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ABSTRAK 

Jamur tiram putih merupakan jenis jamur yang tidak dapat menyediakan 
makanan sendiri, sehingga membutuhkan nutrisi seperti selulosa, lignin, protein, 
serat dan vitamin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
serbuk gergaji kayu jati dan sekam padi terhadap pertumbuhan dan produktifitas 
jamur tiram. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 
satu faktor perlakuan yaitu penambahan sekam padi (0g, 100g, 200g, 300g dan 
400g) dilakukan tiga ulangan. Parameter yang diamati yaitu lama penyebaran 
miselium (hari), jumlah badan buah (buah) dan berat segar buah (g). Analisis 
data menggunakan analisis kuantitatif One way Anova dan analisis non-
parametrik Kruskall-wallis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada lama 
penyebaran miselium paling cepat dengan rata-rata 53,33 hari pada perlakuan 
A2 (200g), sedangkan pada perlakuan lama penyeberan miselium paling lambat 
dengan rata-rata 60,66 hari pada perlakuan A4 (400g). Hasil paling tinggi berat 
segar badan buah dan jumlah badan buah pada perlakuan A2 (200g) dengan rata-
rata 120,66 g dan jumlah badan buah 22 buah. Penambahan sekam padi kedalam 
media berpengaruh nyata terhadap berat segar badan buah dan jumlah badan 
buah jamur tiram, akan tetapi tidak berpengaruh terhadap lama penyebaran 
miselium. 

 
Kata kunci: Jamur tiram putih, serbuk gergaji kayu jati, dan sekam padi 
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A. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara agraris dengan letaknya yang sangat 

strategis yaitu pada zona khatulistiwa, maka termasuk salah satu negara yang 

memiliki kekayaan alam yang berlimpah terutama dalam bidang pertanian. 

Jamur merupakan salah satu komoditi pertanian yang sangat diminati oleh 

masyarakat terutama diperkotaan. Budidaya jamur di Indonesia masih sangat 

terbatas untuk memenuhi permintaan konsumen setiap harinya. 

Jamur tiram biasanya di manfaatkan untuk sebagai bahan 

pangan,karena kandungan gizi yang sangat tinggi. Menurut Suriawiria (2002)  

kandungan protein di dalam jamur tiram putih berkisar antara 19% sampai 

35%, lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan protein pada beras dan 

gandum, namun relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan kandungan 

protein pada susu dan kedelai. 

Media yang biasa digunakan yaitu serbuk gergaji kayu sengon yang 

mempunyai kandungan selulosa 49%, lignin 26,8%, pentosa 15,6%, abu 0,6% 

dan silika 0,2% (Martawiyaja, 2005). Serbuk gergaji kayu jati merupakan 

limbah yang masih jarang dimanfaatkan, dalam media budidaya jamur 

biasanya menggunakan serbuk gergaji kayu sengon. Menurut penelitian 

Baharudin (2005)  kandungan kimia serbuk gergaji kayu jati adalah selulosa 

60 %, lignin 28 % dan zat lain (termasuk zat gula) 12 %. Dinding sel tersusun 

sebagian besar oleh selulosa. Lignin adalah suatu campuran zat – zat organik 

yang terdiri dari zat karbon, zat air, dan oksigen. Bekatul merupakan hasil 

samping penggilingan gabah, lebih tepatnya adalah lapisan sebelah dalam 

dari butiran padi termasuk sebagian kecil endosperm berpati.  

Proses penggilingan padi biasanya menghasilkan limbah yang disebut 

sekam. Sekam padi merupakan lapisan keras yang meliputi kariopsis, terdiri 

dari belahan lemma dan palea yang saling bertautan. Pada proses 

penggilingan beras sekam akan terpisah dari penggilingan beras dan menjadi 

bahan sisa atau limbah penggilingan (Badan Libang Pertanian, 2008). Sekam 

memiliki unsur N sebanyak 1% dan K 2% yang sangat dibutuhkan dalam 

pertumbuhan tanaman (Rahardi, 1991). Mengingat besarnya unsur-unsur 
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yang dikandung sekam, maka sangat perlu sekali pemanfaatannya kembali 

