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BAB IV 

HASIL dan PEMBAHASAN 

A. HASIL 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan selama satu bulan 

penanaman jamur tiram putih terhadap produktivitas (lama penyebaran 

miselium, jumlah badan buah dua kali panen dan berat basah badan buah. 

Penelitian ini menggunakan media tanam jamur berupa serbuk gergaji kayu 

sengon laut, bekatul dan kapur serta dicampur bahan tambahan berupa limbah 

jerami padi dan tongkol jagung. Media yang dibuat sebanyak 16 perlakuan 

dengan dua kali ulangan setiap perlakuan. Parameter yang diamati yaitu 

pertumbuhan (laju pertumbuhan miselium) dan produktivitas (jumlah badan 

buah dan berat basah) jamur tiram putih.  

1. Laju pertumbuhan miselium 

Tabel 4.1 Data rerata laju pertumbuhan miselium memenuhi baglog (hari) 

Perlakuan 

Rata-rata 
Laju 

Pertumbuhan 
Miselium 

(Hari) 
J0T0 (media standar)  21 
J0T1 (Penambahan tongkol jagung 155 gram) 21 
J0T2 (Penambahan tongkol jagung 180 gram) 19,5 
J0T3 (Penambahan tongkol jagung 205 gram) 18* 
J1T0 (Penambahan jerami padi 25 gram) 18* 
J1T1 (Penambahan jerami padi 25 gram dan Tongkol jagung 155 gram)  18* 
J1T2 (Penambahan jerami padi 25 gram dan Tongkol jagung 180 gram)  22 
J1T3 (Penambahan jerami padi 25 gram dan Tongkol jagung 205 gram)  22,5** 
J2T0 (Penambahan jerami padi 50 gram) 19,5 
J2T1 (Penambahan jerami padi 50 gram dan Tongkol jagung 155 gram)  21 
J2T2 (Penambahan jerami padi 50 gram dan Tongkol jagung 180 gram)  19,5 
J2T3 (Penambahan jerami padi 50 gram dan Tongkol jagung 205 gram)  21 
J3T0 (Penambahan jerami padi 75 gram) 22 
J3T1 (Penambahan jerami padi 75 gram dan Tongkol jagung 155 gram)  22 
J3T2 (Penambahan jerami padi 75 gram dan Tongkol jagung 180 gram)  19,5 
J3T3 (Penambahan jerami padi 75 gram dan Tongkol jagung 205 gram)  19,5 

 Keterangan : *) Rata-rata laju pertumbuhan miselium paling cepat 
   **) Rata-rata laju pertumbuhan miselium paling lama 
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Gambar 4.1 Histogram perbandingan rerata laju pertumbuhan miselium 

 jamur tiram putih 
 

Dari tabel dapat dilihat  hasil pengamatan laju pertumbuhan 

miselium, perlakuan yang memberikan pengaruh paling cepat dalam 

merangsang pertumbuhan miselium ada 3 perlakuan yaitu J0T3, J1T0, J1T1, 

dengan laju pertumbuhan miselium selama 18 hari. Perlakuan J0T3 

menggunakan penambahan tongkol jagung 205 gram, perlakuan J1T0 

menggunakan penambahan jerami padi 25 gram, sedangkan perlakuan  J1T1 

dengan penambahan jerami padi 25 gram dan tongkol jagung 155 gram. 

Sedangkan perlakuan yang kurang baik dalam merangsang pertumbuhan 

miselium dalam baglog yaitu J1T3, dengan penambahan jerami padi 25 gram 

dan tongkol jagung 205 gram. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi 

data berdistribusi normal atau tidak. Dalam analisis statistik 

parametrik, persyaratan normalitas data harus terpenuhi, yaitu data 

berasal dari distribusi normal. Apabila data berdistribusi tidak normal, 

maka metode yang digunakan adalah statistik nonparametrik. 

Dasar pengambilan keputusan yaitu, jika nilai signifikansi atau 

probabilitas < 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Jika nilai 
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signifikansi atau probabilitas > 0,05 maka data berdistribusi normal. 

Taraf signifikansi 5% dan tingkat kepercayaan 95%. 

Tabel 4.2 Analisi uji normalitas laju pertumbuhan  miselium  
(jerami padi) 

Variabel 
Penelitian Perlakuan 

Kolmogorov-
Smirnov Keterangan 

Probabilitas (Sig.) 

Laju Pertumbuhan 
Miselium 

J0 0,001 < 0,05 Distribusi data 
tidak normal 

J1 0,28 > 0,05 Distribusi data 
normal 

J2 0,000 < 0,05 Distribusi data 
tidak normal 

J3 0,030 < 0,05 Distribusi data 
tidak normal 

 

Tabel 4.3 Analisis uji normalitas laju pertumbuhan miselium  
(tongkol jagung) 

Variaebel 
Penelitian Perlakuan 

Kolmogorov-
Smirnov Keterangan 

Probabilitas (Sig.) 

Laju Pertumbuhan 
Miselium 

T0 0,29 > 0,05 Distribusi data 
normal 

T1 0,02 < 0,05 Distribusi data 
tidak normal 

T2 0,29 > 0,05 Distribusi data 
normal 

T3 0,109 > 0,05 Distribusi data 
normal 

 

Dilihat dari tabel 4.2 dan 4.3 analisis uji normalitas 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, pertumbuhan miselium 

dengan perlakuan komposisi jerami padi dan tongkol jagung, ada 

perlakuan yang memiliki nilai probabilitas dibawah 0,05 sehingga 

dapat dikatakan data berdistribusi tidak normal pada tingkat 

kepercayaan 95%. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui varian dari 

beberapa populasi sama atau tidak. Setelah uji normalitas maka 

dilakukan uji homogenitas, sebagai prasyarat dalam analisis Anova. 

