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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jamur tiram putih ( Pleurotus ostreatus ) atau white mushroom 

ini merupakan salah satu jenis jamur edibel yang paling banyak dan 

popular dibudidayakan serta paling sering dikonsumsi oleh masyarakat 

Indonesia. Jamur ini bersifat heterotrof dan saprofit, yaitu jamur tiram 

menyerap makanannya dari organime yang telah mati seperti kayu. 

Sebagian besar jamur saprofit mengeluarkan enzim hidrolase pada 

substrat makanan untuk mendekomposisi molekul kompleks menjadi 

sederhana sehingga mudah diserap oleh hifa. Selain itu, hifa dapat juga 

langsung menyerap bahan organik dalam bentuk sederhana yang 

dikeluarkan oleh inangnya. 

Peluang usaha jamur tiram putih ini menjanjikan. Hal ini dapat 

dilihat dari permintaan yang semakin meningkat dan bertambah 

banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi jamur ini. Budidaya jamur 

ini memanfaatkan limbah organik yang murah dan mudah didapat, 

sehingga modal yang dibutuhkan relatif kecil dan terjangkau. 

Jamur tiram merupakan salah satu bahan pangan bernutrisi 

dengan kandungan protein tinggi, kaya vitamin dan mineral, rendah 

karbohidrat, lemak, dan kalori. Serat jamur juga sangat baik untuk 

pencernaan. Jamur tiram mengandung 9 macam asam amino yaitu 
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lisin, metionin, triptofan, threonin, valin, leusin, isoleusin, histidin, dan 

fenilalanin. Kandungan lemak jamur ini tergolong asam lemak tidak 

jenuh sehingga aman dikonsumsi bagi penderita kolesterol. Kandungan 

protein yang tinggi juga bermanfaat untuk pertumbuhan sel-sel dalam 

tubuh. 

Pertumbuhan jamur tiram putih membutuhkan zat-zat seperti 

selulosa, kalsium karbonat, air, glukosa, kapur, fosfor, nitrogen, 

karbon, kitin, dan beberapa mineral lainnya. Dalam budidaya jamur 

tiram dapat digunakan substrat, seperti kompos serbuk gergaji kayu, 

sekam, jerami padi dan alang-alang. Fungsi dari substrat ini sebagai 

bahan dasar pertumbuhan jamur. Substrat ini harus mengandung 

lignin, selulosa, karbohidrat, dan serat yang dapat didegedasi oleh 

jamur menjadi karbohidrat yang kemudian dapat digunakan untuk 

sintesis protein. Dedak dan kapur merupakan bahan tambahan pada 

media, dedak berfungsi sebagai sumber karbohidrat, karbon, dan 

nitrogen, sedangkan kapur berfungsi sebagai sumber kalsium dan 

pengatur pH media tanam. Air berfungsi untuk mengatur kelembaban 

media dan pengatur suhu media. 

 Bahan media yang dapat digunakan adalah ampas tebu, ampas 

tebu ini menurut hasil penelitian Christiyanto dan Subrata (2005) 

ampas tebu mengandung karbon (C) 47%, hydrogen (H) 6,5%, oksigen 

(O2) 44%, abu 2,5%, kalor 2,5%, protein kasar 2,5%, serat kasar 43-

52%, kecemaan <25%, kadar NDF (Neutral Detergent Fiber) 84,2%, 
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kadar ADF (Acid Detergent Fiber) 51%, Hemiselulosa 33,2%, 

Selulosa 40,3%, Lignin 11,2%, nilai kalor 50% atau sekitar 7600 kj/kg. 

kandungan selulosa yang tinggi sangat baik untuk pertumbuhan jamur 

tiram.  

Hasil penelitian Wijiyono (2007) menunjukkan bahwa 

pertumbuhan jamur tiram putih yang paling efektif pada serbuk kayu 

1100 g dan ampas tebu 400 g dengan rata-rata jumlah badan buah 

terbanyak 26 buah dan rata-rata berat basah 150 g. Hasil penelitian 

Suryani (2007) menyatakan bahwa komposisi medium ampas tebu 15 

% + serbuk gergaji kayu sengon 85 % berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan hasil jamur tiram abu-abu terbaik.  

