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ABSTRAK 

Jamur tiram merupakan salah satu jenis jamur kayu yang tumbuh di 
permukaan batang pohon yang sudah lapuk. Limbah pertanian digunakan 
sebagai media tambahan yaitu jerami padi dan tongkol jagung. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh media tumbuh campuran jerami padi dan 
tongkol jagung terhadap pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram putih 
(Pleurotus ostreatus). Penelitian ini merupakan desain penelitian pola 2 factorial 
dengan 16 perlakuan dan 2 kali ulangan. Masing-masing perlakuan 
menggunakan jerami padi dengan komposisi 25, 50,dan 75 gram sedangkan 
tongkol jagung 155, 180, 205 gram. Analisis data menggunakan uji parametrik 
ANAVA 2 jalur dan non parametrik Kruskal-Wallis. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa laju pertumbuhan miselium paling cepat pada perlakuan J0T3 (tongkol 
jagung 205 gram), J1T0 (jerami padi 25 gram), J1T1 (jerami padi 25 gram dan 
tongkol jagung 155 gram) dengan hasil 18 hari. Produktivitas (jumlah badan 
buah), perlakuan J2T3(jerami padi 50 gram dan tongkol jagung 205 gram) 

memiliki badan buah yang paling banyak yaitu rerata 30,5 buah. Produktivitas 
(berat basah), perlakuan yang paling baik yaitu J3T3 (jerami padi 75 gram dan 
tongkol jagung 205 gram) memiliki berat basah rerata 193 gram. Hal ini 
menunjukkan bahwa kandungan unsur-unsur nutrient dalam limbah jerami padi 
dan tongkol jagung dapat memberi pengaruh terhadap pertumbuhan dan 
produktivitas jamur tiram putih. 

 

Kata kunci : Pleurotus ostreatus, Produktivitas, Jamur tiram putih, Jerami padi, 

Tongkol jagung. 

 

 



I. Latar Belakang 

Jamur tiram (Pleurotus ostreatus) merupakan jenis jamur pangan 

dari kelompok Basidiomycota. Jamur tiram merupakan salah satu jenis 

jamur kayu yang tumbuh di permukaan batang pohon yang sudah lapuk. 

Nama jamur tiram diambil dari bentuk tudungnya yang melengkung, 

lonjong,dan membulat menyerupai kerang atau cangkang tiram dengan 

bagian tepi yang bergelombang (Alex, 2011). Jamur ini banyak diminati 

karena cita rasanya yang lezat dan bisa dibuat menjadi berbagai macam 

olahan masakan. 

Budidaya jamur biasanya menggunakan media serbuk gergaji. 

Selain serbuk gergaji ada beberapa media yang dapat digunakan untuk 

budidaya jamur tiram, antara lain substrat kayu, ampas tebu, atau sekam. 

Pembiakan jamur tiram biasanya menggunakan baglog, yang didalamnya 

sudah terdapat media dan nutrisi yang mendukung pertumbuhan jamur 

(Chazali & Putri, 2010). 

Pemanfaatan jerami padi sebagai media pertumbuhan jamur tiram 

karena jerami mengandung banyak zat gula dan garam mineral (N,P,K, 

dan sebagainya). Saat jerami dalam proses fermentas,maka terdapat 

karbohidrat dan mineral dalam jumlah besar. Selanjutnya, saat jerami 

terjadi pelapukan maka kandungan senyawa organiknya akan keluar 

dengan cepat sehingga dapat dimanfaatkan sebagai media pertumbuhan 

jamur tiram (Sinaga, 2008).  

Tongkol jagung dimanfaatkan sebagai media tanam pada jamur 

tiram, karena tongkol jagung memiliki komposisi yang sesuai bagi 

pertumbuhan jamur tiram yaitu : air 9,6%, hemiselulosa 36,0%, selulosa 

41%, lignin 6,0%, pektin 3,0%, dan pati 0,014% (Lorenz & Kulp, 1991) 

Kandungan pada jerami padi dan tongkol jagung berpotensi 

sebagai media tanam pada jamur tiram, karena jamur tiram merupakan 

jenis dari jamur kayu yang hidupnya bergantung pada media tanamnya. 

Sehingga media tanam pada jamur tiram harus memiliki nutrisi yang 

dibutuhkan untuk perkembangan jamur tersebut. 



Rumusan masalah penelitian ini adalah mengetahui bagaimana 

pengaruh media tumbuh campuran jerami padi dan tongkol jagung 

terhadap pertumbuhan (laju pertumbuhan miselium) dan produktivitas 

(jumlah badan buah dan berat basah) jamur tiram putih (Pleurotus 

ostreatus). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media 

tumbuh campuran jerami padi dan tongkol jagung terhadap pertumbuhan 

(laju pertumbuhan miselium) dan produktivitas (jumlah badan buah dan 

berat basah) jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus). Manfaat penelitian 

ini, bagi peneliti dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, bagi 

masyarakat dapat memberikan pengetahuan akan budidaya jamur tiram 

putih, dan bagi petani Memberikan informasi pada petani jamur, bahwa 

kombinasi jerami padi dan tongkol jagung dapat dimanfaatkan sebagai 

media tanam jamur. Parameter yang digunakan adalah pertumbuhan (laju 

pertumbuhan miselium) dan produktivitas (jumlah badan buah dan berat 

basah). 

II. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di UD. Balai Jamur, Sembung Wetan 

Rt02/Rw11, Bekonang, Mojolaban, Sukoharjo dan Laboratorium Jamur 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Biologi UMS. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan November 2013 hingga bulan Maret 2014. 

A. Alat dan Bahan 

1. Alat 

a. Penghancur bahan: mesin penghancur jagung, parang, sabit 

b. Pencampuran bahan : ayakan, sekop, ember, timbangan 

c. Pembuatan baglog: plastik baglog, cincin baglog, tutup cincin 

baglog, spidol, isolasi bening 

d. Sterilisasi media : alat sterilisasi (drum), tungku pemanas, 

angsang, tabung gas elpiji, korek api 

e. Inokulasi : spatula, alat pemanas api untuk sterilisasi spatula, 

masker, korek api 



f. Inkubasi : ruang inkubasi 

g. Perawatan: kumbung jamur, selang air 

h. Pengamatan : alat tulis, lembar pengamatan, kamera 

i. Pemanenan : silet, plastik, spidol, timbangan analitik 

2. Bahan 

a. Pembuatan media (32 baglog) : serbuk kayu sengon laut 16,5kg, 

bekatul 4,5kg, kapur 0,96kg, air 6 liter, jerami padi 2,5kg, 

tongkol jagung 9kg 

b. terilisasi : air 9 liter 

c. Inokulasi : bibit jamur tiram putih F3 2 botol dan alkohol  

d. Perawatan : air secukupnya 

B. Pelaksanaan Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

Mengumpulkan jerami padi dan tongkol jagung kemudian 

dihancurkan agar menjadi lebih halus. Bahan dijemur untuk 

mengurangi kadar air. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pengolahan bahan, sesuai rancangan percobaan, jerami padi dan 

tongkol jagung ditimbang takarannya untuk perlakuan per-baglog. 

Pencampuran serbuk kayu sengon laut 16,5kg, bekatul 4,5kg, kapur 

0,96kg, kemudian  ditambah air sebanyak 6 liter lalu diaduk hingga 

merata. Media standart ditambah dengan bahan jerami padi dan 

tongkol jagung, dicampur sesuai dengan rancangan percobaan 

setiap perlakuan, kemudian dimasukkan kedalam plastik baglog. 

Sterilisasi baglog, baglog dimasukkan ke dalam alat sterilisasi 

dengan suhu 1210C, tekanan 1 atm selama 4,5 jam. Inokulasi 

(memasukkan bibit jamur kedalam baglog), dilakukan dalam 

keadaan steril. Baglog disimpan dalam ruang inkubasi. Baglog 

yang telah putih ditumbuhi miselium dipindahkan ke kubung 

budidaya jamur tiram putih.  

 



3. Tahap Pemeliharaan dan Pengamatan 

Pemeliharaan dilakukan dengan cara menjaga lingkungan tempat 

pertumbuhan jamur tiram agar tetap sesuai dengan syarat 

pertumbuhan jamur tiram.  

4. Pemanenan 

Jamur dapat dipanen apabila tubuh buah sudah besar-besar, maka 

jamur siap dipetik.  

C. Parameter Pengamatan 

1. Laju pertumbuhan miselium : diamati dan dicatat waktu yang 

diperlukan dari munculnya miselium sampai pertumbuhan 

miselium optimum (100% baglog ditumbuhi miselium), dinyatakan 

dalam hari 

2. Jumlah badan buah : diamati, dihitung, dan dicatat jumlah badan 

buah jamur per-baglog (dinyatakan dalam angka) dalam panen 

pertama 

3. Berat basah : ditimbang, diamati, dan dicatat berat basah jamur per-

baglog (dinyatakan dalam gram) dalam panen pertama 

D. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah RAL (Rancangan Acak 

Lengkap) dengan 2 pola factorial, yaitu : 

Faktor 1 :Jerami padi (J0:0 gram, J1:25 gram, J2:50 gram, J3:75 gram)  

Faktor 2  :Tongkol jagung (T0:0 gram, T1:155 gram, T2:180 gram,     

T3:205 gram) 

Tabel 2.1 Rancangan percobaan 
            J 

                      T T0 T1 T2 T3 

J0 J0T0 J0T1 J0T2 J0T3 
J1 J1T0 J1T1 J1T2 J1T3 
J2 J2T0 J2T1 J2T2 J2T3 
J3 J3T0 J3T1 J3T2 J3T3 

 

 

 



E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, 

memperoleh data secara langsung di lapangan yang bersangkutan 

dengan pebelitian yang akan dilakukan. Studi pustaka, mencari 

referensi demi kelancaran penelitian. Dokumentasi, pengumpulan data 

yang dilakukan dengan mengambil gambar dengan kamera. Dan 

eksperimen, melakukan percobaan secara langsung. 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah statistik 

parametrik menggunakan uji Two Way Anava dan statistik non 

parametrik menggunakan Kruskal-Wallis. Untuk melakukan uji 

statistik maka dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas, dengan 

taraf signifikan 0,05 dan tingkat kepercayaan 95%.  

