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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara tropis dengan kekayaan hasil bumi yang 

melimpah, ada yang belum diolah dan adapula yang sudah diolah. Sisa hasil 

produksi disebut dengan limbah. Limbah adalah bahan residu yang dihasilkan 

dari kegiatan produksi berupa skala rumah tangga, pertanian, industri, 

pertambangan dan sebagainya. Limbah terdiri dari dua macam yaitu limbah 

organik dan limbah non organik. Limbah organik adalah limbah yang terurai 

dengan sempurna secara aerob dan anaerob serta besifat mudah membusuk. 

Limbah non organik adalah limbah yang mempunyai sifat racun dan 

mempunyai nama lain limbah B3.  

Limbah yang bisa dimanfaatkan salah satunya adalah limbah pertanian. 

Limbah tersebut mengandung lignoselulosa yang sangat dibutuhkan jamur 

untuk tumbuh, sehingga bisa digunakan sebagai media pertumbuhan jamur 

(Widyastuti, 2001 hal: 1). Limbah tersebut harus mengalami pengomposan 

karena untuk menghidupkan organisme kecil yang menyukai panas, seperti 

bakteri atau fungi. Media akan mengalami tahap sterilisasi, sehingga bakteri 

yang diaktifkan harus tahan panas agar dapat membantu jamur memakan 

selulosa, lignin dan hemiselulosa yang sudah dirombak bakteri (Widyastuti, 

2001 hal: 27). 

Salah satu limbah organik yang bisa dimanfaatkan adalah serabut kelapa. 

Kelapa yang dihasilkan di Indonesia cukup besar. Daerah yang mempunyai 

pendapatan produkai serabut kelapa tinggi tahun 1990 antara lain daerah jawa 

timur (653.604 ton), Riau (882.000 ton), Sulawesi utara (1.173.900 ton) dan 

Maluku (805.770 ton) (Palungkun, 1993 hal: 69). Hasil kelapa di daerah jawa 

timur untuk tahun 2009 sekitar 250.847 ton dan tahun sekitar 2010 sekitar 

250.790 ton (Statistik perkebunan tahun 2009 sampai tahun 2011 kementerian 
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pertanian direktorat jenderal perkebunan). Serabut kelapa terletak di bagian 

pangkal buah dan mempunyai susunan longgar (Soetedjo, 1969 hal: 19).  

Pada penelitian sebelumnya Semiatun (2007) meneliti tentang Pengaruh 

penambahan NPK terhadap pertumbuhan jamur tiram putih pada media serbuk 

kayu. Penelitian tersebut menggunakan rancangan satu faktorial dengan empat 

taraf perlakuan yaitu ) media serbuk kayu tanpa penambahan pupuk NPK, 

sedangkan perlakuan yang menggunakan media serbuk kayu dengan 

penambahan NPK antara lain adalah ) NPK 1%, ) NPK 2% dan ) 

NPK 3%. Hasilnya adalah jamur tiram putih dapat tumbuh dengan baik pada 

perlakuan media serbuk kayu dengan penambahan NPK adalah pada 

perlakuan ) NPK 1%. 

Serabut kelapa mengandung selulosa dan lignin yang cukup tinggi. 

Selulosa dan lignin adalah bahan utama media pertumbuhan jamur. Komposisi 

kimia serabut kelapa antara lain Si (0,74%), Lignin (37,8%), Alfa selulosa 

(33,74%), kelarutan air panas (12,52%), kelarutan NaOH 1% (34,78%), abu 

(4,49%), sari (6,62%), C & B selulosa (49,62%), pentosan (15,63%) dan 

kelarutan air dingin (34,78%) (Eddy dan Shinagawa, 1982).  

Selain selulosa dan lignin media pertumbuhan jamur tiram harus 

mengandung nitrogen, kalium, phospor, kalsium dan karbon. Jumlah hara 

dalam serabut kelapa antara lain unsur N 0,975%, P 0,095%, K 0,29% dan C 

54,89% (Laboratorium tanah fakultas pertanian IPB (2002)). Jamur 

merupakan organisme yang tidak mempunyai klorofil sehingga membutuhkan 

penyediaan sumber makanan tambahan seperti unsur NPK. Kalsium dapat 

diperoleh dari bekatul yaitu sekitar 0,04 persen dari (10,8 persen protein, 10,7 

persen lemak, 2887 kilo kalori energi, 4,9% serat kasar dan 1,27% fosfor) 

(Dudung, 1990 hal: 47), sedangkan karbon sendiri sudah ada 45% menyusun 

tubuh tanaman itu sendiri (Hendaryono, 1998 hal: 57). Unsur-unsur hara 

tersebut diperlukan dalam pembentukan miselium, pembentukan badan buah 

dan pengaktifan enzim. Dalam penelitian kali ini saya akan menggunakan 

Pleurotus ostreatus atau yang lebih kita kenal dengan jamur tiram putih. 

Manfaat Jamur tiram putih selain dikonsumsi sebagai bahan makanan, juga 
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dipercaya berkhasiat sebagai obat antara lain kanker, penyakit lever, gula 

darah tinggi, kolesterol tinggi, bahan diet dan sakit maag sehingga jamur ini 

menjadi favorit makanan masyarakat (Chazali, 2009 hal: 11). 

 

B. Pembatasan Masalah 

Supaya penelitian yang akan diteliti tidak terlalu jauh dan untuk 

memudahkan pemahaman masalah maka permasalahan mempunyai batas 

sebagai berikut:  

1. Subyek Penelitian  : Penggunaan media tambahan 

serabut kelapa  

2. Obyek Penelitian  : Produktivitas jamur Tiram putih 

(Pleurotus ostreatus) 

3. Parameter Penelitian  : Produktivitas jamur tiram putih 

(Pleurotus ostreatus) pada media tambahan serabut kelapa antara 

lain lama penyebaran miselium, jumlah tubuh buah dan berat basah. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka perumusan masalah adalah 

bagaimanakah pengaruh penggunaan media tambahan serabut kelapa pada 

produktivitas jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus)? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui produktivitas 

jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) pada media tambahan serabut kelapa. 
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E. Manfaat Penelitian 

a.  Manfaat Teoritis 

1. Menambah alternatif ilmu bagi peneliti. 

2. Memberikan pengetahuan tentang manfaat media tambahan serabut 

kelapa sebagai media pembuatan jamur 

b. Manfaat Praktis 

1. Memberi informasi kepada masyarakat, terutama masyarakat yang 

mempunyai jamur tiram putih dan gemar makan jamur tiram putih 

bahwa limbah serabut kelapa ternyata bermanfaat bagi pertumbuhan 

jamur 

2. Memberi informasi kepada masyarakat tentang kandungan serabut 

kelapa. 

3. Memberi informasi kepada masyarakat cara membuat jamur tiram 

putih dengan media serabut kelapa. 

4. Menambah referensi alternatif penggunaan media tanam jamur tiram 

putih. 

 

 

 


