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ABSTRAK 
Pengabdian masyarakat ini berupaya untuk menguatkan kelembagaan pada kelompok 

usaha budidaya jamur yaitu Organisasi Kelembagaan Ekonomi Petani Jamur Minang Sejahtera. 
Kita tahu bahwa kelembagaan merupakan upaya untuk dapat membuat posisi tawar pelaku 
usaha baik itu dalam manajemen usaha sampai kepada sistim pemasaran jamur tiram tersebut. 
Pengabdian ini telah dilakukan pada kelompok usaha jamur tiran “Minang Sejahtera” di 
Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Tujuan pengabdian IbDM ini 
adalah pelaku usaha mampu memperkuat kelembagaan yang telah ada dalam upaya 
meningkatkan pendapatan dan pelaku usaha mampu melakukan diversifikasi produk yang 
berkelanjutan. Kelembagaan pelaku usaha berkontribusi dalam meningkatkan kemandirian 
dan kesejahteraan pelaku usaha, karena kelembagaan memiliki ikatan yang sangat kuat 
dengan kondisi sosial ekonomi pelaku itu sendiri. Pengembangan kelembagaan pelaku usaha 
penting karena : (1) banyak masalah yang mampu diselesaikan dengan kelembagaan, (2) 
memberikan kontinuitas pada usaha penyebaran teknologi dan pengetahuan kepada pelaku 
usaha, (3) menyiapkan pelaku usaha agar mampu bersaing dalam struktur ekonomi dan 
pemasaran, (4) terjalinnya kerjasama (mitra) antar pelaku usaha yang dapat mendorong 
penggunaan sumberdaya yang lebih efisien dan (5) pelaku usaha mampu meningkatkan nilai 
tambah produk dengan melakukan diversifikasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan.  
Kata Kunci : usahatani jamur tiram, diversifikasi produk, pemasaran, peningkatan pendapatan 
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LATAR BELAKANG 
 

Budidaya jamur tiram belum banyak 
dikembangkan di Indonesia, baik sebagai 
pemenuhan kebutuhan konsumsi makanan 
sayur-sayuran maupun sebagai peluang 
usaha. Kita tahu bahwa jamur tiram 
merupakan jenis sayuran yang memiliki 
khasiat kesehatan dan nilai gizi yang tinggi. 
Sucipto (2015) menyatakan bahwa peluang 
usaha agribisnis jamur tiram mempunyai 
potensi yang cukup besar, karena peluang 
usaha jamur tiram tidak tergantung pada 
kondisi musim, tidak membutuhkan lahan 
yang luas dan penempatan jamur yang 
dapat disusun secara bertingkat. Budidaya 
jamur memanfaatkan limbah organik 
sehingga menjadikan lingkungan bersih dan 
sehat. Luas lahan sekitar 100 m2 bisa 
menampung ± 7500 baglog dengan estimasi 
pendapatan Rp 200.000 per hari (Hendro 
2014). 

Jamur merupakan salah satu jenis 
pangan yang perlu mendapatkan perhatian 
karena mampu meningkatkan pendapatan 
petani. Rata-rata jamur tiram mengandung 
19-35% protein lebih tinggi dibandingkan 
beras (7.38%) atau gandum (13.2%). Asam 
amino esensisal yang terdapat pada jamur 
tiram ada 9 jenis dari 20 asam amino yang 
dikenal diantaranya lisin, methionin, 
triptopan, teonin, valin, leusin, isoleusin, 
histidin dan fenilalanin. Asam amino ini 
menyerupai derivat protein daging ayam.  
Jamur tiram putih dikenal sebagai jamur 
yang mudah dibudidayakan dan banyak 
dikembangkan pada media substrat kayu 
yang telah dikemas dalam kantung plastik 
kemudian di inkubasikan dan dipelihara di 
dalam rumah kubung (Syammahfuz et al. 
2009). 

Seiring dengan meningkatnya minat 
masyarakat untuk mengkonsumsi jamur 
merang, terjadi pula peningkatan terhadap 
usaha jamur merang. Meningkatnya usaha 

jamur ini tidak disertasi kestabilan 
keuntungan yang didapatkan petani 
sebagai akibat dari rendahnya pengetahuan 
petani terhadap manajemen usaha yang 
baik dan produktif serta kurangnya 
optimalisasi penggunaan bahan dan 
referensi biaya pemeliharaan. Berdasarkan 
data Badan Pusat Statistik pada tahun 2016, 
produksi jamur tiram di Indonesia atau 
produksi nasional terus mengalami 
penurunan dari tahun 2010-2014 yaitu dari 
61.37 ton/m2 menjadi 37.41 ton/m2.  
Sumatera Barat sendiri produksi jamur 
tiram terus mengalami peningkatan dari 
tahun 2010-2014 yaitu dari 17.52% ton/m2 
menjadi 139.99 ton/m2 (BPS 2016). 