Dapat dilaksanakan Analisis of varians apabila varian dari beberapa 

poppulasi adalah sama. 
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Dasar pengambilan keputusan yaitu, jika signifikansi atau nilai 

probabilitas < 0,05 maka data adalah tidak sama (tidak homogen). Jika 

signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 maka data adalah sama 

(homogen). 

Tabel 4.4 Analisis uji homogenitas laju pertumbuhan miselium 
Variabel 

Penelitian Perlakuan 
Kolmogorov-

Smirnov Keterangan 
Probabilitas (Sig.) 

Laju 
Pertumbuhan 

Miselium 

Jerami Padi 0,149 > 0,05 Distribusi data 
sama (homogen) 

Tongkol Jagung 0,805 > 0,05 Distribusi data 
sama (homogen) 

 

Dari tabel 4.4, dapat dilihat nilai probabilitas laju pertumbuhan 

miselium dengan media tambahan jerami padi dan tongkol jagung. 

Signifikansi jerami padi yaitu 0,149 > 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa data laju pertumbuhan miselium mempunyai varian yang sama 

atau homogen. Sedangkan signifikansi tongkol jagung yaitu 0,805 > 

0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data pertumbuhan miselium 

mempunyai varian yang sama atau homogen. 

c. Uji Non Parametrik (Kruskal-Wallis) 

Karena data pada jerami padi dan tongkol jagung berdistribusi 

tidak normal, maka menggunakan statistik non parametrik 

menggunakan uji Kruskal-Wallis. 

Tabel 4.5 Analisis uji non parametrik (Kruskal-Wallis)   
laju pertumbuhan miselium 

Variabel 

Penelitian 
Perlakuan 

Kruskal-Wallis 

Test Keputusan 

Asymp. Sig. 

Laju Pertumbuhan 

Miselium 

Jerami Padi 0,775 > 0,05 H0 diterima 

Tongkol Jagung 0,971 > 0,05 H0 diterima 

Dari tabel 4.5, dapat dilihat pada jerami padi berdasarkan nilai 

probabilitas (Asymp. Sig.) 0,775 > 0,05 maka H0 diterima, sehingga 

tidak ada pengaruh penambahan jerami padi pada laju pertumbuhan 

miselium jamur tiram putih. Sedangkan tongkol jagung berdasarkan 

nilai probabilitas (Asymp. Sig) 0,971 > 0,05 maka H0 diterima, 
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sehingga tidak ada pengaruh penambahan tongkol jagung terhadap laju 

pertumbuhan miselium jamur tiram putih. 

2. Jumlah Badan Buah Jamur Tiram Putih (Panen Pertama) 

Tabel 4.6 Data rerata hasil  jumlah badan buah  jamur tiram putih 
Perlakuan Rata-rata 

J0T0 (media standar) 15 
J0T1 (Penambahan tongkol jagung 155 gram) 11 
J0T2 (Penambahan tongkol jagung 180 gram) 12 
J0T3 (Penambahan tongkol jagung 205 gram) 15 
J1T0 (Penambahan jerami padi 25 gram) 8,5** 
J1T1 (Penambahan jerami padi 25 gram dan Tongkol jagung 155 gram)  15,5 
J1T2 (Penambahan jerami padi 25 gram dan Tongkol jagung 180 gram)  20 
J1T3 (Penambahan jerami padi 25 gram dan Tongkol jagung 205 gram)  29 
J2T0 (Penambahan jerami padi 50 gram) 17 
J2T1 (Penambahan jerami padi 50 gram dan Tongkol jagung 155 gram)  16 
J2T2 (Penambahan jerami padi 50 gram dan Tongkol jagung 180 gram)  17 
J2T3 (Penambahan jerami padi 50 gram dan Tongkol jagung 205 gram)  30,5* 
J3T0 (Penambahan jerami padi 75 gram) 18,5 
J3T1 (Penambahan jerami padi 75 gram dan Tongkol jagung 155 gram)  18,5 
J3T2 (Penambahan jerami padi 75 gram dan Tongkol jagung 180 gram)  30 
J3T3 (Penambahan jerami padi 75 gram dan Tongkol jagung 205 gram)  17 

 Keterangan : *) Rata-rata jumlah badan buah paling banyak 
        **) Rata-rata jumlah badan buah paling sedikit  

 
Gambar 4.2 Histogram perbandingan rerata jumlah badan buah jamur tiram putih 

 

Dari tabel 4.6, dapat dilihat jumlah badan buah jamur tiram putih 

panen pertama, dari hasil rata-rata ulangan satu dan dua perlakuan yang 

menghasilkan badan buah paling banyak yaitu perlakuan J2T3 (campuran 
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jerami padi 50 gram dan tongkol jagung 205 gram) dengan rata-rata 30,5. 

Sedangkan perlakuan yang menghasilkan badan buah paling sedikit yaitu 

perlakuan J0T1 (penambahan tongkol jagung 155 gram) dengan rata-rata 

jumlah badan buah yaitu 11. 

a. Uji Normalitas 

Tabel 4.7 Analisis uji normalitas jumlah badan buah (jerami padi) 
Variabel 

Penelitian Perlakuan 
Kolmogorov-

Smirnov Keterangan 
Probabilitas (Sig.) 

Produktivitas 
(Jumlah Badan 

Buah) 

J0 0,200* > 0,05 Distribusi data  
normal 

J1 0,200* > 0,05 Distribusi data 
normal 

J2 0,199 > 0,05 Distribusi data 
normal 

J3 0,150 > 0,05 Distribusi data 
normal 

 

Tabel 4.8 Analisis uji normalitas jumlah badan buah (tongkol jagung) 
Variabel 

Penelitian Perlakuan 
Kolmogorov-

Smirnov Keterangan 
Probabilitas (Sig.) 

