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BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang  

Dalam dunia pertanian jamur atau pembudidayaan jamur, kita 

mengenal berbagai jenis jamur seperti jamur kuping, jamur tiram, jamur 

merang, jamur shintake dan sebagainya. Jamur itu sendiri merupakan salah 

satu 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. Maka dari 

itu jamur digolongkan sebagai tanaman heterotrofik (Cahyana, 1997). 

Manfaat jamur antara lain dapat dijadikan sebagai bahan pangan yang 

bergizi tinggi dan sebagai bahan obat. Kegiatan budi daya jamur kuping juga 

dapat dilakukan oleh semua orang dengan cara pemanfaatan hasil buangan 

limbah. Diantaranya lombah cair tahu, limbah gula, limbah kehutanan, limbah 

pertanian dan lain-lain(Suriwaria, 1999). 

Jamur kuping sebagai komoditas pertanian yang memiliki potensi 

sangat besar di bidang pertanian peranannya dalam pembangunan nasional. 

Pada prinsipnya proses budi daya jamur kuping terdiri dari dua tahap utama, 

misalnya dalam pembuatan kultur murni dengan menggunakan kultur jaringan 

dan kultur spora (Muchroji, 2000).
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Jamur kuping dari hasil pembudidayaan dapat dipasarkan dalam 

bentuk segar ataupun kering. Untuk dipasarkan dalam bentuk kering 

diperlukan jamur kuping yang berwana coklat kehitaman, keras dan lebar agar 

bentuk keringnya tidak terlalu kecil dan tidak mudah pecah atau rapuh.Selain 

untuk dikonsumsi lokal, jamur kuping juga banyak diekspor, baik di negara – 

negara maju ataupun di negara berkembang. Kandungan gizi dari jamur 

kuping ini sangat tinggi, selain itu rasanya enak dan harganya lebih mahal. 

Jenis jamur kuping sering dikonsumsi oleh banyak orang khususnya orang 

Cina dan Jepang.Penggemar jamur beranggapan bahwa jamur dapat membuat 

sehat dan kuat (Cahyana Y. A, 2005). 

             Blotong atau sering dikenal dengan filter cake yaitu kotoran tebu yang 

tertahan pada saat penyaringan kotor yang dialirkan melaui alat prenyaringan 

yang dipanasi dengan uap (Intisari Maret, 2003). 

            Blotong atau sisa pabrik gula harus benar – benar terbebas dari bahan 

kimia. blotong sering dipakai sebagai pupuk tanaman, karena keunggulan dari 

blotong itu sendiri yaitu mengandung bahan organic mineral, serat kasar, 

protein kasar dan gula yang masih terserap di dalam kotoran itu (Tedjo 

Wahyono, 1985). 

Blotong dapat dimanfaatkan sebagai bahancampuran pembuat pupuk 

karena blotong mengandung unsur hara esensial dan termasuk pupuk yang 

“slow release” sehingga dapat meningkatkan hasil panen (Muchroji, 2005). 

Menurut Astrid  Sunarti (2005), Kayu yang paling baik untuk media 

tumbuh jamur adalah dari pohon berdaun lebar karena banyak mengandung 
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lignin. Contohnya kayu pasang bungkus (Quercus argentea). Kayu ini tidak 

banyak ditemui disini. Sebagai gantinya dipakai jati dan mahoni. Kualitas 

jamur yang ditanam pada serbuk kayu tersebut akan lebih bagus, lebih kenyal, 

aromanya lebih wangi, apalagi kalau sudah kering. Kayu keras sangat cocok 

untuk shiitake yang mempunyai fruiting time lama (4,5 bulan). Namun, 

dengan pertimbangan aspek ekonomi, kayu keras sebaiknya tidak digunakan 

untuk jamur tiram dan kujping. Kedua jenis jamur itu umurnya pendek, hanya 

30 – 40 hari. Untuk jarmu kuping dan jamur tiram, cukup digunakan kaya 

berdaya tahan rendah, misalnya albasia. Bila menggunakan serbuk kayu yang 

keras, kondisi media masih tetap baik setelah panen jamur, tetapi tidak bisa 

digunakan lagi untuk menanam jamur sehingga terjadi pemborosan karena 

harganya lebih mahal. 

Sedangkan menurut Darsi (2006), tentang pemanfaatan serbuk dan 

limbah cair tebu sebagai pertumbuhan jamur kuping, mengatakan bahwa 

serbuk kayu sangat baik untuk hidupnya jamur kuping, apalagi pencairan 

serbuk kayu mudah di dapat ditempat penggergajian kayu. 

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu diadakan penelitian 

mengenai PEMANFAATAN SERBUK KAYU DAN BLOTONG KERING 

SEBAGAI MEDIA PERTUMBUHAN JAMUR KUPING (Auricularia 

polytricha). 
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B. Pembatasan  Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan menghindari dari meluasnya 

permasalahan, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Subyek penelitian 

adalah blotong kering dari Pabrik Gula  dan  serbuk kayu. 

2. Obyek penelitian 

adalah Pertumbuhan jamur kuping . 

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

4. Penambahan berat ampas tebu yang di gunakan 100 , 200 , 300 , 400gram.               

C. Perumusan Masalah 

1. Apakah serbuk kayu dan blotong kering dari Pabrik Gula Mojomulyo 

Sragen dapat dimanfaatkan sebagai media untuk pertumbuhan jamur 

kuping? 

2. Berapa besar pengaruh pemberian blotong yang paling efektif terhadap 

produktifitas jamur kuping?

D. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kemungkinan pemanfaatan blotong kering dari Pabrik Gula 

Mojomulyo Sragen dan serbuk kayu sebagai media untuk pertumbuhan 

jamur kuping. 

2. Mengetahui bagaimana pengaruh pemberian blotong terhadap 

pertumbuhan jamur kuping.  



5

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Mahasiswa 

Menambah pengetahuan mahasiswa tentang manfaat blotong kering dan 

serbuk kayu sebagai media pertumbuhan jamur kuping dalam rangka 

pembudidayaan jamur kuping. 

2. Bagi Petani dan Masyarakat Luas 

Menambah pengetahuan petani dalam pembudidayaan jamur kuping 

dengan menggunakan blotong kering dan serbuk kayu sebagai medianya. 