Kampung Jamur Cikarau merupakan 
salah satu daerah sentra pengembangan 
usaha jamur tiram putih. Kampung Jamur 
Cikarau terletak di Jalan Cikarau Kelurahan 
Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto 
Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera 
Barat. Pengabdian ini bermitra dengan 
kelompok usaha budidaya jamur yaitu 
Organisasi Kelembagaan Ekonomi Petani 
Jamur Minang Sejahtera. Kelompok usaha 
ini dibentuk pada bulan Juli tahun 2018 dan 
diketuai oleh seorang ibu rumah tangga 
bernama Sulastri. Kelompok usaha Minang 
Sejahtera beranggotakan 18 orang 
perempuan yang melakukan budidaya dan 
sekaligus pengolahan jamur tiram putih. 
Adapun susunan organisasi dari kelompok 
ini dapat di lihat pada Gambar 1.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gambar 1 struktur organisasi kelembagaan 

ekonomi petani jamur Minang 
Sejahtera 

 
Berawal dari banyaknya limbahnya 

serbuk kayu somel di daerah tempat 
tinggalnya, sehingga bisa dimanfaatkan 
untuk dijadikan baglog sebagai langkah 
awal mendirikan usaha jamur tiram ini 
(Gambar 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2 Kumbung jamur tiram 
Lasiva Agro 

 
Sampai saat ini kelompok usaha 

sudah mampu melakukan diversifikasi 
jamur tiram dalam bentuk jamur crispi, 
rendang jamur, dendeng jamur dan keripik 
jamur dan sudah dipasarkan ke berbagai 
cafe dan restoran di Kota Padang. Adapun 
merek dagang dari usaha ini adalah Usaha 
Pengolahan Jamur Lasiva Agro (Gambar 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3 Usaha Pengolahan Jamur 
Lasiva Agro 

 
Pengembangan usaha jamur tiram ini 

dipilih karena daya serap pasar yang masih 
sangat tinggi dan potensial, kebutuhan skill 
yang tidak begitu tinggi, biaya investasi 
yang relatif rendah serta tersedianya 
sarana dan prasarana utama sehingga 
investasi yang masuk akan dialokasikan 
untuk dana operasional usaha. 



Adanya program ini akan menjadi prospek 
peningkatan penghasilan masyarakat 
khususnya di Kampung Jamur Cikarau 
Kecamatan Koto Tangah Kota Padang 
Provinsi Sumatera Barat. 
 
Solusi/Teknologi yang dilakukan  
Metode pelaksanaan pengabdian kepada 
pelaku usaha jamur tiram dapat 

digambarkan dalam bentuk diagram alir 
dibawah ini (Gambar 4). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gambar 4 Diagram Alir Metode 

Pelaksanaan Pengabdian 
Masyarakat (IbDM) 

 
Tahapan Pelaksanaan  
Adapun rencana dan langkah-langkah 
kegiatan pengabdian ini antara lain : 

1. Koordinasi tim pengabdian dengan 
mitra usaha serta sosialisasi tujuan 
kegiatan pengabdian ini kepada mitra 
pengabdian. 

2. Persiapan umum bertujuan untuk 
mempersiapkan segala sesautu yang 
berkaitan dengan pelaksanaan 
pengabdian. Pembuatan jadwal kerja 
dan kegiatan yang disesuaikan dengan 
kondisi real di lapangan.  

3. Pelaksanaan pengabdian ini di awali 
dengan orientasi kerja dalam bentuk 
kunjungan lapangan, survey, observasi 
dan wawancara. Selanjutnya atas 
persetujuan mitra maka tim 
pengabdian akan melakukan pelatihan 
dan pendampingan. 

4. Pelaksanaan kegiatan pelatihan yang 
diarahkan adalah pada manajemen 
usaha yang meliputi : perencanaan 
produksi, pembuatan laporan keungan 
bagi mitra pengabdian, pelatihan aspek 
pemasaran dan jaringan bisnis serta 
pendampingan dalam pembentukan 
koperasi usaha secara berkelanjutan. 

 
 
 

PERMASALAHAN MITRA 

1. Pelaku usaha merupakan ibu rumah tangga 

karna mereka ingin memiliki tambahan 

pendapatan bagi keluarga 

2. Pencatatan keuangan yang masih belum 

terstruktur 

3. Keinginan membentuk sebuah koperasi 

anggota yang berkelanjutan 

4. Manajemen usaha yang masih belum baik 

misalnya dalam kemasan produk, labeling dan 

aspek pemasaran 

METODE PENYELESAIAN MASALAH 

1. Koordinasi dan sosialisasi dengan kelompok 

usaha dan pendamping UMKM Kota Padang 

2. Pelatihan bagaimana membuat pencatatan 

akuntansi yang baik 

3. Pendampingan dan penyuluhan bagaimana 

sampai bisa membentuk sebuah koperasi 

kelompok 

4. Penyuluhan terkait dengan aspek pemasaran 

dan pengolahan produk 

 

HASIL YANG DIHARAPKAN 

1. Peningkatan kesejahteraan keluarga para 

anggota kelompok jamur tiram 

2. Catatan dan pembukuan biaya dan pendapatan 

yang baik dan jelas 

3. Tebentuknya koperasi kelompok usaha yang 

berkelanjutan. 