Penambahan nutrisi media tanam selain menggunakan dedak 

dan kapur dapat juga ditambahkan kulit pisang. Kulit pisang 

mengandung air 68,90 % yang membantu mempertahankan 

kelembaban dan sebagai sumber air pada media, karbohidrat 18,50 % 

yang berguna dalam proses metabolisme jamur tiram. Protein, zat besi, 

fosfor dan unsur lainnya berguna untuk pertumbuhan dan hasil jamur 

tiram. Menurut Balai penelitian dan pengembangan Industri, Jatim 

Surabaya (1982), kulit pisang mengandung beberapa unsur seperti air 

68,9 ml , karbohidrat 18,5 g, lemak 2,11g, protein 0,32g, kalsium 

715mg, fosfor 117mg, zat besi 1,6mg, vitamin B 0,12mg, vitamin C 

17,50mg.  
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Jamur tiram juga membutuhkan beberapa syarat tumbuh untuk 

tumbuh dengan optimal. Lokasi lingkungan yang sejuk dan jauh dari 

polusi, suhu optimum antara 22-28
0
C, kelembaban udara sangat 

berpengaruh pada capat lambatnya pertumbuhan, pada pembentukan 

tubuh buah kelembaban yang dibutuhkan sebesar 80 %, saat induksi 

primordia dubutuhkan kelembaban sebesar 95 %, namun demikian 

jamur tiram putih cukup toleran dengan kelembaban hingga 70 %. pH 

optimum untuk pertumbuhan jamur tiram putih berkisar antara 4-6. 

Kandungan air dalam media berkisar antara 75 % hal ini ditujukan agar 

pertumbuhan miselium dan tubuh buah optimal. Cahaya matahari juga 

sangat berpengaruh, karena jamur tiram putih tergolong jamur yang 

sensitif terhadap cahaya matahari.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti 

mengangkat judul penelitian yaitu pertumbuhan dan hasil jamur tiram 

putih (pleurotus ostreatus) pada komposisi media tanam serbuk 

gergaji, ampas tebu dan kulit pisang yang berbeda. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah 

diatas. Penelitian akan difokuskan pada :  

1. Subjek penelitian : Serbuk gergaji, ampas tebu dan 

kulit pisang. 

2. Objek penelitian  : Pertumbuhan dan hasil jamur tiram putih  
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(Pleurotus ostreatus). 

3. Parameter yang diamati adalah lama pertumbuhan miselium, 

jumlah tubuh buah dan berat segar tubuh buah.  

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan sebagai berikut: 

“Bagaimana pertumbuhan dan hasil jamur tiram putih 

(Pleurotus ostreatus) pada komposisi media tanam serbuk 

gergaji, ampas tebu dan kulit pisang yang berbeda?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 

“Untuk mengetahui pertumbuhan dan hasil jamur tiram putih 

(Pleurotus ostreatus) pada komposisi media tanam serbuk 

gergaji, ampas tebu dan kulit pisang yang berbeda.” 

  

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoristis 

Secara umum penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk 

sosialisasi ke masyarakat bahwa ampas tebu dan kulit pisang dapat 

dimanfaatkan lagi dan diolah menjadi lebih berguna selain hanya 

dibuang dan menjadi sampah. 
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Secara khusus penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan 

untuk mengetahui komposisi media tanam ampas tebu dan kulit 

pisang yang paling baik untuk pertumbuhan dan hasil jamur tiram 

putih (Pleurotus ostreatus). 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan 

sebagai koprasi sentra usaha kecil pembuat media tanam 

jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) yang dapat 

menambah pendapatan masyarakat. 

2) Meningkatkat pengetahuan dan informasi kepada 

masyarakat dalam memanfaatkan ampas tebu dan kulit 

pisang. 

3) Penelitian ini diharapkan dapat membantu petani jamur 

tiram untuk meningkatkan hasil dan produksinya. 

b. Bagi peneliti 

1) Dapat memperoleh pengalaman langsung cara membuat 

media tanam jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) 

dengan ampas tebu dan kulit pisang. 

2) Dapat menambah wawasan, pengetahuan, maupun 

keterampilan peneliti khususnya yang terkait dengan 

pembuatan media tanam jamur tiram putih (Pleurotus 

ostreatus). 
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3) Dapat mengetahui perbandingan konsentrasi ampas tebu 

dan kulit pisang yang paling baik untuk pertumbuhan dan 

hasil jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus). 

c. Bagi ilmu pengetahuan 

1) Memberi sumbangan pemikiran dan dapat dipakai sebagai 

bahan masukan apabila melakukan penelitian jamur tiram 

putih (Pleurotus ostreatus). 

2) Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai 

referensi bagi peneliti selanjutnya. 

 


