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1 PENDAHULUAN 
 

 

 

Latar Belakang 
 

 

Ragam hayati hutan hujan tropis di Indonesia sangat besar dan berpotensi 

untuk  kesejahteraan manusia. Salah satunya adalah ragam jenis jamur yang ada di 

dalamnya. Membudidayakan jamur tersebut diharapkan bisa memberikan nilai 

ekonomis bagi petani. Namun produksi jamur tiram sampai saat ini hanya dapat 

memenuhi dari permintaan pasar, sehingga untuk memenuhinya Indonesia masih 

harus terus mengimpor. Selain itu banyak petani yang belum berminat untuk 

membudidayakan jamur tiram yang disebabkan keterbatasan mengenai informasi 

pendapatan yang akan diperoleh dan kebutuhan pasar. Padahal harga jamur relatif 

mahal dan stabil, budidayanya tidak kenal musim, modal usaha tidak terlalu 

mahal, pasar jelas, pemeliharaan tidak rumit dan tidak menimbulkan pencemaran. 

Sedangkan untuk sukses dibutuhkan keuletan dan ketekunan (Herliyana 2008).  

Sutarja (2010) menyampaikan bahwa budidaya jamur tiram (Pleorotus 

ostreatus) belum banyak dikembangkan di Indonesia, baik sebagai peluang usaha 

maupun sebagai pemenuhan konsumsi masyarakat, produksi jamur tiram yang 

dimaksud adalah budidaya pada media campuran serbuk gergaji kayu dengan 

tepung jagung dan bekatul yang dikemas dalam bentuk baglog.  

Direktorat Jenderal Hortikultura (2007) menyampaikan bahwa Agribisnis 

jamur tiram putih (Pleuretus ostreatus) merupakan usaha yang dapat dijalankan 

tanpa harus tergantung kondisi musim, karena teknis budidaya dapat dilakukan 

dalam kumbung atau ruangan yang dikondisikan memenuhi syarat tumbuh yang 

sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan jamur. Suhu dan 

kelembaban dapat diatur dengan melakukan penyemprotan air ke dalam kumbung. 

Jika kondisi kering atau kekurangan air maka pertumbuhan jamur akan terganggu. 

Parjimo (2007) menyampaikan bahwa usaha jamur tiram putih berpotensi 

besar dalam meningkatkan penghasilan masyarakat karena sebagai bahan 

kebutuhan konsumsi yang mengandung sumber protein nabati bernilai gizi tinggi 

seperti ditunjukkan pada Tabel 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1  Perbandingan kandungan gizi jamur dan bahan makanan lain tahun 

2007 

Bahan Makanan Protein (%) Lemak (%) Karbohidrat (%) 

Jamur tiram 27,00 1,60 58,00 

Jamur merang 1,80 0,30 4,00 

Jamur kuping 8,40 0,50 82,80 

Daging sapi 21,00 5,50 0,50 

Bayam 0,00 2,20 1,70 

Kentang 2,00 0,00 20,90 

Kubis 1,50 0,10 4,20 

Seledri 0,00 1,30 0,20 

Buncis 0,00 2,40 0,20 
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 Sumarmi (2006) menyampaikan bahwa kandungan jamur tiram memiliki 

protein nabati tinggi, kaya vitamin dan mineral disamping rendah karbohidrat, 

lemak dan kalori yang sangat berguna untuk menjaga kesehatan. Mineral 

 mikroelemen yang bersifat logam dalam jamur tiram sangat rendah sehingga 

aman dikonsumsi. Komposisi dan kandungan yang terdapat dalam jamur tiram  

dapat ditunjukkan pada Tabel 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Direktorat Jenderal Hortikultura (2013) menyampaikan bahwa usaha tani 

jamur tiram putih tidak memerlukan lahan yang luas bahkan dapat dilakukan 

dipekarangan penduduk. Melalui kegiatan tersebut tentu akan memberikan nilai 

tambah dan pendapatan tambahan bagi keluarga, sehingga di beberapa daerah 

telah banyak dibudidayakan jamur tiram  seperti ditunjukkan pada Tabel 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Tabel 2  Komposisi dan kandungan nutrisi setiap 100 gram jamur tiram tahun 

