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ABSTRAK 

Jamur tiram putih (Pleorotus ostreatus) merupakan jamur yang mudah 
tumbuh dan berkembang dengan baik pada media pertumbuhan yang 
mengandung lignoselulosa serta zat hara seperti N, P, dan K. 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. Penelitian ini menggunakan desain 
penelitian satu faktor rancangan acak lengkap yaitu media campuran serbuk 
gergaji kayu sengon, ampas tebu dan arang sekam dengan bobot total 1500g 
/baglog  dan dilakukan dua ulangan. Hasil penelitian menyatakan jumlah rata-
rata tertinggi lama penyebaran miselium dengan rerata 33,5 per hari, berat 
basah jamur tiram puith dengan rerata 135 g, lama hari panen dengan rerata 
53,5 per hari pada perlakuan M2 (Media serbuk serbuk gergaji 900 g dan ampas 
tebu 600 g). Selanjutnya data diuji dengan ANOVA satu jalur. Hasil ini 
membuktikan bahwa penambahan media campuran serbuk gergaji kayu sengon, 
ampas tebu, dan arang sekam berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 
produktivitas jamur tiram putih. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa 
pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram putih meningkat pada media 
campuran serbuk gergaji 900 g dan ampas tebu 600 g. 
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A. Pendahuluan 

 

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. 

Media tumbuh atau substrat yang umum digunakan pada jamur tiram 

adalah serbuk kayu albasiah (sengon). Kayu ini dipilih karena bahannya 

yang lunak, sehingga memudahkan proses pengukusan dan penyerapan 

nutrisi serta senyawa-senyawa lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan 

jamur (Fadillah, 2010). Kayu sengon mengandung selulosa (49,40%), 

hemiselulosa (24,59%), lignin (26,8%), abu (0,60%), silika (0,20%) 

(Martawijaya,dkk, 1989).  

Konsekuensi akan timbul masalah apabila serbuk gergaji sukar 

diperoleh di lokasi budidaya jamur tiram. Substrat alternatif jamur tiram 

putih banyak tersedia dan mudah di dapat salah satunya adalah ampas tebu 

dan arang sekam. Masyarakat dan produsen jamur tiram belum banyak 

mengetahui kegunaan ampas tebu dan arang sekam sebagai media tanam 

jamur tiram. 

Ampas tebu merupakan limbah dari pabrik gula. Sama dengan 

limbah kapas, limbah ini umumnya ditemukan di daerah tertentu yang 

menjadi sentra penglohan tebu (Suharjo, 2012). Ampas tebu yang dihasilkan 

pada pabrik gula cukup besar dapat mencapai 30-40% dari bobot tebu yang 

diolah. Ampas tebu tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan organik. 

ampas tebu mengandung 22,4% C, ratio C/N 33,6, kadar air 5,3%, kadar N 

0,25-0,60%, kadar fosfat 0,15-0,22%, dan 0,2-0,38% K2O (Hasibuan, 2004). 

Arang sekam banyak digunakan sebagai pengganti tanah karena bisa 

menahan zat kimia yang bermanfaat bagi tanaman. Arang sekam 

mengandung unsur Karbon (C) tinggi, Sumber Kalium (K) untuk 



menggemburkan media tanam, Nitrogen (N), dan mangan (Mn) (Redaksi 

Trubus, 2006). Arang sekam (kuntan) adalah sekam yang berwarna hitam, 

yang dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna. Komposisi arang 

sekam paling banyak adalah SiO2, yaitu 52% dan C sebanyak 31%. 

Memiliki PH 8,5-9,0 dan menghilangkan pengaruh penyakit khususnya 

bakteri dan gulma (Istiqomah, 2012). 

Media serbuk gergaji kayu sengon sudah biasa dipergunakan sebagai 

media pertumbuhan jamur tiram putih. Ampas tebu dan arang sekam belum 

banyak orang yang memanfaatkan dan menggunakannya sebagai media 

penganti atau media campuran serbuk gergaji kayu sengon. Untuk itu 

pebelitian bertujuan meneliti penggunaan media campuran serbuk gergaji kayu 

sengon, ampas tebu, dan arang sekam. 

 

B. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah metode eksperimen. Penelitian 

dilakukan di Penelitian ini dilaksanakan di Budidaya Jamur Bpk Maksum, 

Desa Pokoh Baru, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten karanganyar. Pada 

bulan Januari-Maret 2014.  

Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap faktorial  

(RAL) dengan 1 faktor yaitu media campuran serbuk gergaji kayu sengon, 

ampas tebu, dan arang sekam 2 kali ulangan. Pelaksanaan penelitian sebagai 

berikut: Pembuatan Media Pertumbuhan, pertama mengayak serbuk ampas 

tebu padat dengan menggunakan ayakan berukuran 5mm. Memperoleh 

serbuk gergaji kayu sengon dan ampas tebu yang seragam karena didalamnya 

terdapat potongan- potongan kayu dan tebu yang cukup besar dalam serbuk 

gergaji kayu sengon dan ampas tebu padat. Menimbang bahan-bahan 

pembuatan media tanam yang akan di gunakan sesuai kebutuhan. Kemudian 

melakukan penimbang arang sekam sesuai kebutuhan. Menimbangan kapur 

kawur dan bekatul sesuai kebutuhan. Mencampuran bahan-bahan yang telah 

ditimbang dicampur dengan serbuk gergji kayu sengon, ampas tebu dan arang 

sekam, beri air secukupnya. Dalam proses pencampuran diusahakan tidak 



terdapat gumpalan karena dengan tidak meratanya media sangat berpengaruh 

terhadap pertumbuhan jamur. Bahan yang sudah tercampur kemudian ditutup 

dengan plastik terpal, kemudian melakukan pengomposan selama dua hari. 

Tujuan pengomposan untuk melapukan bahan-bahan, terutama serbuk kayu 

sengon dan ampas tebu. 

Tahap selanjutnya pembungkusan media pada plastik polypropilen. 

Pembungkusan dilakukan dengan menggunakan plastik polypropilen (PP) 

karena plastik ini relative tahan terhadap panas. Pembungkusan dilakukan 

dengan memasukan bahan yang telah dicampur kedalam plastik PP dan 

dipadatkan dengan botol. Setelah media dipadatkan, ujung plastik disatukan 

dan dipasang cincin (paralon) kemudian ditutup dengan kertas koran dan 

diikat dengan karet sehingga bungkusan akan menyerupai botol. Tahapan 

setelah pembungkusan adalah sterilisasi media. Sterilisasi menggunakan 

drum bekas yang  telah dimodifikasi seperti pengukus sterilisasi dilakukan 

selama 6-8 jam, dengan suhu 100˚C. 

Tahapan setelah sterilisadi adalah pendinginan media, media 

didinginkan pada suhu kamar, selama 24 jam sehari. Setelah media 

disinginkan selama 24 jam, tahapan selanjutnya adalah inokulasi. Pertama 

menyiapkan alat dan bahan untuk inokulasi mensterilkan telapak tangan, alat-

alat seperi pinset, api dari spirtus dengan menggunakan alkohol 70%. 

memakai masker untuk mencegah kontaminasi. mengambil log dan membuka 

kertas koran penutup. mensterilkan tongkat inokulasi ke dalam alkohol 70% 

kemudian dibakar dalam api spirtus. mengambil bibit jamur tiram putih 

dengan jarum osek sebanyak 2 tutup botol paralon dan memasukkan ke dalam 

log sambil digoyang-goyang agar bibit rata didalam baglog. memasang ketas 

koran penutup kembali 

Tahapan selanjutnya inkubasi, menyimpanan media yang telah 

diinokulasi di ruang tertentu yang bersuhu lebih kurang 25˚ C atau pada suhu 

kamar sampai terlihat putih diseluruh permukaan kantong plastik. Tahap yang 

terpenting adalah pemeliharaan. Tahap pemeliharaan dari masa setelah 

inkubasi sampai panen. Melakukan penyiraman dengan menggunakan selang 



air pada lantai kumbung setiap pagi. Tahap pertumbuhan ini berupa 

penyobekan baglog. Penyobekan dilakukan pada bagian bawah dengan alat 

pinset. Penyobekan 2 sampai 3 tempat. Tutup atau kertas koran penutup 

dibuka.Setelah dibuka dalam waktu kurang lebih 7 hari tubuh buah akan 

tumbuh. 

Tahap terakhir yaitu pangamatan parameter, lama penyebaran 

miselium (hari): melaksanakan penghitungan hari sampai miselium 

memenuhi baglog pada ulangan 1 dan 2. Berat basah (g) ulangan 1 dan 2: 

menimbang berat basah ulangan 1 dan 2.  

 

C. Hasil penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian selama tiga bulan tentang pertumbuhan dan 

produktivitas jamur tiram (pleurotus ostreatus) pada media campuran serbuk 

gergaji kayu sengon, ampas tebu dan arang sekam diperoleh data pengamatan 

tentang lama penyebaran miselium dan berat basah jamur tiram putih 

Tabel 1 Rerata pertumbuhan dan produktivitas tiram putih dengan media 

   campuran serbuk gergaji kayu sengon, ampas tebu, dan arang sekam. 