 

III.  Hasil dan Pembahasan 

Tabel 3.1 Data rerata pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram puti 

Perlakuan 
Variabel Penelitian 

Laju pertumbuhan 
miselium (hari) Jumlah badan buah Berat basah (gram) 

J0T0  21 15 76,5** 
J0T1  21 11 86,6 
J0T2  19,5 12 79,5 
J0T3  18** 15 100,5 
J1T0  18** 8,5** 130 
J1T1  18** 15,5 117 
J1T2  22 20 151,5 
J1T3  22,5* 29 136,5 
J2T0  19,5 17 114,5 
J2T1  21 16 113,5 
J2T2  19,5 17 119 
J2T3  21 30,5* 122 
J3T0  22 18,5 102,5 
J3T1  22 18,5 121 
J3T2  19,5 30 114,5 
J3T3  19,5 17 193* 

  Keterangan : *) Jumlah tertinggi 
        **) Jumlah terendah 

1. 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. Sedangkan 

perlakuan yang kurang baik dalam merangsang pertumbuhan miselium 

yaitu J1T3. 

Dari hasil analisis data, data ada yang berdistribusi tidak normal 

sehingg dilakukan uji non parametrik. 

Tabel 3.2 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 
Berdasarkan niali probabilitas H0 diterima, sehingga 

penambahan jerami padi maupun tongkol jagung tidak berpengaruh 

terhadap laju pertumbuhan miselium. 

jerami padi dan tongkol jagung memiliki 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. 

2. Jumlah Badan Buah 

Badan buah paling banyak yaitu perlakuan J2T3. Sedangkan 

perlakuan yang menghasilkan badan buah paling sedikit yaitu perlakuan 

J0T1 . Sehingga penambahan campuran jerami padi 50 gram dan tongkol 

jagung 205 gram paling berpengaruh terhadap produktivitas jumlah 

badan buah jamur tiram putih. 

Dari hasil analisis data, data berdistribusi normal dan homogen 

sehingga dilakukan uju parametrik Two Way Anava. 

 



Tabel 3.3 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 

Berdasarkan nilai probabilitas, penambahan tongkol jagung 

berpengaruh terhadap produktivitas jumlah badan buah. Sehingga 

dilakukan uji lanjut Pos Hok Test, dengan hasil perlakuan T3 

penambahan tongkol jagung 205 gram lebih besar berpengaruh terhadap 

jumlah badan buah pertumbuhan jamur tiram putih. 

Pertumbuhan badan buah jamur tiram dipengaruhi oleh dua 

faktor, yaitu faktor lingkungan dan faktor nutrisi atau unsur hara. Faktor 

lingkungan berupa intensitas penyinaran, suhu, tingkat keasaman atau 

pH, dan kelembapan udara (Agromedia, 2009). 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).  

3. Berat Basah  

Perlakuan yang menghasilkan produktivitas (berat basah) jamur 

tiram putih paling besar yaitu perlakuan J3T3. Sedangkan perlakuan yang 

menghasilkan produktivitas (berat basah) jamur tiram putih paling 

sedikit yaitu perlakuan J0T0 . Sehingga penambahan campuran jerami 

padi 75 gram dan tongkol jagung 205 gram paling berpengaruh 

terhadap produktivitas berat basah jamur tiram putih. 

Dari hasil analisis data, data berdistribusi normal namun tidak 

homogen sehingga dilakukan uji non parametrik.  

Tabel 3.4 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 



Berdasarkan nilai Asymp. Sig. Jerami padi H0 ditolak 

sehingga berpengaruh terhadap produktivitas berat basah. Sehingga 

dilakukan uji lanjut Mann-Whitney Test, dengan hasil penambahan 

jerami 75 gram paling berpengaruh terhadap produktivitas berat 

basah. 

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. 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. (Suriawiria, 

2002). 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. Sehingga jamur memerlukan media tumbuh yang 

kaya akan nutrisi sebagai makanannya. 

 

IV. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Penambahan jerami padi maupun tongkol jagung tidak berpengaruh 

nyata terhadap laju pertumbuhan miselium. 

2. Penambahan tongkol jagung lebih berpengaruh nyata terhadap 

produktivitas (jumlah badan buah), sedangkan penambahan jerami 

padi lebih berpengaruh nyata terhadap produktivitas (berat basah) 

jamur tiram putih.  

3. Penambahan jerami padi dan tongkol jagung tidak berpengaruh nyata 

terhadap laju pertumbuhan miselium, namun penambahan jerami padi 

75 gram dan tongkol jagung 205 gram paling optimal terhadap 



produktivitas (jumlah badan buah dan berat basah badan buah) jamur 

tiram putih. 
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