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ABSTRAK 

 

Jamur tiram disebut juga jamur kayu karena dapat tumbuh pada media 

kayu lapuk. Hidup dengan cara mengambil zat-zat makanan seperti selulosa, 

glukosa, lignin, protein, dan senyawa pati dari organism lain. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh limbah ampas aren dan 

jerami padi terhadap produktivitas jamur tiram putih. Penelitian ini 

menggunakan metode rancangan acak lengkap dua faktor yaitu ampas aren 

(0%, 5%, 10%, 15%) dan jerami padi (0%, 5%, 10%, 15%) dengan dua 

ulangan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan ada pengaruh 

penambahan limbah ampas aren dan jerami padi bahwa A2P3  penambahan 

ampas aren 10% dan jerami padi 15% berpengaruh paling baik terhadap lama 

penyebaran miselium yaitu 27,5 hari dan penambahan ampas aren 15% dan 

jerami padi 15% berpengaruh paling baik terhadap berat segar jamur tiram 

putih sebanyak 280g. Sehingga dengan menggunakan media tambahan 

limbah ampas aren dan jerami padi dapat meningkatkan pertumbuhan dan 

produktivitas jamur tiram putih. 

 

Kata Kunci: Ampas Aren, Jerami Padi, Jamur Tiram Putih, Pertumbuhan, 

Produktivitas 
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ABSTRAK 

  

Oyster mushroom is also called fungi can grow on wood because 

weathered wood medium . Life by taking food substances such as cellulose , 

glucose , lignin , protein , and starch compounds from other organisms. The 

purpose of this study was to determine the effect of palm pulp waste and rice 

straw on the productivity of oyster mushroom . This study uses a completely 

randomized design of two factors: the dregs of palm ( 0 % , 5 % , 10 % , 15 

% ) and rice straw     ( 0 % , 5 % , 10 % , 15 % ) with two replications . 

Based on the results of the study it can be concluded there is the effect of 

adding sugar and pulp waste rice straw pulp that A2P3 addition of 10 % dreg 

of palm and 15 % rice straw affects most favorable to the spread of the 

mycelium is 27.5 long day and the addition of 15% dreg of palm and rice 

straw 15 % the best effect against the white oyster mushroom fresh weight as 

much as 280g . Therefore, by using additional media waste rice straw pulp 

and sugar can improve the growth and productivity of white oyster 

mushroom. 

 

Keyword : Dreg of Palm , Rice Straw , White Oyster Mushroom, Growth, 

Productivity 
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A. PENDAHULUAN 

Jamur tiram disebut juga jamur kayu karena dapat tumbuh pada media 

kayu lapuk, termasuk dalam kelompok Basidiomycetes, yakni jamur yang 

ditandai dengan tumbuhnya miselium berwarna putih pada sekujur media 

tanam (Sumarsih, 2010). Jamur merupakan organisme yang tidak 

berklorofil sehingga tidak melakukan proses fotosintesis untuk 

menghasilkan makanan sendiri. Hidup dengan cara mengambil zat-zat 

makanan seperti selulosa, glukosa, lignin, protein, dan senyawa pati dari 

organism lain. 

Chazali dan Pratiwi (2010: 22) menyebut bahwa selulosa merupakan 

bahan yang kaya akan kandungan karbon yang berfungsi dalam proses 

fermentasi mikroba. Kayu yang keras dan berdaun lebar mengandung 

selulosa yang dibutuhkan oleh jamur. Bekatul berfungsi sebagai sumber 

nutrisi, karbohidrat, dan sumber energi. Sedangkan CaCO3 berfungsi 

sebagai pengatur pH atau menjaga keasaman media dan sebagai sumber 

mineral. Kandungan Ca berfungsi menetralisir asam yang dikeluarkan oleh 

miselium yang bisa menyebabkan pH lingkungan menjadi rendah.  