2006 

Komponen Kandungan Satuan 

Kalori 367,00  kalori 

Protein 10,50 - 30,40  % 

Karbohidrat 56,60 % 

Lemak 1,70 - 2,20  % 

Thiamin 0,20  mg 

Ribloflavin 4,70 - 4,90  mg 

Niacin 77,20  mg 

Kalsium 314,00  mg 

Serat 7,40 - 24,60  % 

 

Tabel 3  Sentra produksi jamur tiram putih di Indonesia tahun 2013 

No Provinsi Kabupaten 

1 Aceh Banda Aceh, Aceh Besar 

2 Sumatra Barat 
Limapuluh Kota, Agam, Solok Selatan, Kota 

Payakumbuh 

3 Jambi Kota Jambi, Tanjung Jabo 

4 Sumatra Selatan 
Musi Rawas, Banyuasin, Kota Palembang, OKU 

Timur 

5 Jawa Barat 

Karawang, Subang, Purwakarta, Cianjur, 

Indramayu, Cirebon, Bandung Barat, Garut, 

Ciamis, Tasikmalaya, Bogor, Sumedang 

6 Jawa Tengah 
Karanganyar, Wonosobo, Solo, Tegal, 

Semarang 

7 DIY Sleman, Bantul 

8 Jawa Timur 
Sidoarjo, Pasuruan, Kab/Kota Malang, Batu, 

Magetan, Mojokerto, Jombang, Jember 

9 Banten Tangerang Selatan, Tangerang, Cilegon, Serang 

10 Bali Tabanan, Denpasar, Buleleng, Gianyar 
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 Setyawati (2013) menyampaikan bahwa usaha jamur tiram putih banyak 

diminati masyarakat karena mempunyai periode pemeliharaan yang singkat. 

Jamur dapat dipanen mulai umur 40 hari setelah penanaman bibit (inokulasi) 

hingga masa produksi 3 bulan sampai 4 bulan dengan produksi antara 0,6 kg 

sampai 1,3 kg per baglog. Perkembangan usaha jamur di Indonesia dimulai sejak 

tahun 2003. Bebeberapa kawasan di pulau Jawa banyak perusahaan jamur 

konsumsi, jamur yang diusahakan adalah jenis jamur tiram putih (Pleuretus 

ostreatus). Khusus untuk jamur tiram putih memiliki peluang usaha yang besar 

karena bibit unggul dalam bentuk botol maupun baglog sudah banyak tersedia. 

Produksi jamur tiram di Jawa Timur mengalami peningkatan lebih dari 50%. 

Sentra produksi jamur di Jawa Timur meliputi Kabupaten Sidoarjo, Pasuruan, 

Kab/Kota Malang, Batu, Magetan, Mojokerto, Jombang dan Jember. Kebutuhan 

jamur tiram secara nasional pada tahun 2013 sebesar 107.617,50 ton, sedangkan 

produksi yang dihasilkan Propinsi Jawa Timur sebesar 88.445,00 ton, sehingga 

82,20% kebutuhan jamur secara nasional dapat dipenuhi dari sentra produksi 

jamur Propinsi Jawa Timur. Pola pengembangan usaha jamur tiram yang banyak 

dilakukan pada umumnya melalui strategi kemitraan. Data produksi jamur tiram 

seperti ditunjukkan pada Tabel 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Samad (2011) menyampaikan bahwa usaha untuk memecahkan masalah 

menuntut perhatian dan konsentrasi upaya yang besar, salah satu di antaranya 

adalah kemitraan yang dilakukan di antara para pelaku ekonomi itu sendiri. 