disektor pertanian. Disamping sebagai sumber hara, sekam juga sebagai 

bahan organik yang dapat mengurangi absorpsi P pada tanah, sebab sekam 

mengandung silika yang cukup tinggi, yang akan mampu melepaskan 

phosfat. Jadi dengan penambahan media pada jamur tiram putih akan 

memberikan nutrisi tambahan bagi jamur tiram putih. Kandungan kimia 

sekam padi terdiri dari lignin dan selulosa dapat membantu pertumbuhan 

jamur tiram yang mengandung mineral. Penggunaan limbah serbuk gergaji 

kayu jati dan sekam padi ini membantu para petani jamur tiram untuk bertani 

jamur tiram putih lebih ekonomis. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen untuk memperoleh 

data. Parameter dalam penelitian ini adalah lama penyebaran miseliun (hari), 

berat basah (g), jumlah badan buah (buah). Analisis data menggunakan 

analisis kuantitatif One way Anova dan analisis non-parametrik Kruskall-

wallis taraf signifikasi 5%. Rancangan dalam penelitian ini adalah Rancangan  

Acak Lengkap (RAL) dengan satu faktor. Adapun rancangan percobaannya 

sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Rancangan Percobaan Pertumbuhan dan Produktifitas Jamur Tiram 

         A 
S 

A0 A1 A2 A3 A4 

S1 S1A0 S1A1 S1A2 S1A3 S1A4 
Keterangan: 

S1A0: Media pertumbuhan serbuk gergaji kayu jati  1100g, tanpa sekam (Kontrol) 

S1A1: Media pertumbuhan serbuk gergaji kayu jati 1100g, sekam 100g 

S1A2: Media pertumbuhan serbuk gergaji kayu jati 1100g, sekam 200g 

S1A3: Media pertumbuhan serbuk gergaji kayu jati 1100g, sekam 300g 

S1A4: Media pertumbuhan serbuk gergaji kayu jati 1100g, sekam 400g 
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C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN 

1. Hasil 

Berdasarkan hasil penelitian masing-masing objek penelitian 

tentang pertumbuhan dan produktifitas jamur tiram pada media serbuk gergaji 

kayu jati dengan penambahan sekam padi diperoleh data yang disajikan pada 

tabel berikut: 

Tabel 2.1 Rerata Produktifitas  Jamur Tiram Putih dengan Media Serbuk Gergaji 
Kayu Jati dengan Penambahan Sekam Padi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan: *  Rerata jamur tiram putih dengan jumlah paling rendah 
** Rerata jamur tiram putih dengan jumlah paling tinggi 

2. Pembahasan 

Lama penyebaran miselium ini diamati sejak munculnya 

miselium setelah masa inkubasi. Apabila baglog tidak ditumbuhi miselium 

maka dinyatakan gagal. Pada penyebaran miselium, penyebaran paling cepat 

adalah pada perlakuan (A2) penambahan sekam padi 200g yaitu dengan rata-

rata penyebaran  selama 53,33 hari. Penyebaran miselium yang paling lama 

adalah pada perlakuan (A4) penambahan sekam padi 400g yaitu dengan rata-

rata penyebaran selama 60,66 hari. Sekam padi merupakan lapisan keras yang 

meliputi kariopsis yang terdiri dari dua belahan yang disebut lemma dan 

palea yang saling bertautan. Pada penggilingan beras, sekam akan terpisah 

dari butir beras dan menjadi bahan sisa atau limbah penggilingan (Badan 

Litbang pertanian, 2008).  Menurut Bakri (2008), sekam padi mengandung 

unsur-unsur yang diperlukan oleh jamur tiram yaitu  terdiri atas 50% selulosa, 

25-30% lignin, dan 15-20% silika. Kandungan sekam yang tinggi pada 

perlakuan (A4) menyebabkan lamanya  penyebaran miselium hal ini 

dikarenakan struktur yang keras dan tebal pada sekam padi serta adanya 

Perlakuan Variabel Penelitian 
Lama 

Penyebaran 
Miselium 

(hari) 

Jumlah 
Badan Buah 

(buah) 

Berat Segar 
Badan Buah 

(g) 

A0 
A1 
A2 
A3 
A4 

55,33 
54,66 

53,33** 
57,33 
60,66* 

13* 
16,3 
22** 
20,33 
15,33 

92* 
100,66 

120,66** 
116 

112,33 
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kandungan silika mengakibatkan aktifitas miselium jamur untuk 

mendegradasi menjadi senyawa yang sederhana kurang lancar, sehingga 

penyerapan nutrisi menjadi terhambat (Sulityraini, 2008). 