Produktivitas 
(Jumlah Badan 

Buah) 

T0 0,77 > 0,05 Distribusi data 
normal 

T1 0,200* < 0,05 Distribusi data  
normal 

T2 0,200* > 0,05 Distribusi data 
normal 

T3 0,200* > 0,05 Distribusi data 
normal 

 

Dilihat dari tabel 4.7 dan 4.8 analisis uji normalitas 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, produktivitas (jumlah badan 

buah) jamur tiram putih dengan perlakuan campuran jerami padi dan 

tongkol jagung, nilai probabilitas diatas 0,05 sehingga dapat dikatakan 

data berdistribusi  normal pada tingkat kepercayaan 95%. 
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b. Uji Homogenitas 

Tabel 4.9 Analisis uji homogenitas jumlah badan buah 
Variabel 

Penelitian Perlakuan 
Kolmogorov-

Smirnov Keterangan 
Probabilitas (Sig.) 

Produktivitas 
(Jumlah Badan 

Buah) 

Jerami Padi 0,131 > 0,05 Distribusi data 
sama (homogen) 

Tongkol Jagung 0,166 > 0,05 Distribusi data 
sama (homogen) 

 

Dari tabel 4.9, dapat dilihat nilai probabilitas produktivitas 

(jumlah badan buah) jamur tiram putih dengan media tambahan 

campuran jerami padi dan tongkol jagung. Signifikansi jerami padi 

yaitu 0,131 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data jumlah badan 

buah mempunyai varian yang sama atau homogen. Sedangkan 

signifikansi tongkol jagung yaitu 0,166 > 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa data jumlah badan buah mempunyai varian yang 

sama atau homogen. 

c. Uji Hipotesis Two Way Anava 

Hasil analisis uji normalitas, jerami padi dan tongkol jagung 

berdistribusi normal, maka menggunakan statistik  parametrik 

menggunakan uji Two Way Anava, karena terdapat dua faktor. 

Tabel 4.10 Analisis uji hipotesis (Perbandingan F.hitung dengan 
F.tabel) 

Variabel 
Penelitian Perlakuan 

Kolmogorov-
Smirnov Keputusan F.hitung – 
F.tabel 

Produktivitas 
(Jumlah Badan 

Buah) 

Jerami Padi 3,086 < 3,239 H0 diterima 
Tongkol Jagung 3,839 > 3,239 H0 ditolak 
Jerami Padi dan 
Tongkol Jagung 2,199 < 2,54 H0 diterima 

Tabel 4.11 Analisis uji hipotesis (Nilai probabilitas) 

Variabel 
Penelitian Perlakuan 

Kolmogorov-
Smirnov Keputusan Probabilitas 

(Sig.)

Produktivitas 
(Jumlah Badan 

Buah) 

Jerami Padi 0,057 > 0,05 H0 diterima 
Tongkol Jagung 0,030 < 0,05 H0 ditolak 
Jerami Padi dan 
Tongkol Jagung 0,081 > 0,05 H0 diterima 
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Pada uji Two Way Anava perbandingan F.hitung dan F.tabel 

dengan perbandingan nilai probabilitas harus sama. Presentase jumlah 

badan buah dengan penambahan jerami padi memiliki F.hitung 3,086 

< F.tabel 3,239 dan nilai probabilitas sig 0,057 > 0,05 maka H0 

diterima, sehingga tidak ada pengaruh penambahan jerami padi pada 

produktivitas (jumlah badan buah) jamur tiram putih. Presentase 

jumlah badan buah dengan penambahan tongkol jagung memiliki 

F.hitung 3,839 > F.tabel 3,239 dan nilai probabilitas 0,030 < 0,05 

maka H0 ditolak, sehingga ada pengaruh penambahan tongkol jagung 

pada produktivitas (jumlah badan buah) jamur tiram putih. Presentase 

jumlah badan buah dengan perlakuan campuran jerami padi dan 

tongkol jagung memiliki F.hitung 2,199 < 2,54 dan nilai probabilitas 

0,081 > 0,05, maka H0 diterima. 

d. Uji Lanjut (Pos Hok Test) 

Setelah diketahui pada tongkol jagung H0 ditolak sehingga ada 

perbedaan yang signifikan, maka dilakukan uji lanjut ANOVA yaitu 

membahas kelompok mana saja yang berbeda dan kelompok mana 

yang tidak berbeda (sama). Uji yang digunakan adalah uji LSD (Least 

Significant Difference). 

Tabel 4.12 Uji Lanjut ANAVA LSD (Least Significant Difference) 
jumlah badan buah penambahan tongkol  jagung 

Kontrol (I) Perlakuan 
(J) 

Mean 
Difference (I-J) Probabilitas Keputusan 

T0 
T1 - 0,50 0,860 > 0,05 H0 diterima 
T2 - 5,00 0,092 >  0,05 H0 diterima 
T3 -8,13 0,010 < 0,05 H0 ditolak 

T1 
T0 0,50 0,860 > 0,05 H0 diterima 
T2 -4,50 0,126 > 0,05 H0 diterima 
T3 -7,63 0,015 < 0,05 H0 ditolak 

T2 
T0 5,00 0,092 > 0,05 H0 diterima 
T1 4,50 0,126 > 0,05 H0 diterima 
T3 -3,13 0, 279 > 0,05 H0 diterima 

T3 
T0 8,13 0,010 < 0,05 H0 ditolak 
T1 7,63 0,015 < 0,05 H0 ditolak 
T2 3,13 0,279 > 0,05 H0 diterima 
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Dari tabel 4.12 dapat dilihat perlakuan T3 yaitu penambahan 

tongkol jagung sebanyak 205 gram memiliki nilai Mean Difference     

-8,13 dan nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak 

sehingga penambahan tongkol jagung 205 gram lebih besar 

berpengaruh terhadap jumlah badan buah pertumbuhan jamur tiram 

putih. 