Kemitraan usaha yang dilakukan selama ini secara umum sudah dapat 

meningkatkan produksi dan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, Langkah 

yang bisa ditempuh untuk memajukan usaha budidaya jamur tiram adalah: relasi, 

klien, koneksi, dan memperoleh banyak mitra (Wibawa 2012) 

Tabel 4  Produksi dan produktivitas jamur di Indonesia dan Jatim tahun 2003-

2013 

Tahun 
Luas panen (Ha) Produksi (ton) 

Produktivitas 

(kw/Ha) 

Nasional Jatim Nasional Jatim Nasional Jatim 

2003 278,00 0,00 31.233,00 0,00 1.123,50 0,00 

2004 263,00 3,00 10.543,00 94,20 400,90 310,40 

2005 254,00 56,00 30.854,00 2.548,00 1.213,60 455,13 

2006 298,00 80,00 23.559,00 10.231,00 790,57 1.278,80 

2007 377,00 174,00 48.246,00 18.295,00 1.279,80 1.050,60 

2008 637,00 385,00 4.3047,00 35.378,00 675,80 916,70 

2009 700,00 385,00 38.465,00 28.557,00 549,30 741,60 

2010 684,00 308,00 61.376,00 39.649,00 897,00 119,30 

2011 955,50 577,50 64.570,50 53067,00 1.013,70 1.375,05 

2012 1.274,00 770,00 86.094,00 70.756,00 1351,60 1833,40 

2013 1.592,50 962,50 107.617,50 88.445,00 1.689,50 2.291,75 
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Rachmad (1998) menyampaikan bahwa kemitraan pada dasarnya 

merupakan sarana untuk saling memajukan dua belah pihak yang bermitra. 

Filosofi dari kemitraan yang dilakukan pada peningkatan keberhasilan di bidang 

agroindustri dapat benar-benar menjadi kekuatan perekonomian rakyat.Menurut 

Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil 

dengan usaha menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip saling 

membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan (Deptan 1995). 

Keunggulan pada pola kemitraan usaha (contrac farming) adalah kontrak 

pemasaran meliputi : efesiensi dalam pengumpulan hasil, menghasilkan produk 

berkwalitas, efesiensi dalam pengangkutan, harga relatif stabil, menjamin 

kontiyuitas kapasitas pasokan karena adanya perencanaan produksi. Sedangkan 

kelemahan pola usaha kemitraan usaha (contrak farming) adalah: kelembagaan 

usaha umumnya didasarkan atas ikatan-ikatan formal dengan sistem insentif dan 

sangsi (reward and punishment), perusahaan biasanya memiliki jaringan pasar 

yang khusus (super market, industri pengolahan, restaurant dan hotel serta ekspor) 

dengan persyaratan standar mutu yang ketat, tidak adanya fleksibelitas keluar 

masuk pasar secara bebas karena terikat kontrak, menampung produksi sesuai 

standar kwalitas yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak (Saptana 2009). 

Kemitraan pada dasarnya merupakan suatu hubungan kerja yang sinergis 

diantara berbagai pelaku untuk mewujudkan tujuan yang disepakati bersama dan 

para pelaku membagi tanggung jawab serta resiko yang dihasilkan. Namun hal 

yang patut dicermati adalah pada pendekatan yang bersifat kompetitif dan 

bersubsidi ternyata belum bisa memberikan hasil yang optimal dibandingkan 

dengan potensi yang ada (Widyani 2013).  

Penerapan pola kemitraan bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah 

keterbatasan modal dan teknologi bagi petani kecil, mengangkat mutu produk dan 

masalah pemasaran namun pada kenyataannya penerapan kemitraan tersebut 

sering menghadapi masalah baik yang bersumber dari petani mitra maupun dari 

pihak perusahaan. Akhirnya dapat menyebabkan kemitraan yang dibangun tidak 

dapat berkelanjutan (Purwaningsih 2007). 