Limbah ampas aren yang berada di Desa Bendo, Kecamatan Tulung, 

Kabupaten Klaten yang selama ini dibuang begitu saja dan hanya 

dimanfaatkan sebagai pakan ternak sehingga membuat aroma ditempat 

pembuangan ampas tidak begitu sedap. Untuk mengurangi hal ini maka 

akan saya jadikan sebagai media tambahan untuk pertumbuhan jamur 

tiram putih. Ampas aren ini mengandung bahan kering 85,8%, protein 

kasar 2,63%, serat kasar 15,90%, dan lemak kasar 0,48% (Utomo, dkk, 

1983).  

Jerami padi sangat mudah didapatkan diarea persawahan sehingga 

pemanfaatannya dapat mengurangi masalah limbah. Jerami padi memiliki 

kandungan hemiselulosa 27%, selulosa 39%, lignin 12% dan abu 11%. 

Hemiselulosa dan selulosa tersusun dari monomer-monomer gula seperti 

glukosa. Sedangkan selulosa berbentuk serat-serat dan diikat oleh 



 
 

 

hemiselulosa yang dilindungi lignin yang sangat kuat (Karimi, 2006) yang 

mengakibatkan miselium dapat cepat tumbuh dan muncul pada baglog.  

Hasil penelitian Suriawiria (2000) menunjukkan bahwa jerami padi 

berfungsi sebagai substrat tempat menempelnya miselium dan sumber 

nutrisi, terutama karbon. Sutrisno (1998) menyebut bahwa hasil produksi 

jamur tiram terbaik dengan perkembangan miselium, jumlah tubuh buah, 

frekuensi panen pada  media tumbuh jerami padi. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh limbah ampas aren dan jerami padi terhadap 

pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram putih. Parameter yang 

digunakan adalah lama penyebaran miselium (hari) dan berat segar (g). 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di dua tempat untuk pembuatan media 

dilaksanakan di (Balai Jamur) Desa Sembung, Mojolaban, Kecamatan 

Bekonang, Kabupaten Sukoharjo dan untuk pembudidayaan dilaksanakan 

di Laboratorium Budidaya Jamur Biologi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Waktu penelitian berlangsung dari bulan Desember 2013 

hingga April 2014.  

Tahap pelaksanaan pertama mencari limbah ampas aren, jerami padi, 

dan bibit jamur tiram putih, membuat kompos jerami padi. Langkah awal 

mencampur komposisi rata 100% (800 g) serbuk kayu sengon dengan 

bahan-bahan seperti bekatul 10% (80 g), kapur 3% (24 g) dan air 70% 

terhadap masing-masing perlakuan pada 1 baglog didapat media standar 

adalah 904 g sebagai media kontrol, dengan penambahan ampas aren (0%, 

5%, 10%, 15%) dan jerami padi (0%, 5%, 10%, 15%). Tahap pembuatan 

baglog yaitu memasukkan bahan sesuai perlakuan sampai padat lalu 

mengunci dengan cincin log kemudian menutupnya. Tahap sterilisasi yaitu 

memasukkan baglog kedalam drum selama 4 jam dengan suhu 100ºC 

dengan tekanan 1,5 atm, setelah 4 jam biarkan sampai dingin (selama 1 

jam) buka tutup drum biarkan sampai dingin baru dipindah ke ruang 

inokulasi. Tahap inokulasi atau penanaman bibit jamur kedalam baglog 



 
 

 

dimana harus dalam keadaan steril. Menuang bibit jamur kedalam log 

sampai      bagian tinggi log dan memasang kertas koran lalu mengikat 

dengan karet plastik. Tahap pemeliharaan dan pemanenan yaitu menjaga 

kelembaban kumbung, menyiram 2 sampai 3 kali sehari, setelah miselium 

penuh dilakukan penyobekan 2-3 tempat pada baglog dan membuka 

penutup koran. 

Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dua faktor 

dengan 2 ulangan. Media standar serbuk kayu sengon (800g), bekatul 

(80g) dan kapur (24g) yaitu 904 g. Faktor pertama penambahan ampas 

aren dengan 4 taraf yaitu tanpa ampas aren (A0), ampas aren 5% (A1), 

ampas aren 10% (A2), ampas aren 15% (A3). Faktor kedua penambahan 

jerami padi dengan 4 taraf yaitu tanpa jerami padi (A0), jerami padi 5% 

(A1), jerami padi 10% (A2), jerami padi 15% (A3). 

Tabel 3.1 Rancangan Penelitian 

          P 

A    
P0 P1 P2 P3 

A0 A0P0 A0P1 A0P2 A0P3 

A1 A1P0 A1P1 A1P2 A1P3 

A2 A2P0 A2P1 A2P2 A2P3 

A3 A3P0 A3P1 A3P2 A3P3 

 

Analisis data yang digunakan adalah Analisis varian ANOVA dua 

jalur dengan uji lanjut menggunakan Duncans Multiple Range Test 

(DMRT) dengan taraf signifikansi 5%.  

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil pengamatan selama tiga bulan penanaman dengan 

parameter (lama penyebaran miselium dan berat segar panen pertama, 

panen kedua). Salah satu indikator keberhasilan inokulasi yaitu dengan 

munculnya miselium. Apabila baglog tidak ditumbuhi miselium maka 

dinyatakan gagal. Berat segar juga merupakan indikator untuk mengetahui 



 
 

 

pengaruh masing-masing perlakuan terhadap produktivitas jamur tiram 

putih.  

Tabel 1. Rerata lama penyebaran miselium, berat segar media ampas aren 

dan jerami padi terhadap pertumbuhan dan produktivitas  jamur 

tiram putih  

Perlakuan 

VARIABEL PENELITIAN 

Lama Penyebaran 

Miselium (hari) 

Berat Segar Panen pertama 

dan kedua (g) 

A0 P0  34,5** 227,5 

A0 P1 30,5 219 

A0 P2  28,5 237,5 

A0 P3  27,5* 252,5 

A1 P0 31 211,5** 

A1 P1 33 224 

A1 P2  31 225 

A1 P3  31,5 214,5 

A2 P0 31,5 222 

A2 P1 29,5 227,5 

A2 P2 29,5 227,5 

A2 P3 27,5* 232,5 

A3 P0 30,5 225 

A3 P1 31 240 

A3 P2 29,5 265 

A3 P3 28,5 280* 

Keterangan   :  *: perlakuan dengan pengaruh yang paling tinggi 

                **: perlakuan dengan pengaruh yang paling rendah 

 

Berikut hasil perhitungan Duncans (DMRT) pada lama penyebaran 

miselium dan berat segar jamur tiram putih: 

Tabel 2. Hasil uji lanjut DMRT dari yang tertinggi sampai terendah pada 

lama penyebaran miselium penambahan ampas aren dan jerami 

padi terhadap pertumbuhan jamur tiram putih  

Ampas aren (hari)  Jerami padi (hari) 

A2 ampas aren 10% 29,50a  P3 jerami padi 15% 28,75a 

A3 ampas aren 15% 29,88a  P2 jerami padi 10% 29,63a 

A0 ampas aren 0% 30,25a  P1 jerami padi 5% 31,00b 

A1 ampas aren 5% 31,63b  P0 jerami padi 0% 31,88b 

 Keterangan : a, b : bahwa ada perbedaan nyata antara notasi a dan b 

 

Dari hasil analisis anava pada lama penyebaran miselium yaitu 

Fhitung (3,914) > Ftabel (2,54) sehinnga Ho ditolak, maka dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh penambahan ampas aren dan jerami padi 

terhadap pertumbuhan jamur tiram putih. Setelah dilakukan uji lanjut 

Duncans diketahui perlakuan yang terbaik yait A2 dan P3. 

