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BAB II. TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT 

 

2.1.  Tujuan  

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tim pengusul berusaha 

menciptakan suatu ide kreatif dan inovatif untuk memberikan nilai tambah terhadap 

komoditi lokal jamur tiram di daerah Mangli dengan mengolah jamur tiram menjadi keripik 

jamur dan abon jamur. Kegiatan ini selain bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan 

konsumen akan tersedianya produk mentah jamur tiram, juga dapat memberikan nilai 

tambah terhadap komoditi  lokal jember serta memperluas pemasarannya sehingga para 

petani jamur dapat memperoleh pendapatan lebih tinggi.  

 

2.2. Sasaran 

Sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan ini meliputi: 

1. Peserta dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

mengembangkan komoditi lokal seperti jamur tiram menjadi produk pangan 

alternatif yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi; 

2. Peserta dapat mengetahui metode pembuatan keripik jamur dan abon yang sehat, 

bergizi tinggi, higienis, aman dikonsumsi dan yang dapat diterima oleh pasar; 

3. Peserta dapat menggunakan peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan 

keripik jamur dan abon jamur; 

4. Perserta dapat memproduksi keripik jamur dan abon jamur secara mandiri dan 

berkesinambungan; 

5. Peserta dapat memasarkan produk keripik jamur dan abon jamur secara 

berkesinambungan dan dengan target pemasaran yang lebih luas; 

6. Hasil analisis pendapatan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pendapatan 

pada para peserta sebesar 60%. 

7. Hasil program IbM dapat dipublikasikan melalui Jurnal Nasional. 

 

2.3.  Manfaat  

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini adalah menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi oleh mitra selama ini dengan mengolah jamur tiram yang 
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dihasilkan menjadi keripik jamur dan abon jamur sehingga dapat disimpan dalam jangka 

watu yang lebih lama dan dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi selain itu 

pemasarannya menjadi lebih luas. Hasil yang diperoleh nantinya diharapkan dapat 

meningkatkan pendapatan para kelompok petani jamur tiram Kelurahan Mangli Kecamatan 

Kaliwates, sehingga usaha ini dapat menopang perekonomian keluarga serta dapat 

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran keluarganya secara ekonomi sehingga dapat 

memperbaiki perekonomian anggota kelompok petani jamur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