3. Berat Basah Badan Buah Jamur Tiram Putih (Panen Pertama) 

Tabel 4.13 Data rerata hasil  berat basah  jamur tiram putih 

Perlakuan 
Rata-rata 
(Gram) 

 
J0T0 (media standar) 76,5** 
J0T1 (Penambahan tongkol jagung 155 gram) 86,6 
J0T2 (Penambahan tongkol jagung 180 gram) 79,5 
J0T3 (Penambahan tongkol jagung 205 gram) 100,5 
J1T0 (Penambahan jerami padi 25 gram) 130 
J1T1 (Penambahan jerami padi 25 gram dan Tongkol jagung 155 gram)  117 
J1T2 (Penambahan jerami padi 25 gram dan Tongkol jagung 180 gram)  151,5 
J1T3 (Penambahan jerami padi 25 gram dan Tongkol jagung 205 gram)  136,5 
J2T0 (Penambahan jerami padi 50 gram) 114,5 
J2T1 (Penambahan jerami padi 50 gram dan Tongkol jagung 155 gram)  113,5 
J2T2 (Penambahan jerami padi 50 gram dan Tongkol jagung 180 gram)  119 
J2T3 (Penambahan jerami padi 50 gram dan Tongkol jagung 205 gram)  122 
J3T0 (Penambahan jerami padi 75 gram) 102,5 
J3T1 (Penambahan jerami padi 75 gram dan Tongkol jagung 155 gram)  121 
J3T2 (Penambahan jerami padi 75 gram dan Tongkol jagung 180 gram)  114,5 
J3T3 (Penambahan jerami padi 75 gram dan Tongkol jagung 205 gram)  193* 

 Keterangan : *) Rata-rata berat basah paling banyak 
       **) Rata-rata berat basah paling sedikit 
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Gambar 4.3 Histogram perbandingan rerata berat basah jamur tiram putih 
 

Dari tabel 4.13, dapat dilihat berat basah jamur tiram putih, dari 

hasil rata-rata ulangan satu dan dua perlakuan yang menghasilkan 

produktivitas (berat basah) jamur tiram putih paling besar yaitu perlakuan 

J3T3 (campuran jerami padi 75 gram dan tongkol jagung 205 gram) dengan 

rata-rata 193 gram. Sedangkan perlakuan yang menghasilkan produktivitas 

(berat basah) jamur tiram putih paling sedikit yaitu perlakuan J0T0 (tanpa 

penambahan jerami padi dan tongkol jagung atau kontrol) dengan rata-rata 

berat basah yaitu rata-rata 76,5 gram. Jerami padi memiliki kandungan 

nutrisi berupa seluosa, lignin, dan hemiselulosa, sedangkan tongkol jagung 

memiliki kandungan nutrisi berupa seluloasa, lignin, hemiselulosa dan 

nitrogen yang dapat menunjang dalam proses pertumbuhan jamur tiram. 

Media tanam yang baik bagi produktivitas jamur tiram yaitu media yang 

mengandung banyak nutrisi sehingga akan menghasilkan jamur tiram yang 

bagus. 

a. Uji Normalitas 

Tabel 4.14 Analisis uji normalitas berat basah (jerami padi) 
Variabel 

Penelitian Perlakuan Kolmogorov-Smirnov Keterangan Probabilitas (Sig.) 

Produktivitas 
(Berat Basah) 

J0 0,200* > 0,05 Distribusi data normal 
J1 0,200* > 0,05 Distribusi data normal 
J2 0,138 > 0,05 Distribusi data normal 
J3 0,108 > 0,05 Distribusi data normal 
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Tabel 4.15 Analisis uji normalitas berat basah (tongkol jagung) 
Variabel 

Penelitian Perlakuan Kolmogorov-Smirnov Keterangan Probabilitas (Sig.) 

Produktivitas 
(Berat Basah) 

T0 0,200* > 0,05 Distribusi data normal 
T1 0,200* < 0,05 Distribusi data  normal 
T2 0,200* > 0,05 Distribusi data normal 
T3 0,177* > 0,05 Distribusi data normal 

Dilihat dari tabel 4.14 dan 4.15 analisis uji normalitas 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, produktivitas (berat basah) 

jamur tiram putih dengan perlakuan campuran jerami padi dan tongkol 

jagung nilai probabilitas diatas 0,05 sehingga dapat dikatakan data 

berdistribusi  normal pada tingkat kepercayaan 95%. 

b. Uji Homogenitas 

Tabel 4.16 Analisis uji homogenitas berat basah 
Variabel 

Penelitian Perlakuan Kolmogorov-Smirnov Keterangan Probabilitas (Sig.) 

Produktivitas 
(Berat Basah) 

Jerami Padi 0,029 < 0,05 Distribusi data tidak 
sama (homogen) 

Tongkol 
Jagung 0,299 > 0,05 Distribusi data sama 

(homogen) 
Dari tabel 4.16, dapat dilihat nilai probabilitas produktivitas 

(berat basah) jamur tiram putih dengan media tambahan campuran 

jerami padi dan tongkol jagung. Signifikansi jerami padi yaitu 0,029 < 

0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data produktivitas (berat basah) 

jamur tiram putih mempunyai varian yang berbeda atau tidak 

homogen. Sedangkan signifikansi tongkol jagung yaitu 0,166 > 0,05, 

maka dapat disimpulkan bahwa data produktivitas (berat basah) jamur 

tiram putih mempunyai varian yang sama atau homogen. 

c. Uji Non Parametrik (Kruskal-Wallis) 

