
   

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah  

Dalam pembudidayaan jamur terdapat berbagai jenis jamur seperti 

jamur kuping, jamur tiram, jamur merang, jamur shiitake dan sebagainya. 

Jamur merupakan bahan pangan alternatif yang disukai oleh masyarakat. 

Jamur merupakan organisme yang tidak berklorofil sehingga jamur tidak dapat 

menyediakan makanan sendiri dengan cara fotosintesis seperti pada tanaman 

yang berklorofil. Oleh karena itu, jamur mengambil zat-zat makanan yang 

sudah dihasilkan oleh organisme lain untuk kebutuhan hidupnya. Sehingga 

jamur digolongkan sebagai tanaman heterotrofik (Cahyana, 1997). 

Jamur dapat menguntungkan (manfaat) maupun merugikan bagi 

manusia, hewan dan tumbuhan. Keuntungan dari jamur antara lain dapat 

dijadikan sebagai bahan pangan yang bergizi tinggi (seperti jamur merang, 

jamur tiram, jamur kuping dan sebagainya) dan dapat menjadi bagian di dalam 

pembuatan obat-obatan tradisional (misalnya jamu-jamu) maupun obat-obatan 

modern. Kerugian dari jamur antara lain dapat menyebabkan penyakit pada 

manusia, hewan, maupun tumbuhan juga pada pertumbuhan jamur pada kayu 

atau bambu yang dijadikan bahan bangunan karena dapat menyebabkan 

kerusakan atau pelapukan (Suriawiria, 1999). 
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Salah satu jamur yang akan digunakan adalah jamur tiram, merupakan 

jenis jamur kayu yang memiliki kandungan nutrisi lebih tinggi dibandingkan 

dengan jenis jamur kayu lainnya. Jamur tiram mengandung protein, lemak, 

fosfor, besi, thiamin (vitamin B1), dan riboflavin (vitamin B2) lebih tinggi 

dibandingkan dengan jenis jamur lain (Djarijah, 2001). 

Serbuk kayu dapat diperoleh dari hasil penggergajian kayu. Serbuk 

kayu yang digunakan sebagai media pertumbuhan jamur tiram putih adalah 

serbuk kayu yang masih berkualitas baik. Serbuk kayu mengandung bahan 

organik dan zat ekstrak aktif. Bahan organik (selulosa, hemiselulosa, lignin) 

dan zat ekstrak aktif (resin, tanin). Sehingga dapat bermanfaat sebagai media 

pertumbuhan jamur. 

Ampas tebu merupakan kotoran nira atau tebu yang ikut masuk atau 

tersaring ke dalam wadah dari hasil penyaringan pada saat penyaringan yang 

dialirkan melalui alat penyaring yang dipanasi uap, bentuknya halus dan 

berbau. Ampas tebu memiliki kandungan yaitu polisakarida: pentosan 

(Anonim, 2000). 

Pemanfaatan ampas tebu sebagai bahan campuran pembuatan pupuk 

atau sebagai bahan campuran dalam pembudidayaan jamur dikarenakan ampas 

tebu tersebut salah satunya dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang 

ditimbulkan dari bau yang tidak enak dan dapat meningkatkan hasil panen 

karena mengandung unsur hara esensial seperti pentosan (Arifin, 1992). 
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Pembudidayaan jamur tiram putih dapat dilakukan oleh semua orang 

dengan cara memanfaatkan hasil pembuangan limbah padat yang berupa 

ampas tebu dari Pabrik Gula Mojomulyo Sragen upaya untuk meningkatkan 

keterampilan sumber daya manusia. 

Menurut hasil penelitian Ismailiyati (2006), bahwa blotong dapat 

dimanfaatkan sebagai media pertumbuhan jamur merang. Pemberian blotong 

yang berpengaruh positif terhadap jumlah badan buah dan berat basah jamur 

merang yaitu pada pemberian blotong 400 gram: 16,333 buah (jumlah badan 

buah) dan 143,333 (berat basah).   

Menurut hasil penelitian Darsih (2004), bahwa serbuk kayu sangat 

baik digunakan untuk media pertumbuhan jamur kuping karena serbuk kayu 

mudah membusuk dan mudah didapat. 

Menurut hasil penelitian Ristiana (1998), bahwa semakin tinggi 

konsentrasi blotong yang diberikan menghambat pertumbuhan jamur tiram 

putih. Maka pada penelitian ini menggunakan konsentrasi blotong yang lebih 

rendah yaitu 100 gram-400 gram media tanam dalam polybag. 

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu diadakan penelitian 

mengenai PEMANFAATAN SERBUK KAYU DAN AMPAS TEBU 

SEBAGAI MEDIA PERTUMBUHAN JAMUR TIRAM PUTIH  

(Pleurotus ostreatus.Jacq). 
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B. Pembatasan  Masalah 

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka perlu adanya pembatasan 

masalah sebagai berikut:  

1. Subyek penelitian 

Adalah Ampas tebu dari Pabrik Gula Mojomulyo Sragen dan  serbuk 

kayu. 

2. Obyek penelitian 

Adalah Pertumbuhan jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus.Jacq). 

3. Parameter yang di amati adalah Berat basah dan jumlah badan buah jamur. 

4. Penambahan  berat  ampas  tebu  yang  digunakan 100gr, 200gr, 300gr, 

      400gr. 

 

C. Perumusan Masalah 

1. Apakah ampas tebu dan serbuk kayu dapat dimanfaatkan sebagai media 

untuk pertumbuhan jamur tiram putih? 

2. Berapa besar pengaruh pemberian ampas tebu dan serbuk kayu yang 

paling efektif terhadap pertumbuhan jamur tiram putih?    

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kemungkinan pemanfaatan ampas tebu dan serbuk kayu 

sebagai media untuk pertumbuhan jamur tiram putih. 

2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh pemberian ampas tebu dan 

serbuk kayu  yang efektif terhadap pertumbuhan jamur tiram putih. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Memberi pengetahuan bagi masyarakat tentang manfaat ampas tebu dan 

serbuk kayu sebagai media pertumbuhan jamur tiram putih dalam rangka 

pembudidayaan jamur tiram putih. 

2. Memberi informasi bagi petani jamur dalam pembudidayaan jamur tiram 

putih dengan menggunakan ampas tebu dan serbuk kayu sebagai 

medianya. 

 