Johnson (1999) menyampaikan bahwa pilihan mengenai strategi kemitraan 

merupakan salah satu bentuk strategi aliansi yang dapat meningkatkan kinerja 

usaha melalui beberapa variabel pengaruhnya yaitu ketergantungan (dependency), 

fleksibilitas (fleksibility), kualitas hubungan (relation quality) dan penyebaran 

informasi (information sharing). Tujuan internal suatu usaha sangat bergantung 

dengan mitranya. Hal ini akan meningkatkan penyebaran informasi, transaksi 

yang efisien, penghematan biaya, proses teknologi dan inovasi, memperpendek 

waktu pengembangan produk, manajemen logistik dan program pemasaran 

lainnya seperti promosi bersama dan memperpendek waktu dalam merespon 

kegiatan. Tingkat yang paling dasar, integrasi strategis antara badan usaha dimulai 

ketika hubungan timbal balik menjadi penting, yaitu dalam kerangka kerja badan 

usaha tersebut, hubungan tersebut merupakan hal utama bukan sekedar sampingan 

baik dalam sektor input maupun output.  

Usaha Jamur tiram khususnya yang ada di Kabupaten Jember masih belum 

banyak dilakukan oleh masyarakat. Petani jamur tiram sebagian besar adalah 

industri kecil awal sebanyak 98 orang Sedangkan petani jamur industri kecil 

lanjutan sebanyak 46 orang, Sehingga total petani jamur tiram di kabupaten 
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Jember sebanyak 144 orang. Data petani jamur tiram di Kabupaten Jember pada 

kemitraan jamur tiram pada tahun 2013 dapat disajikan pada Tabel 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan dari sumber data tersebut dapat ditemukan beberapa hal yang 

menjadi permasalahan dalam usaha jamur tiram khususnya di Kabupaten Jember, 

yaitu: Kabupaten Jember yang merupakan bagian penting pemasok kebutuhan 

jamur tiram Propensi Jawa Timur memiliki kelemahan pada petani mitra yang 

belum memahami kultur teknis budidaya jamur tiram, sehingga kegagalan dalam 

Tabel 5  Data petani mitra jamur tiram di Kabupaten Jember tahun 2013 

No Kecamatan Jumlah Petani 

Skala Produksi 

Kecil Awal Kecil lanjutan 

1 Ajung 7 5 2 

2 Ambulu 8 6 2 

3 Arjasa 6 6 0 

4 Balung 4 4 0 

5 Bangsalsari 0 0 0 

6 Gumukmas 3 3 0 

7 Jelbuk 2 2 0 

8 Jenggawah 4 3 1 

9 Jombang 3 1 2 

10 Kalisat 3 1 2 

11 Kaliwates 11 5 6 

12 Kencong 2 2 0 

13 Ledokombo 0 0 0 

14 Mayang 5 5 0 

15 Mumbulsari 3 2 1 

16 Pakusari 7 5 2 

17 Panti 8 5 3 

18 Patrang 8 5 3 

19 Puger 1 1 0 

20 Rambipuji 0 0 0 

21 Semboro 5 2 3 

22 Silo 6 4 2 

23 Sukorambi 10 5 5 

24 Sukowono 10 6 4 

25 Sumberbaru 0 0 0 

26 Sumberjambe 0 0 0 

27 Sumbersari 5 3 2 

28 Tanggul 5 5 0 

29 Tempurejo 5 3 2 

30 Umbulsari 3 1 2 

31 Wuluhan 10 6 4 

Total 144 98 46 
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usaha menyebabkan banyak mitra yang tidak berkelanjutan, sedangkan strategi 

kemitraan yang dibangun perusahaan inti kemungkinan kurang relevan untuk 

diterapkan pada kultur budaya masyarakat Kabupaten Jember, sehingga penting 

dicarikan solusi penerapan pola usaha kemitraan jamur tiram yang tepat dengan 

pendekatan-pendekatan kebijakan dalam pemecahan konflik. Oleh karena itu 

penting dilakukan penelitian tentang pengaruh kekuasaan perusahaan inti yang 

diterapkan pada petani mitra, pengaruh strategi kemitraan perusahaan inti dalam 

pemberdayaan petani plasma dan pengaruh kewirausahaan yang dilakukan petani 

mitra yang berdampak pada kinerja perusahaan. Judul penelitian yang relevan 

adalah Pengaruh Kekuasaan, Kemitraan dan Kewirausahaan terhadap Kinerja 

Bisnis Jamur Tiram Putih (Pleuretus ostreatus) di Kabupaten Jember. Sehingga 

dengan harapan hasil dari penelitian dapat diperoleh kebijakan implkasi 

manajerial bagi pengambil keputusan pada perusahaan kemitraan dalam 

mempertahankan, meningkatkan dan mengembangkan usaha jamur tiram. 