Pada uji normalitas produktivitas (berat basah) data 

berdistribusi normal. Pada uji homogenitas produktivitas (berat basah) 

pada jerami padi homogen sedangkan pada tongkol jagung tidak 

homogen sehingga dilakukan uji non parametrik menggunakan 

Kruskal-Wallis. 
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Tabel 4.17 Analisis uji non parametrik (Kruskal-Wallis) berat basah 
(jerami padi) 

Perlakuan Kruskal-Wallis Test Keputusan Asymp. Sig. 
Jerami Padi 0,001 < 0,05 H0 ditolak 

Tongkol jagung 0,326 > 0,05 H0 diterima 
Dari tabel 4.17, dapat dilihat pada jerami padi berdasarkan 

nilai probabilitas (Asymp. Sig.) 0,001 < 0,05 maka H0 ditolak, 

sehingga ada pengaruh penambahan jerami padi pada produktivitas 

(berat basah) jamur tiram putih. Pada tongkol jagung berdasarkan nilai 

probabilitas (Asymp. Sig.) 0,326 > 0,05 maka H0 diterima, sehingga 

tidak ada pengaruh penambahan tongkol jagung terhadap 

produktivitas (berat basah) jamur tiram putih. 

 

d. Uji Lanjut (Mann-Whitney Test) 

Uji lanjut dilakukan karena H0 ditolak dengan perlakuan lebih 

dari dua. Penambahan jerami padi H0-nya ditolak dengan ada empat 

perlakuan, sehingga dilakukan uji lanjut menggunakan Mann-Whitney 

Test. 

Tabel 4.18 Uji lanjut (Mann-Whitney Test)  penambahan jerami padi 
Kontrol Perlakuan Probabilitas Keputusan 

J0 

J1 0,001 < 0,05 H0 ditolak 

J2 0,001 < 0,05 H0 ditolak 

J3 0,002 < 0,05 H0 ditolak 

Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa H0 ditolak, sehingga 

pemberian jerami padi dengan perlakuan 25 gram, 50 gram maupun 

75 gram berpengaruh terhadap produktivitas (berat basah) jamur tiram 

putih. Akan tetapi perlakuan yang paling berpengaruh yaitu pada 

perlakuan pemberian jerami padi sebanyak 75 gram (J3)  
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B. Pembahasan  

1. Laju Pertumbuhan Miselium 

Pengamatan laju pertumbuhan miselium dilakukan sejak dari 

munculnya miselium sampai miselium memenuhi baglog. Apabila 

baglog tidak ditumbuhi miselium atau miselium tidak merambat penuh 

dalam baglog maka jamur tiram putih tidak dapat tumbuh dan dapat 

dikatakan proses inokulasi gagal. Keberhasilan dalam proses inokulasi 

salah satu indikatornya yaitu muncul dan merambatnya miselium dalam 

baglog.  

Pada hasil pengamatan pertumbuhan miselium, perlakuan yang 

memberikan pengaruh paling cepat dalam merangsang pertumbuhan 

miselium ada 3 perlakuan yaitu J0T3, J1T0, J1T1, dengan laju pertumbuhan 

miselium selama 18 hari. Limbah pertanian jerami padi maupun tongkol 

jagung memiliki kandungan nutrisi yang dibutuhkan bagi pertumbuhan 

miselium jamur tiram putih. Sehingga dengan adanya penambahan jerami 

padi dan tongkol jagung dalam media tumbuh jamur dapat sebagai 

tambahan  nutrisi bagi pertumbuhan miselium.  

Jerami padi dan tongkol jagung memiliki kandungan nutrisi yang 

berbeda dengan jumlah kandungan yang berbeda, sehingga saat 

ditambahkan dalam media tanam jamur akan memberi pengaruh yang 

berbeda pula. Adapula komponen yang sama yaitu kandungan lignin dan 

selulosa yang merupakan sumber karbohidrat. Komponen karbohidrat 

mampu memberikan nutrisi bagi pertumbuhan jamur tiram. Unsur-unsur 

karbohidrat dapat dipecahkan oleh enzim yang dikeluarkan miselium, 

sehingga menjadi senyawa sederhana berupa glukosa yang dapat 

digunakan sebagai energi untuk metabolisme (Rahayu dalam Susiana, 

2010) sehingga miselium akan cepat tumbuh dalam baglog media tanam. 

Selain itu, faktor lingkungan juga berpengaruh dalam pertumbuhan 

miselium. 

Perlakuan J0T3 menggunakan penambahan tongkol jagung 205 

gram, perlakuan J1T0 menggunakan penambahan jerami padi 25 gram, 
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sedangkan perlakuan  J1T1 dengan penambahan jerami padi 25 gram dan 

tongkol jagung 155 gram. Dari perlakuan tersebut dapat dilihat takaran 

campuran yang lebih efektif terhadap laju pertumbuhan miselium yang 

relatif cepat. Tanpa jerami padi, maka penambahan tongkol jagung yang 

efektif yaitu sebesar 205 gram. Tanpa tongkol jagung, maka penambahan 

jerami padi yang efektif yaitu sebesar 25 gram. Sedangkan campuran 

kedua bahan yang efektif yaitu jerami padi sebesar 25 gram dan tongkol 

jagung sebesar 155 gram.  

Perlakuan yang kurang baik dalam merangsang pertumbuhan 

miselium dalam baglog yaitu J1T3, dengan penambahan jerami padi 25 

gram dan tongkol jagung 205 gram. Hal ini dapat dikarenakan kombinasi 

campuran antara jerami padi dan tongkol jagung yang kurang sesuai 

sehingga pertumbuhan miselium menjadi kurang baik. Seharusnya 

semakin banyak nutrisi pada media tanam jamur, maka pertumbuhan 

miselium semakin baik. Namun kedua media yaitu jerami padi dan 

tongkol jagung tanpa mengalami proses pengomposan terlebih dahulu 

sebelum diampur menjadi media pertumbuhan jamur tiram putih. 

