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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan 

mengenai usaha budi daya jamur tiram di Kelurahan Landasan Ulin Utara 

Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru sebagai berikut: 

1. Budi daya jamur tiram di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan 

Liang Anggang Kota Banjarbaru sudah ada sejak tahun 2016. Budi daya 

jamur tiram memanfaatkan lahan kosong menjadi lahan yang produktif.

 Budi daya jamur tiram dilakukan dengan alat dan bahan sederhana dan 

mudah didapatakan. Saat melakukan budi daya jamur tiram yang harus 

diperhatikan saat membuat bibit harus dilakukan dengan sangat hati-hati 

serta harus steril untuk menghindari kegagalan, dan bagi pemula lebih baik 

membeli bibitnya. Untuk pembuatan media tanam/bag log yang harus 

diperhatikan adalah saat pengadukan, sterilisasi/pengukusan dan juga saat 

proses pemasukkan bibit produksi ke dalam bag log untuk menghindari 

kontaminasi. Budi daya jamur tiram mampu menjadikan usaha budi daya 

jamur tiram untuk usaha tetap dan berkembang dengan maksud untuk 

meningkatkan pendapatan. 

2. Usaha budi daya jamur tiram di Kelurahan Landasan Ulin Utara 

Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru mampu memberikan dampak 

positif bagi pemilik usaha dan masyarakat. Dalam hal meningkatkan 
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pendapatan sekitar dengan persentase kenaikan penghasilan setelah 

memiliki usaha budi daya jamur tiram 20%-50% bagi pemilik usaha, dan 

masyarakat yang ikut bekerja sekitar Rp. 350.000/bulan, dan memberikan 

lapangan kerja kepada masyarakat sekitar, serta dapat bersedekah kepada 

orang lain. Dalam hal ini dapat dirasakan oleh informan I, II, III, dan IV, 

setelah melakukan usaha budi daya jamur tiram. Allah Swt., telah 

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada manusia untuk 

memanfaatkan alam dengan melakukan usaha yang halal dan memberikan 

banyak kemaslahatan. Serta bahan yang digunakan juga harus dari bahan 

yang tidak berbahaya untuk menghindari kemudharatan. 

 

 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan kegiatan 

usaha, sebagai berikut: 

1. Pemilik Usaha Budi Daya Jamur Tiram 

a. Kepada para pemilik usaha jamur tiram untuk bisa lebih 

mengembangkan usaha jamur tiram, karena menguntungkan dan layak 

untuk di usahakan, karena bahan baku mudah untuk didapatkan. Serta 

dapat mengurangi penggangguran terhadap masyarakat sekitar. 

b. Para pemilik usaha budi daya jamur tiram untuk lebih memperhatikan 

pencatatan/pembukuan hasil panen jamur tiram.
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2. Pihak Kelurahan Landasan Ulin Utara juga dapat membantu para pembudi 

daya jamur tiram untuk pembentukan kelompok tani jamur tiram, agar 

mudah dikenal masyarakat luas dan mampu berkembang. 

3. Peran pemerintah sebagai motor penggerak untuk dapat memberikan 

penyuluhan dan pelatihan mengenai tata cara budi daya jamur tiram dan 

pembuatan bibit produksi yang mudah kepada masyarakat untuk dapat 

meningkatkan pendapatan dan meminimalisasikan kegagalan. 

4. Untuk peneliti selanjutnya untuk bisa melihat lebih dalam tentang 

permasalahan yang berkaitan dengan budi daya jamur tiram sebagai bahan 

penelitian selanjutnya. 


