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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Indonesia merupakan negara agraris, dimana banyak daerah yang 

menghasilkan limbah pertanian. Sejauh ini pemanfaatan limbah pertanian 

yang berpotensi sebagai media pertumbuhan jamur pangan belum optimal.  

Dari berbagai limbah pertanian yang sangat potensial dapat digunakan 

sebagai media tumbuh jamur ialah serbuk gergaji kayu, ampas tebu, jerami, 

dan sekam. Hal ini ditunjang semakin berkembangnya industri pengrajinan 

kayu rakyat, industri gula, dan pertanian.  

Jamur tiram putih (Pleorotus ostreatus) merupakan jamur yang 

mudah tumbuh dan berkembang dengan baik pada media pertumbuhan yang 

mengandung lignoselulosa. Banyak limbah organik yang mengandung 

lignoselulosa umumnya dibuang, dibakar atau berupa pengomposan untuk 

mengurangi penumpukan sampah. Penumpukan sampah organik ini dapat 

diatasi dengan cara memanfaatkan limbah yang mengandung lignoselulosa. 

 Pada umumnya bahan yang digunakan dalam budidaya jamur tiram 

adalah serbuk gergaji lebih dari 90% dan ditambah bekatul 2%, serta 

penambahan bahan lainnya berupa mikroelemen dan vitamin ( Suriawari, 

2001 ). Konsekuensi akan timbul masalah apabila serbuk gergaji sukar 

diperoleh di lokasi budidaya jamur tiram. Substrat alternatif jamur tiram 

putih banyak tersedia dan mudah didapat, salah satunya adalah ampas tebu 

dan arang sekam. Masyarakat dan produsen jamur tiram belum banyak 



2 

 

mengetahui kegunaan ampas tebu dan arang sekam sebagai media tanam 

jamur tiram.  

Ampas tebu merupakan limbah pabrik gula yang banyak ditemukan 

dan dapat mencemari lingkungan apabila tidak dimanfaatkan. Ampas tebu 

memiliki serat kasar dengan kandungan lignin sangat tinggi (19.7%). 

Ditinjau dari segi komponen seratnya, ampas tebu mengandung 82% 

dinding sel yang terdiri atas: selulosa 40%, hemiselulosa 29%, dan silika 2% 

(Tarmidi, 2004).  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan  Ginting, dkk (2013) dengan 

judul studi pertumbuhan dan produksi jamur tiram putih (pleorotus 

ostreatus) pada media tumbuh gergaji kayu sengon dan ampas tebu,  nilai 

kandungan kimia yang penting bagi pertumbuhan jamur tiram putih pada 

substrat serbuk gergaji kayu sengon dan ampas tebu, dapat dilihat bahwa 

kandungan selulosa yang terdapat pada ampas tebu memiliki kandungan 

yang lebih tinggi dari pada serbuk gergaji kayu sengon, dimana fungsi 

selulosa adalah memperkuat dinding sel dan sebagai pengikat air didalam 

proses pencernaan atau metabolisme jamur. Rata-rata saat miselium penuh, 

rata-rata muncul badan buah pertama kali, dan rata-rata masa panen 

memiliki nilai yang lebih tinggi dari pada perlakuan yang lain terjadi pada 

perlakuan F ( Serbuk gergaji kayu sengon 30% dan ampas tebu 50% ),         

G ( Serbuk gergaji kayu sengon 20% dan bagas tebu 60% ), dan H ( Serbuk 

gergaji kayu sengon 10% dan ampas tebu 70% ). 
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Arang sekam adalah hasil pembakaran sekam padi yang tidak 

sempurna, sehingga diperoleh sekam bakar yang berwarna hitam, dan 

bukan abu sekam yang bewarna putih. Hasil yang diperoleh berupa arang 

sekam (sekam bakar). Supriati dan Herliana (2011:29) menyatakan bahwa, 

arang sekam adalah sekam padi yang telah dibakar dengan pembakaran 

tidak sempurna. Cara pembuatannya dapat dilakukan dengan menyangrai 

atau membakar. Keunggulan sekam bakar adalah dapat memperbaiki sifat 

fisik dan kimia tanah, serta melindungi tanaman. 