Tongkol jagung tidak dikomposkan karena akan tumbuh jamur lain yang 

dapat mengganggu pertumbuhan jamur tiram putih, sehingga bahan yang 

digunakan masih berupa tongkol jagung segar, sedangkan jerami padi 

hanya direndam satu malam. Media jamur tiram putih harus mengalami 

pengomposan agar terjadi proses penguraian, karena bahan yang sudah 

lapuk nutrisinya akan terurai dan mudah dicerna oleh jamur (Moerdiati, 

dkk, 2003). Bahan organik yang lapuk akan menghasilkan zat tumbuh 

asam amino yang dapat diserap tanaman dengan cepat.  

Dari hasil analisis data yang sudah dilakukan, dapat dilihat bahwa 

jerami padi dan tongkol jagung tidak berpengaruh nyata terhadap laju 

pertumbuhan miselium jamur tiram putih. Dalam analisis uji normalitas 

distribusi data ada yang tidak normal, yaitu (tabel 4.2) perlakuan J0 nilai 

sig 001 < 0,05, J2 nilai sig 0,000 < 0,05, J3 0,030 < 0,05 dan (tabel 4.3) T1 

nilai sig 0,02 < 0,05. Sehingga dilakukan uji non parametrik dengan hasil 
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analisis (tanel 4.5), jerami padi Asymp. Sig. 0,775 > 0,05 dan tongkol 

jagung 0,971 > 0,05, karena nilai Asymp. Sig lebih besar dari taraf 

signifikan 0,05 maka H0 diterima. H0 diterima berarti penambahan 

jerami padi maupun tongkol jagung tidak berpengaruh terhadap laju 

pertumbuhan miselium jamur tiram putih. Sehingga jika dibandingkan 

dengan media kontrol maka ada atau tanpa penambahan jerami padi 

maupun tongkol jagung, tidak berpengaruh nyata terhadap kecepatan laju 

pertumbuhan miselium. 

Laju pertumbuhan miselium dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

yaitu faktor lingkungan berupa keasaman (ph), suhu, intensitas cahaya 

dan kelembapan. Lingkungan yang baik untuk tempat inkubasi yaitu 

yang memiliki tingkat keasaman netral (ph 5-7). Suhu yang menunjang 

pertumbuhan miselium jamur tiram adalah 23-28ºC dengan suhu 

optimum 25ºC. Intensitas cahaya yang baik yaitu tidak terkena paparan 

cahaya matahari secara langsung, karena dapat menghambat 

pertumbuhan miselium. Sedangkan kelembapan yang dibutuhkan jamur 

tiram selama pertumbuhan miselium adalah sekitar 90% (Chazali & 

Putri, 2010).  

Selain faktor lingkungan, tingkat kepadatan baglog juga berperan 

dalam lama penyebaran miselium. Semakin padat isi baglog, maka 

miselium jamur akan semakin lama merambat dalam baglog. Sehingga, 

dalam pengisian baglog diusahakan untuk tidak terlalu padat agar 

miselium jamur tiram putih cepat merambat. Faktor lainnya berupa 

kualitas bibit jamur tiram putih dan kandungan air dalam baglog, 

semakin basah media maka semakin lama miselium akan merambat. 

Faktor nutrisi juga berperan dalam pertumbuhan miselium, nutrisi yang 

dibutuhkan yaitu karbohidrat berupa glukosa dan selulosa, lignin, 

nitrogen, vitamin B, kalium, dan serat (Cahyana, 2004 dalam Mufarrihah, 

2009).  

Serbuk gergaji, bekatul dan kapur merupaka media standart yang 

digunakan. Serbuk gergaji mengandung selulosa, lignin, pentosan dan zat 
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ekztraktif (Agromedia, 2009). Selulosa dan lignin berfungsi dalam 

memperkuat dinding sel pada tanaman serta pengganti karbon. Bekatul 

dapat meningkatkan nutrisi media tanam, terutama sebagai sumber 

karbohidrat, karbon, dan nitrogen (Agromedia, 2009). Karbohidrat 

merupakan nutrisi untuk pertumbuhan cendawan jamur dan memberikan 

energi, karbon dapat menambah kecepatan pertumbuhan miselium pada 

jamur, sedangkan nitrogen berfungsi sebagai sintesis protein dan basa. 

Sedangkan kapur merupakan sumber kalisum sebagai penguat batang 

atau akar jamur agar tidak mudah rontok (Agromedia, 2009). Selain itu, 

kapur berperan dalam mengatur pH media pertumbuhan jamur.  

Bahan yang ditambahkan dalam media pertumbuhan jamur 

berupa jerami padi dan tongkol jagung. Kandungan jerami padi yaitu 

protein kasar, lignin, silika, serta selulosa. Jerami yang keras banyak 

mengandung selulosa yang merupakan bahan yang diperlukan oleh jamur 

dalam jumlah banyak. Selain itu, jerami yang keras membuat media 

tanaman tidak cepat habis (Agromedia, 2009). Tongkol jagung 

mengandung unsur-unsur yang diperlukan dalam pertumbuhan miselium 

yaitu selulosa 33,8%, lignin 5,8%, hemiselulosa 16%, dan nitrogen 0,4% 

(Nurhayati, 1988). Selulosa dan lignin pada tongkol jagung berfungsi 

membantu miselium jamur tiram untuk menetrasi dinding sel kayu 

melalui ujung lateral pada miselium sebagai sumber makanan jamur 

tiram (Winarno, 1984 dalam Kristianasari 2004).  

