaka Makmur untuk menganalisis kelayakan usaha tersebut secara 

finansial untuk dilakukan investasi yang akan digunakan untuk pengembangan 

usaha. 
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Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

 

No Penelitian Judul Alat Penelitian Hasil 

1 Murjana, I 

(2014) 

Analisis 

Feasibility 

Study Usaha 

Jamur Tiram 

pada UD. 

Nihida Farm 

Mataram 

Analisis 

feasibility,Metode 

NPV, Metode 

IRR, Pendekatan 

BEP, Metode B/C 

ratio dan Analisis 

Sensivitas 

Usaha Jamur Tiram 

UD. Nihida Farm 

Mataram layak 

untuk diusahakan 

2 Anggraeni, 

R., Subeni 

dan Khoirul 

Umam (2014) 

Analisis 

Pendapatan, 

Keuntungan, 

dan Kelayakan 

Usaha Jamur 

Tiram di 

Kabupaten 

Sleman 

Perhitungan 

Pendapatan, 

Penghitungan 

Keuntungan dan 

Metode B/C ratio 

Usaha Jamur Tiram 

di Kabupaten 

Sleman layak untuk 

diusahakan 

3 Retnaningsih, 

N. (2014) 

Kelayakan 

Finansial 

Budidaya 

Jamur Tiram 

di Desa 

Sugihan, 

Kecamatan 

Tengaran, 

Kabupaten 

Semarang 

Metode ROI, 

Metode PP, 

Metode NPV, 

Pendekatan BEP, 

dan Metode B/C 

ratio. 

Budidaya Jamur 

Tiram di Desa 

Sugihan,Kecamatan 

Tengaran, 

Kabupaten 

Semarang layak 

untuk diusahakan 

Sumber: Data Primer, 2017 

  

 

 

 

 

 