 



 
 

 

Tabel 3. Hasil uji lanjut DMRT dari yang tertinggi sampai terendah pada 

berat segar penambahan ampas aren dan jerami padi terhadap 

produktivitas jamur tiram putih  

Ampas aren (g)  Jerami padi (g) 

A3 ampas aren 15% 252,50a  P3 jerami padi 15% 244,88a 

A0 ampas aren 0% 234,13a  P2 jerami padi 10% 238,75ab 

A2 ampas aren 10% 227,38a  P1 jerami padi 5% 227,63ab 

A1 ampas aren 5% 218,75b  P0 jerami padi 0% 221,50b 

  Keterangan : a, b : bahwa ada perbedaan nyata antara notasi a dan b 

 

Dari hasil analisis anava pada berat segar panen pertama sampai panen 

kedua yaitu Fhitung (2,641) > Ftabel (2,54) sehingga Ho ditolak, maka 

dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penambahan ampas aren dan 

jerami padi terhadap produktivitas jamur tiram putih. Setelah dilakukan uji 

lanjut Duncans diketahui perlakuan yang terbaik yait A3 dan P3. 

2. Pembahasan 

Pemenuhan miselium diamati sejak munculnya miselium sampai 

memenuhi baglog. Salah satu indikator keberhasilan inokulasi adalah 

munculnya miselium. Pada penyebaran miselium, penyebaran yang paling 

cepat adalah pada perlakuan A2P3  yaitu 27,5 hari. Perlakuan tersebut 

berpengaruh paling nyata pada penyebaran miselium jamur tiram putih. 

Hal ini karena jerami padi memiliki kandungan hemiselulosa 27%, 

selulosa 39%, lignin 12% dan abu 11%. Hemiselulosa dan selulosa 

tersusun dari monomer-monomer gula seperti glukosa. Sedangkan selulosa 

berbentuk serat-serat dan diikat oleh hemiselulosa yang dilindungi lignin 

yang sangat kuat (Karimi, 2006) yang mengakibatkan miselium dapat 

cepat tumbuh dan muncul pada baglog. Jerami padi juga berfungsi sabagai 

substrat tempat menempelnya miselium dan sumber nutrisi terutama 

karbon (Suriawiria, 2000). Pertumbuhan miselium dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan seperti keasaman (pH), intensitas cahaya, suhu dan 

kelembaban (Chazali dan Pratiwi, 2010 hal: 25-27). Selain itu juga faktor-

faktor yang mempengaruhi adalah kandungan air dan sumber nutrisi  

(Suriawiria, 2000: 62). 



 
 

 

Pada pengamatan berat segar dari panen pertama sampai panen kedua 

diperoleh bahwa perlakuan yang memberikan pengaruh paling baik 

terhadap berat segar yaitu perlakuan (A3P3) penambahan ampas aren 15% 

dan jerami padi 15% dengan rata-rata berat  jamur yaitu 280 g, hal tersebut 

menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi ampas aren dan jerami padi 

dapat meningkatkan produktivitas jamur tiram putih dan berat segar 

ditentukan oleh kesuburan media dan adanya zat-zat makanan seperti 

karbohidrat, protein, selulosa, lignin, dan nutrisi.  

 

D. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

penambahan ampas aren 10% dan jerami padi 15% (A2P3) berpengaruh 

paling baik pada lama penyebaran miselium yaitu 27,5 hari dan 

penambahan ampas aren 15% dan jerami padi 15% (A3P3) berpengaruh 

paling baik terhadap produktivitas berat segar jamur tiram putih sebanyak 

280g. Penambahan ampas aren 15% dan jerami padi 15% paling efektif 

untuk meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram putih. 

 

E. SARAN  

Bagi masyarakat terutama petani jamur tiram disarankan untuk 

memanfaatkan ampas aren dan jerami padi sebagai tambahan pada media 

tanam untuk meningkatkan produktivitas jamur tiram putih dan diharapkan 

ada penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan media ampas aren dan 

jerami padi tidak sebagai media tambahan tetapi media pengganti dari 

serbuk kayu untuk meningkatkan produktivitas jamur tiram putih. 
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