Menurut Wuryan (2008:2), arang sekam memiliki karakteristik yang 

istimewa, oleh karena itu dapat dimanfaatkan sebagai media tanam untuk 

hidroponik. Komposisi kimiawi sekam bakar adalah SiO2 dengan kadar 

52% dan C sebanyak 31%. Sementara kandungan lainnya terdiri dari Fe2O3, 

K2O, MgO, CaO, MnO, dan Cu dengan jumlah yang kecil serta beberapa 

bahan organik lainnya. 

Faktor lingkungan yang cocok bagi pertumbuhan jamur tiram putih 

dapat tumbuh dengan subur dengan persyaratan kimiawi dan ekologis, 

seperti suhu, kelembaban dan nilai pH yang dibutuhkan pada media jamur 

adalah 7,0. Suhu optimal untuk pertumbuhan dan miselium jamur tumbuh 

optimal pada suhu 25-30˚C. Kelembaban udara yang baik merupakan syarat 

tumbuh yang harus dipenuhi bagi pertumbuhan jamur kayu. Agar 

pertumbuhan miselium dan badan buah dapat berkembang baik dibutuhkan 

kelembaban sekitar 80−95%. Bila kelembaban lingkungan di bawah standart 
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pertumbuhan miselium dan badan buah akan terhambat, sehingga 

produktifitasnya menurun.   

Berat segar dari tubuh buah jamur putih merupakan ukuran yang 

menjadikan tinggi atau rendahnya produktivitas jamur tiram. Produktivitas 

jamur tiram putih sangat dipengaruhi oleh pertumbuhannya, karena jika 

pertumbuhan jamur tiram putih baik dan optimal maka produktivitas jamur 

tiram putih akan banyak.  

Dengan demikian peneliti ingin melakukan penelitian tentang 

penanaman jamur dengan media campuran serbuk gergaji kayu sengon,  

ampas tebu, dan arang sekam. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti 

melakukan penelitian dengan judul “Pertumbuhan Dan Produktivitas 

Jamur Tiram ( Pleorotus Ostreatus) Pada Media Campuran Serbuk 

Gergaji Kayu Sengon, Ampas Tebu Dan Arang Sekam” 

 
 
 

B. PEMBATASAN MASALAH 

Agar penelitian ini terarah dan untuk menghindari meluasnya 

permasalahan, maka perlu adanya pembatasan masalah, sebagai berikut: 

1. Subjek Penelitian : Media campuran serbuk gergaji kayu sengon, 

     ampas tebu dan arang sekam. 

2. Objek Penelitian : Pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram puih. 

3. Parameter Penelitian : Penyebaran miselium (hari) dan berat basah jamur 

     tiram putih (g) pada tiap perlakuan. 

 



5 

 

C. PERUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

Bagaimanakah pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram putih 

(Pleorotus Ostreatus) dengan menggunakan media campuran serbuk 

gergaji kayu sengon, ampas tebu, dan arang sekam? 

 
D. TUJUAN PENELITIAN  

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan penelitian ini 

adalah : 

Untuk mengetahui pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram putih 

(Pleorotus Ostreatus) dengan menggunakan media campuran serbuk 

gergaji kayu sengon, ampas tebu, dan arang sekam. 

 
E. MANFAAT PENELITIAN  

1. Manfaat Teoritis  

Secara umum penelitian ini untuk sosialisasi ke masyarakat bahwa 

ampas tebu padat dan arang sekam dapat dijadikan media tanam jamur 

tiram putih. Dengan adanya variasi perlakuan dapat mengetahui 

perbandingan dosis campuran serbuk gergaji kayu sengon, ampas tebu, 

dan arang sekam yang tepat untuk  media jamur tiram putih. Secara khusus 

penelitian ini untuk menambah pengetahuan pertumbuhan dan 

produktivitas jamur tiram putih dengan media campuran serbuk gergaji 

kayu sengon, ampas tebu dan arang sekam. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

1) Menambah pengetahuan masyarakat tentang manfaat ampas tebu 

padat dan arang sekam sebagai campuran media jamur tiram putih. 

2) Memberikan alternatif baru mengenai bahan baku media jamur 

tiram putih. 

3) Hasil penelitian dapat dikembangkan sebagai media jamur pada 

industri jamur tiram putih. 

b. Bagi Peneliti 

Dapat memperoleh pengalaman langsung bagaimana cara 

pemanfaatan ampas tebu dan arang sekam sebagai campuran media 

jamur tiram putih. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi peneliti 

selanjutnya. 

 

 