Pertumbuhan miselium tersebut dipengaruhi oleh karbon, nitrogen, 

vitamin, mineral (Pasaribu 2002), serta vitamin B kompleks untuk 

mempercepat pertumbuhan miselium (Asegab, 2011). Penyebaran miselium 

yang cepat disebabkan karena kandungan protein dan nutrisi terserap dengan 

baik (Campbell,2003). 

Hal yang harus dihindari dalam proses penyebaran miselium adalah 

kontaminan. Dalam pembibitan media dan peralatan yang digunakan harus 

steril, karena apabila terkontaminan maka dapat menjadi pesaing dalam 

mendapatkan nutrisi substrat, sehingga proses penyebaran terhambat dan 

bahkan akan gagal sehingga tidak mengalami tumbuh buah jamur (Reyeki, 

2013). 

Jumlah badan buah merupakan salah satu parameter pengamatan 

karena dari jumlah badan buah dapat diketahui sejauh mana pengaruh dari 

setiap perlakuan terhadap pertumbuhan dan perkembangan jamur tiram putih. 

Dari hasil pengamatan jumlah badan buah jamur tiram yang memberikan 

perlakuan paling baik adalah A2 dengan rata-rata jumlah badan buah 22. 

Perlakuan yang kurang memberikan perlakuan kurang baik adalah A0 dengan 

rata-rata jumlah badan buah 13 buah.  

Pada proses pembentukan tubuh buah sangat dipengaruhi oleh 

pertumbuhan miselium. Semakin banyak nutrisi yang diserap maka semakin 

banyak tubuh buah yang dihasilkan. Faktor-faktor yang memepengaruhi 

pertumbuhan miselium adalah suhu, kelembaban, dan pH. Suhu media yang 

terlalu panas dapat menghambat pertumbuhan miselium bahkan miselium 

akan mati. Kelembaban yang optimal bagi pertumbuhan miselium yaitu 

antara 60-65% agar miselium dapat tumbuh dan menyerap makanan dari 

media tanam dengan baik. Kadar air yang kurang menyebabkan miselium 

kesulitan menyerap nutrisi dari media, dan sebaliknya apabila kelebihan 

kadar air akan menyebabkan miselium membusuk bahkan menimbulkan 
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jamur liar sehingga pertumbuhan jamur liar lebih cepat daripada pertumbuhan 

jamur tiram itu sendiri. pH berfungsi untuk mengatur enzim-enzim tertentu 

untuk mengurai suatu substrat (Gandjar, 2006). 

Dari hasil analisis data perlakuan terhadap Berat Segar Badan 

Buah jamur menunjukan adanya pengaruh media terhadap berat segar badan 

buah jamur. Hasil penelitian menunjukan berat segar badan buah jamur paling 

baik adalah pada perlakuan (A2) penambahan sekam 200g dengan rata-rata 

berat segar badan buah 120,66g, sedangkan berat segar badan buah paling 

rendah pada perlakuan (A0) tanpa penambahan sekam dengan rata-rata berat 

segar badan buah 92g. Berat segar badan buah jamur berkaitan dengan 

pertumbuhan miselium akan tetapi cenderung pada ketersediaan nutrisi pada 

substrat. Dari media yang digunakan masing-masing sudah mengandung 

nutrisi yang dibutuhkan oleh jamur. Selain dari media, faktor lingkungan juga 

berperan penting dalam pertumbuhan jamur sehingga mempengaruhi berat 

basah jamur. Apabila suhu dalam kumbung terlalu rendah maka akan 

meyebabkan tubuh buah jamur mengalami penguapan sehingga tubuh buah 

jamur mengkerut dan kering (Djarijah, 2001).  

 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Penambahan sekam padi berpengaruh terhadap berat segar badan 

buah dan jumlah badan buah jamur tiram, akan tetapi tidak berpengaruh 

terhadap lama penyebaran miselium. 

2. Saran 

1. Derajat keasaman (pH) media sebaiknya diukur sesudah dan sebelum 

pengomposan. 

2. Sebaiknya penggunaan sekam padi sebagai media pertumbuhan jamur 

dilakukan pengomposan terlebih dahulu, supaya pertumbuhan 

miselium lebih cepat. 

3. Serbuk gergaji kayu jati digunakan sebagai faktor perlakuan. 

.  
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