 VARIABEL PENELITIAN 

Lama penyebaran 
miselium (hari) 

Berat basah jamur 
(g) 

M0 38,5 85 

M1 44,5** 75** 

M2 33,5* 135* 

M3 41,5 105 

M4 34 95 

M5 42,5 92,5 

  

 Keterangan: * Rerata jamur tiram putih dengan jumlah paling tinggi 

** Rerata jamur tiram putih dengan jumlah paling rendah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan dan produktivitas 

(lama penyebaran miselium dan berat basah jamur) jamur tiram putih dengan 

media campuran serbuk gergaji kayu sengon, ampas tebu, dan arang sekam 



menunjukkan kecenderungan hasil paling tinggi pada perlakuan media M2 

(pertumbuhan dengan dosisi serbuk gergaji kayu sengon 900 g dan dosis 

ampas tebu 600 g) dengan rerata lama penyebaran miselium 33,5 hari dan 

berat basah jamur 135 g. Rerata pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram 

putih paling rendah adalah pada perlakuan M1 (pertumbuhan dengan dosisi 

serbuk gergaji kayu sengon 1200 g dan dosis arang sekam 300 g) dengan 

rerata lama penyebaran miselium 44,5 hari dan berat basah jamur 75 g. Rata-

rata pertumbuhan dan produktivitas dapat dilihat pada Gambar 2 
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Gambar.2 Histogram rerata pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram putih 

Gambar. 2 menunjukkan bahwa rerata pertumbuhan dan 

produktivitas jamur tiram putih pada parameter pertumbuhan miselium 

pada perlakuan M1 (Media pertumbuhan dengan dosis serbuk gergaji 1200 

g, ampas tebu 0 g, arang sekam 300 g) rerata pertumbuhan miselium paling 

banyak yaitu 44,5 hari artinya pada perlakuan M1 pertumbuhan 

miseliumnya paling lama dibandingkan pada perlakuan lainnya. Pada 

perlakuan M2 (Media pertumbuhan dengan dosis serbuk gergaji kayu 

sengon 900 g dan ampas tebu 600 g) rerata pertumbuhan miselium paling 



sedikit yakni 33,5 hari artinya pada perlakuan M2 pertumbuhan paling 

cepat dibandingkan pada perlakuan lainnya. Pada media perlakuan M2 

menunjukkan hasil yang nyata dibandingkan perlakuan yang lainnya, 

karena pada media campuran serbuk gergaji kayu dengon dan ampas tebu 

memiliki kandungan selulosa, lignin, dan unsur hara yang dibutuhkan 

jamur tiram putih dalam proses pertumbuhan miselium. Kecepatan 

pertumbuhan dan penyebaran miselium juga dipengaruhi proses 

dekomposisi bahan. Proses dekomposisi bahan cepat, maka unsur-unsur 

hara seperti N, P, K  dapat diserap oleh jamur dengan cepat dan 

pertumbuhan miselium dapat tumbuh dengan optimal. Faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan miselium selain media, faktor lingkungan 

juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan miselium jamur tiram 

putih.  Miselium dapat tumbuh optimal pada suhu sekitar 22-28˚C. Pada 

pembentukan miselium diperlukan kelembapan relatif 70-80%. PH ideal 

untuk pertumbuhan miselium anatar 5 sampai 7. Kadar air optimum pada 

media jamur adalah 45-60% (Fadillah, 2010). 

Pada parameter berat basah jamur pada perlakuan M1 (Media 

pertumbuhan dengan dosis serbuk gergaji 1200 g, ampas tebu 0 g, arang 

sekam 300 g) rerata berat basah jamur tiram putih paling sedikit, yakni 75 

g. Pada perlakuan M2 (Media pertumbuhan dengan dosis serbuk gergaji 

kayu sengon 900 g dan ampas tebu 600 g) rerata berat basah jamur tiram  

paling banyak yakni, 135 g. Ampas tebu mengandung karbon, nitrogen, 

kadar air, fosfat, dan K2O. Karbon 22,4%, kadar air 5,3%, kadar nitrogen  

0,25-0,60%, kadar fosfat 0,15-0,22%, dan 0,2-0,38% K2O (Hasibuan, 

2004). Kayu sengon memiliki kandungan selulosa (49,40%), hemiselulosa 

(24,59%), lignin (26,8%), abu (0,60%), silika (0,20%) (Martawijaya,dkk, 

1989). Pada perlakuan M1 berat basah jamu relatif sedikit.Hal ini karena 

media yang diguanakan kurang unsur hara. Unsur hara pada media 

optimum akan menghasilkan hasil yang optimum. 

 
 
 



D. Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Ada Pengaruh nyata media campuran serbuk gergaji kayu sengon, ampas 

tebu, dan arang sekam pada perlakuan M2 terhadap lama penyebaran 

miselium dengan rerata 33,5 hari,  

2. Ada Pengaruh nyata media campuran serbuk gergaji kayu sengon, ampas 

tebu, dan arang sekam pada perlakuan M2 terhadap berat basah dengan 

rerata 135 g,  

3. Media campuran serbuk gergaji kayu sengon, ampas tebu dan arang sekam 

dapat digunakan untuk pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram putih. 
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