 

 

 

Rumusan Masalah 
 

 

Permasalahan penelitian meliputi masalah kinerja bisnis jamur tiram putih 

yang masih belum banyak diketahui oleh masyarakat, masalah kekuasaan 

perusahaan inti yang diterapkan pada petani mitra, masalah strategi kemitraan 

perusahaan inti dalam memperdayakan petani plasma dan masalah kewirausahaan 

yang dilakukan petani mitra yang berdampak pada kinerja perusahaan, sehingga 

dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian (Research Question) meliputi : 

1) Apakah variabel kekuasaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja bisnis 

jamur tiram putih di Kabupaten Jember ? 

2) Apakah variabel kemitraan berpengaruh signifikan terhadap kinerja bisnis 

jamur  tiram putih di Kabupaten Jember ?  

3) Apakah veriabel kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja bisnis 

jamur tiram putih di Kabupaten Jember ? 

 

 

 

Tujuan Penelitian 
 

 

Tujuan penelitian meliputi upaya dalam memperbaiki, meningkatkan 

sekaligus mengembangkan usaha jamur tiram yang selama ini di lakukan melalui 

strategi kemitraan di Kabupaten Jember, sehingga tujuan penelitian antara lain : 

1) Menganalisis pengaruh variabel kekuasaan terhadap kinerja bisnis jamur tiram 

putih di Kabupaten Jember 

2) Menganalisis pengaruh variabel kemitraan terhadap kinerja bisnis jamur tiram 

putih di Kabupaten Jember 

3) Menganalisis pengaruh variabel kewirausahaan terhadap kinerja bisnis jamur 

tiram putih di Kabupaten Jember 
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Manfaat Penelitian 
 

 

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, peneliti 

maupun pengambil kebijakan dalam meningkatkan dan mengembangkan agibisnis 

jamur tiram putih, sehingga bermanfaat sebagai berikut: 

1) Menambah khasanah pengembangan ilmu di bidang managemen agribisnis 

jamur tiram putih. 

2) Pertimbangan kebijakan implikasi manajerial perusahaan kemitraan jamur 

tiram putih. 

3) Sumber referensi ilmiah tentang kemitraan usaha jamur tiram pada penelitian-

penelitian berikutnya 

 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 
 

 

Penelitian dilakukan pada populasi petani jamur tiram putih (Pleuretus 

ostreatus) di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur Negara Indonesia. Sampel 

penelitian berjumlah 114 responden berdasarkan simple random sampling yang 

mewakili populasi yang memiliki homogenitas menurut jenis komoditas usaha 

yaitu jenis jamur tiram putih dan teknis budidaya jamur tiram putih yang 

dibudidayakan didalam sebuah bangunan kumbung jamur yang memiliki syarat 

tumbuh pada kelembaban dan temperatur tertentu serta ukuran baglog yang sama 

yaitu diameter 20 cm. Pembahasan dilakukan secara kausal (explanatory 

research) dan penjelasan (confirmatory research) mengenai pengaruh kekuasaan, 

kemitraan dan kewirausahaan yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis jamur 

tiram putih. Alat analisis menggunakan SEM (Stuctural Equation Modeling). 

Hasil penelitian diharapkan memperoleh temuan ilmiah yang bermanfaat untuk 

kebijakan implikasi manajerial perusahaan kemitraan jamur tiram putih. 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

Landasan Teori 
 

 

 Penelitian dilakukan berdasarkan konsep landasan teoritis dan beberapa 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kekuasaan, kemitraan dan 

kewirausahaan terhadap kinerja bisnis.  Hubungan kekuasaan dengan kinerja 

bisnis, hubungan kemitraan dengan kinerja bisnis dan hubungan kewirausahaan 

dengan kinerja bisnis.   
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