2. Jumlah Tubuh Buah 

Perlakuan yang menghasilkan tubuh buah paling banyak yaitu 

perlakuan J2T3 dengan media standart 500 gram dan penambahan jerami 

padi 50 gram serta tongkol jagung 205 gram sebanyak rata-rata 30,5 buah. 

Jerami padi memiliki kandungan nutrisi berupa selulosa dan lignin, 

sedangkan tongkol jagung memiliki kandungan nutrisi berupa selulosa, 

hemiselulosa, lignin dan nitrogen yang diperlukan jamur tiram putih dalam 

menunjang proses pertumbuhannya. Sehingga penambahan limbah jerami 
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padi dan tongkol jagung pada media tanam jamur tiram putih 

menghasilkan produktivitas (jumlah tubuh buah) yang lebih baik. 

Sedangkan perlakuan yang menghasilkan tubuh buah paling sedikit 

yaitu J0T1 dengan media standart 500 gram dan tanpa penambahan jerami 

padi serta penambahan tongkol jagung 155 gram sebanyak 11 buah. Hanya 

dengan penambahan tongkol jagung 155 gram, maka nutrisi dalam baglog 

kurang banyak jika dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Selain itu 

faktor lingkungan dalam kumbung jamur juga berpengaruh terhadap 

produktivitas (jumlah badan buah) jamur tiram putih. 

Dari hasil analisis data yang sudah dilakukan, dapat dilihat bahwa 

jerami padi tidak berpengaruh nyata terhadap produktivitas (jumlah badan 

buah) jamur tiram putih, sedangkan tongkol jagung berpengaruh nyata 

terhadap produktivitas (jumlah badan buah) jamur tiram putih. Analisis uji 

normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal semua, 

sedangkan dari analisis uji homogenitas menunjukkan bahwa data 

berdistribusi sama (homogen), sehingga dilakukan uji parametrik Two Way 

Anava. Analisis uji parametrik (tabel 4.11) dengan penambahan jerami 

padi nilai sig 0,057 > 0,05 maka H0 diterima, penambahan tongkol jagung 

nilai sig. 0,030 < 0,05 maka H0 ditolak. Dalam uji hipotesis, H0 diterima 

sehingga penambahan jerami padi tidak berpengaruh terhadap 

produktivitas (jumlah badan buah) jamur tiram putih dan H0 ditolak 

sehingga penambahan tongkol jagung berpengaruh nyata terhadap 

produktivitas (jumlah badan buah) jamur tiram putih. Untuk mengetahui 

penambahan tongkol jagung yang paling efektif bagi media tumbuh jamur 

maka dilakukan analisis uji lanjut (tabel 4.12), dari hasil analisis perlakuan 

T3 nilai probabilitas 0,008 < 0,05 maka H0 ditolak. Sehingga jika 

dibandingkan dengan media kontrol maka penambahan yang paling 

berpengaruh terhadap produktivitas (jumlah badan buah) jamur tiram putih 

yaitu penambahan tongkol jagung sebanyak 205 gram. 

Pertumbuhan badan buah jamur tiram dipengaruhi oleh dua faktor, 

yaitu faktor lingkungan dan faktor nutrisi atau unsur hara. Faktor 
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lingkungan berupa intensitas penyinaran, suhu, tingkat keasaman atau pH, 

dan kelembapan udara (Agromedia, 2009). Pada masa pertumbuhan badan 

buah jamur tiram memerlukan adanya rangsangan sinar, karena tempat 

yang sama sekali tidak ada cahaya badan buah tidak dapat tumbuh. Oleh 

karena itu, pada masa terbentuknya badan buah permukaan media harus 

mulai mendapat sinar dengan intensitas penyinaran 60-70%. Suhu udara 

memegang peranan yang penting untuk mendapatkan pertumbuhan badan 

buah yang optimal, fase pembentukan tubuh buah memerlukan suhu udara 

sekitar 16-22ºC. Tingkat keasaman media juga sangat berpengaruh 

terhadap pertumbuhan jamur tiram. Apabila pH terlalu rendah atau terlalu 

tinggi maka pertumbuhan jamur akan terhambat, tingkat keasaman yang 

baik adalah yang netral yaitu sekitar pH 6-7 (Chazali & Pertiwi, 2009). 

Kelembapan juga berperan dalam pertumbuhan tubuh buah, tubuh buah 

jamur akan tumbuh secara perlahan-lahan ketika media lembab. Faktor 

lain yang berpengaruh dalam pertumbuhan badan buah jamur tiram yaitu 

faktor nutrisi atau unsur hara. Pertumbuhan badan buah jamur tiram putih 

memerlukan unsur N, C, dan karbohidrat (Mufarrihah, 2009). Selain itu 

juga membutuhkan unsur P, protein, kalsium, oksigen, dan vitamin 

(Sisworo, 2009).  

Kandungan jerami padi yang berperan dalam pertumbuhan badan 

buah jamur tiram putih yaitu protein kasar, lignin, serta selulosa 

(Agromedia, 2009). Protein berperan dalam pembangun enzim dan asam 

amino sehingga pertumbuhan jamur tiram putih menjadi subur, karena 

protein berperan sebagai nutrisi bagi pertumbuhan badan buah. Kandungan 

jerami berupa lignin, selulosa, karbohidrat, dan serat mampu didegradasi 

oleh jamur menjadi karbohidrat yang kemudian dapat digunakan untuk 

sintesis protein (AgroMedia, 2009). Selain itu, air pada jerami bermanfaat 

sebagai sumber air dan kelembapan bagi pertumbuhan jamur. Kandungan 

selulosa, lignin,  dan protein merupakan sumber makanan bagi jamur. 