4. Terciptanya produk yang mampu diserap oleh 

pasar menuju era digital 4.0 



Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian 
Kegiatan pengabdian ini dilakukan di 

Kampung Jamur Cikarau Kelurahan Dadok 
Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah 
Kota Padang yaitu pada kelompok usaha 
jamur Minang Sejahtera yang 
beranggotakan 18 orang yang merupakan 
ibu-ibu rumah tangga. Tim pengabdian 
terdiri atas 4 orang dosen dan 4 orang 
mahasiswa. Pelatihan dan pendampingan 
dilakukan dengan metode Focus Group 
Discussion (FGD) untuk mengkondisikan 
situasi pelatihan sebagai forum dua arah 
sehingga terdapat hubungan timbal balik 
antara keuda belah pihak. Hal ini dapat 
mempermudah penyelesaian persoalan 
perioritas yang dihadapi mitra. Adapun 
beberapa hasil kegiatan yang telah 
dilakukan oleh tim pengabdian bersama 
mitra adalah : 

1. Pelatihan dan pendampingan 
perencanaan produksi. Pelatihan ini 
diberikan langsung kepada pelaku 
usaha jamur merang yang bertujuan 
untuk mendukung stabilitas hasil 
produksi.. Pada saat pengabdian setiap 
anggta kelompok telah mimiliki 
kumbung sendiri. Hasil dari jamur 
tiramnya dijual ke ketua kelompok 
yang nantinya uang hasil penjualan itu 
di catat pada catatan kelompok dan 
pada suatu saat anggota bisa 
meminjam uang hasil penjualan 
tersebut dengan cara memotongnya.  

 Namun keadaan seperti ini juga 
mempunyai kelemahan. 

 Kelemahan yang terjadi adalah pada 
saat hasil produksi melimpah maka 
jamur tiram yang dihasilkan tidak 
mampu di serap pasar seluruhnya dan 
mengakibatkan terjadi kebusukan pada 
produk segar. Salah satu usaha adalah 
melakukan perencanaan produksi 
secara bertahap. 

 Tujuan dari kegiatan ini pelaku usaha 
tidak perlu khawatir lagi dengan hasil 
produksi yang tidak laku dijual.  

 
2. Pelatihan penyusunan laporan 

keuangan usaha 
Dari hasil pelaksanaan pengabdian 
diketahui bahwa mitra usaha belum 
melakukan pencatatan laporan 
keuangan yang baik. Mitra pengabdian 
ini selain menghasilkan jamur merang 
segar juga melakukan diversifikasi 
jamur menjadi 4 jenis produk yaitu 
jamur krispi, rendang jamur, dendeng 
jamur dan keripik jamur. Proses 
produksi jamur ini tidak dilakukan 
secara terus menerus tetapi dilakukan 
jika adanya kelebihan produksi dan 
permintaan konsumen. Keadaan yang 
seperti ini mengakibatkan mitra belum 
memisahkan antara hasil penjualan 
jamur segar dengan penjualan jamur 
yang telah di olah menjadi produk 
makanan. Pelatihan laporan keuangan 
bertujuan untuk memberikan wawasan 
kepada mitra pengabdian tentang 
pentingnya penyusunan laporan 
keuangan sebuah usaha. 
Tim pengabdian memberikan cara 
penyusuanan laporan keunagan yang 
sederhana meliputi buku kas harian, 
buku persediaan, buku penjualan, buku 
hasil produksi dan laporan laba/rugi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Pelaksanaan kegiatan program 
pengabdian pada masyarakat yang berjudul 
IbDM Kelompok Jamur Tiram “Minang 
Sejahtera” di Kecamatan Koto Tangah Kota 
Padang Provinsi Sumatera Barat melalui 
pelatihan dan pendampingan perencanaan 
produksi, pelatihan penyusuanan laporan 
keuangan usaha dan dalam jangka panjang 
melakukan pelatihan dan pendampingan 
supaya kelompok usaha mampu 
mendirikan sebuah koperasi kelompok. 
Kegiatan ini dapat membantu pelaku usaha 
jamur dalam mencapai hasil usaha yang 
optimal melalui proses produksi yang 
terencana sehingga produk yang dihasikan 
mampu diterima pasar dan memperluas 
jaringan pemasaran dan dalam jangka 
panjang kelompok usaha telah memiliki 
sebuah koperasi bersama secara 
berkelanjutan.  
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