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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik ) 

Kabupaten Jember menunjukkan peningkatan jumlah penduduk yang cukup besar 

dan diprediksi akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 

2015 tercatat jumlah penduduk sebesar 2.407.115 jiwa.  

Jumlah penduduk yang besar tersebut juga berbanding lurus dengan 

banyaknya permintaan jamur khususnya di kawasan Jember dan sekitarnya.  

Berdasarkan analisis pasar jamur yang dilakukan oleh Gudang Jamur Jember 

tercatat kebutuhan jamur tiram di kawasan Kabupaten Jember dan sekitarnya 

mencapai 7-10 ton/ hari. Adapun produksi jamur tiram baru mencapai 2,5-3 ton / 

hari. 

Pemenuhan kebutuhan jamur tiram  di Kabupaten Jember dan sekitarnya 

disuplai dari beberapa lokasi usaha budidaya jamur tiram  termasuk salah satunya 

adalah UD.Sentra Jamur. UD.Sentra Jamur adalah salah satu perusahaan 

agroindustri yang berdiri sejak tahun 2011 dan memproduksi 2 jenis jamur yaitu 

jamur tiram dan jamur kuping serta berlokasi di Desa Klompangan, Kecamatan 

Ajung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. 

Selain menyuplai di Kabupaten Jember , UD Sentra Jamur juga menyuplai 

kebutuhan jamur tiram di kawasan Bali dan sekitarnya. Mengingat permintaan 

jamur yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun menuntut UD.Sentra Jamur 

untuk meningkatkan produksi jamur tiramnya. 

Akan tetapi untuk meningkatkan jumlah produksi jamur tidaklah semudah 

yang dibayangkan. UD. Sentra Jamur memiliki beberapa permasalahan internal 

yang cukup kompleks untuk diselesaikan agar tujuan tersebut dapat dicapai. 

Permasalahan tersebut diantaranya terkait manajemen di bidang keuangan,Sumber 

Daya Manusia, alat dan mesin serta meninjau pentingnya
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proses pengambilan keputusan yang tepat untuk setiap kegiatan  bisnis pada 

UD.Sentra Jamur. 

Berdasarkan permasalahan  tersebut mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian tentang kelayakan pengembangan usaha di UD. Sentra Jamur ditinjau 

dari beberapa masalah kompleks yang dialami oleh usaha ini. 

Penelitian ini akan dilakukan dengan melakukan pendekatan Decision 

Support System karena pendekatan ini bersifat multi dimensi atau meninjau suatu 

permasalahan dari banyak aspek yang terkait sehingga dapat menghasilkan output 

pengembangan usaha yang solutif bagi perusahaan UD. Sentra Jamur. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut ditarik rumusan masalah yang perlu dibahas 

lebih lanjut terkait pengembangan usaha agroindustri UD. Sentra jamur ditinjau 

dari aspek produksi, hukum, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, 

lingkungan dan keuangan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan yaitu 

merancang pengembangan usaha agroindustri UD. Sentra Jamur ditinjau dari 

aspek produksi, hukum, pemasaran, manajemen sumber daya manusia, 

lingkungan dan keuangan. 

 

1.4 Manfaat penelitian   

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas , penelitian 

diharapkan memiliki manfaat diantaranya :  

1. Masyarakat 

Dapat digunakan untuk menambah wawasan, tambahan informasi untuk 

penelitian lain,serta pembelajaran tentang evaluasi yang sudah diberikan. 

2. Bagi Perusahaan terkait 

Dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan usaha mikro kecil 

menengah,utamanya  di Kabupaten Jember dan sekitarnya serta menjadi solusi 
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alternatif untuk mengatasi permasalahan yang sedang dialami oleh perusahaan 

terkait. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Digunakan sebagai pedoman dasar pengembangan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti selanjutnya, untuk mempermudah penyusunan penelitian 

baru yang lebih baik lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