Kandungan tongkol jagung yang berperan dalam pertumbuhan 

badan buah jamur tiram putih yaitu selulosa 33,8%, lignin 5,8%, 
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hemiselulosa 16%, dan nitrogen 0,4% (Nurhayati, 1988). Selulosa, lignin, 

dan hemiselulosa termasuk dalam karbohidrat yang merupakan sumber 

makanan bagi jamur. Karbohidrat berperan penting dalam pertumbuhan 

jamur dikarenakan unsur pembentuk karbohidrat berupa karbon, hidrogen, 

dan oksigen merupakan unsur yang dibutuhkan bagi pertumbuhan jamur. 

Sedangkan nirtrogen dapat membantu mempercepat pertumbuhan dan 

perkembangan tubuh buah jamur tiram putih. Peran nitrogen yaitu 

menyusun protein, sam amino, dan nukleat. Kekurangan nitrogen dapat 

menghambat pertumbuhan badan buah bahkan mengakibatkan kekerdilan 

serta terjadi penuaan badan buah jamur. Sedangkan kelebihan nitrogen 

dapat mengakibatkan terganggunya pertumbuhan jamur tiram putih. 

3. Berat Basah 

Perlakuan yang paling besar menghasilkan berat basah yaitu pada 

perlakuan J3T3 menggunakan media standart 500 gram dan tambahan 

jerami padi 75 gram  serta tongkol jagung 205 gram dengan berat rata-rata 

193 gram. Berat basah dipengaruhi oleh nutrisi yang terkandung dalam 

baglog, jadi semakin banyak nutrisi yang terkandung dalam baglog maka 

akan menghasilkan produktivitas yang lebih baik. Nutrisi yang terdapat 

dalam baglog dengan perlakuan pemberian jerami padi 75 gram dan 

tongkol jagung 205 gram paling besar dibandingkan dengan perlakuan 

lainnya. Dengan nutrisi paling banyak dari pada perlakuan lainnya, maka 

perlakuan J3T3 dapat menghasilkan berat basah paling banyak. 

Perlakuan yang memiliki berat basah paling rendah yaitu pada 

perlakuan J0T0 menggunakan media standart 500 gram tanpa penambahan 

jerami padi dan tongkol jagung (media kontrol) dengan berat 76,5 gram. 

Hal ini dikarenakan media kontrol tanpa penambahan jerami padi dan 

tongkol jagung tidak memiliki nutrisi lebih dari jerami padi dan tongkol 

jagung. Limbah jerami padi dan tongkol jagung memiliki kandungan 

nutrisi berupa selulosa, lignin, dan hemiselulosa yang merupakan nutrisi 

penting bagi pertumbuhan jamur, sehingga nutrisi tambahan dari jerami 
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padi maupun tongkol jagung dapat menunjang produktivitas jamur tiram 

putih yang lebih baik. 

Dari hasil analisis data yang sudah dilakukan, dapat dilihat bahwa 

tongko, jagung tidak berpengaruh nyata terhadap produktivitas (berat 

basah) jamur tiram putih, sedangkan jerami padi berpengaruh nyata 

terhadap produktivitas (berat basah) jamur tiram putih. Analisis uji 

normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal semua, 

sedangkan dari analisis uji homogenitas (tabel 4.16) menunjukkan bahwa 

penambahan jerami padi nilai sig. 0,029 < 0,05 maka distribusi data tidak 

sama, sehingga dilakukan uji non parametrik Kruskal-Wallis. Analisis uji 

non parametrik (tabel 4.17) dengan penambahan jerami padi nilai sig 0,001 

< 0,05 maka H0 ditolak, sedangkan penambahan tongkol jagung nilai sig. 

0,326 > 0,05 maka H0 diterima. Dalam uji hipotesis, H0 ditolak sehingga 

penambahan jerami padi berpengaruh terhadap produktivitas (berat basah) 

jamur tiram putih dan H0 diterima sehingga penambahan tongkol jagung 

tidak berpengaruh nyata terhadap produktivitas (berat basah) jamur tiram 

putih. Untuk mengetahui penambahan jerami padi yang paling efektif bagi 

media tumbuh jamur maka dilakukan analisis uji lanjut (tabel 4.18), dari 

hasil analisis perlakuan J3 nilai probabilitas 0,002 < 0,05 maka H0 ditolak. 

Sehingga jika dibandingkan dengan media kontrol maka penambahan yang 

paling berpengaruh terhadap produktivitas (berat basah) jamur tiram putih 

yaitu penambahan jerami padi sebanyak 75 gram. 

 Berat basah jamur tiram putih dipengaruhi oleh nutrisi berupa 

karbohidrat dan protein, kesuburan media tanam, serta kelembapan dan 

suhu kumbung jamur. Lignin berperan dalam metabolisme daging buah 

jamur, sehingga lignin dapat menambah berat basah jamur tiram. Nutrisi 

yang diserap jamur dari media tumbuhnya dapat diabsorbsi jamur sehingga 

menambah berat basah jamur (Suriawiria (2002) dalam Tutik (2004)). 

Kesuburan media berpengaruh pada berat basah jamur tiram putih. Jamur 

merupakan tumbuhan yang tidak mengandung klorofil, sehingga tidak 

dapat melakukan fontosintesis untuk menghasilkan makanannya sendiri. 
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Sehingga jamur memerlukan media tumbuh yang kaya akan nutrisi sebagai 

makanannya. Media yang memiliki tingkat kesuburan baik akan 

menghasilkan pertumbuhan jamur yang baik pula. Selain itu kelembapan 

dan suhu kumbung juga mempengaruhi berat basah jamur. Apabila 

kelembapan kurang dan suhu kumbung terlalu tinggi, tubuh buah jamur 

akan mengalami penguapan lebih banyak dan menjadikan permukaan 

tubuh buah jamur mengerut dan mengering sehingga mengurangi berat 

basah jamur. 

 

 


