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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Protein merupakan suatu senyawa yang dibutuhkan dalam tubuh 

manusia sebagai zat pendukung pertumbuhan dan perkembangan. Dalam 

protein terdapat sumber energi dan zat pengatur jaringan tubuh (Muchtadi, 

2010). Protein juga berguna sebagai biokatalisator enzim dalam proses kimia.  

Protein biasanya didapat dari makanan yang kita konsumsi, baik dari 

hewan maupun tumbuhan. Protein yang berasal dari hewan disebut dengan 

protein hewani misalnya telur, daging, susu dan ikan. Protein yang berasal dari 

tumbuhan disebut protein nabati meliputi kacang, kedelai, jagung, gandum, 

jamur, dan buah-buahan.  

Sumber makanan yang berasal dari hewan memiliki kadar kalori lebih 

tinggi dibanding sumber makanan dari tumbuhan. Kalori yang terlalu 

berlebihan dapat menyebabkan kolesterol dalam tubuh. Oleh sebab itu banyak 

masyarakat yang lebih memilih sumber makanan dari tumbuhan, selain rendah 

kolesterol, makanan nabati mempunyai harga yang relatif lebih terjangkau.  

Sumber makanan nabati dengan kandungan protein tinggi yang 

dikenal oleh masyarakat umumnya adalah kedelai yang diolah menjadi tempe 

maupun tahu (Ginting, dkk., 2013). Namun beberapa waktu terakhir ini kedelai 

mengalami kenaikan harga, untuk menyikapi hal tersebut masyarakat 

membutuhkan alternatif lain. Bila dilihat dari kandungan proteinnya, jamur 
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tiram dapat dijadikan pilihan lain sebagai sumber makanan berprotein yang 

dibutuhkan oleh tubuh. Menurut Parjimo dan Agus Andoko (2013) kandungan 

protein jamur tiram setiap 100g sebesar 27% sedangkan protein pada kedelai 

tempe adalah 18,3% setiap 100g (Dit.Gizi, Kesehatan RI dalam Muchtadi 

(2010)) disamping itu jamur tiram juga mempunyai cita  rasa yang lezat seperti 

daging.  

Jamur tiram putih mempunyai tubuh buah yang berwarna putih, oleh 

sebab itu jamur ini tidak dapat berfotosintesis karena tidak mempunyai klorofil 

sehingga tidak begitu membutuhkan cahaya matahari. Pada habitat aslinya 

jamur tiram hidup ditempat yang lembab dengan menempel pada kayu yang 

sudah lapuk. Jamur tiram putih termasuk tumbuhan saprofit, terlihat dari cara 

hidupnya yang mengambil zat-zat makanan dari oragnisme lain melalui media 

yang ia tempati. 

Menurut Alex (2011), jamur tiram putih termasuk jamur pangan karena 

aman dan tidak beracun sehingga dapat dikonsumsi. Selain aman, jamur tiram 

merupakan salah satu bahan makanan yang bernutrisi. Komposisi dan 

kandungan nutrisi lainnya adalah karbohidrat, lemak, thiamin, riboflavin, 

niacin, dan kalsium. Kalori yang terkandung pada jamur tiram ini adalah 

100kj/100g dengan 72% lemak tak jenuh. Serat jamur sangat baik untuk 

pencernaan, kandungan seratnya mencapai 7,4-24,6% sehingga cocok untuk 

para pelaku diet. 
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Pada pembudidayaan jamur tiram dibutuhkan media yang cocok agar 

didapatkan hasil produksi yang maksimal. Terdapat beberapa kandungan hara 

yang dibutuhkan oleh jamur tiram untuk pertumbuhan yaitu lignin, karbohidrat 

(selulosa dan glukosa), protein, nitrogen, serat, P (Phospor), K (Kalium), Ca 

(Kalsium) dan vitamin (Cahyana, 2004). Faktor lain selain unsur hara yang 

mempengaruhi tumbuhnya jamur tiram putih, adalah suhu, kelembapan, 

intensitas cahaya dan pH (Senyah,dkk., 1989; Shim, 2001). 

Umumnya media yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan unsur 

hara pada pertumbuhan jamur adalah serbuk gergaji. Namun pada penelitian ini 

media yang digunakan untuk menumbuhkan jamur tiram dicampur dengan 

ampas tebu dan arang sekam. Kandungan senyawa dalam arang sekam 

diantaranya adalah air 9,02%, protein kasar 3,03%, lemak 1,18%, serat kasar 

35,68%, abu 17,71%, karbohidrat 33,71%, karbon 1,33%, hidrogen 1,54%, 

oksigen 33,68%, dan silika 16,89% (Bakri, 2013). Sedangkan dalam ampas 

tebu terdapat  senyawa karbon 23,7%, hidrogen 2%, oksigen 2%-6%, air 50%, 

gula 3%, kadar serat 43% - 52% dan padatan terlarut sekitar 2%-6%. Pada 

prinsipnya serat ampas tebu terdiri dari selulosa, pentosan dan lignin (Mubin, 

dkk., 2005).  

Media tanam Pleurotus ostreatus yang mengandung lignin atau serat 

kasar, selulosa, karbohidrat, dan serat yang dapat didegradasi oleh jamur 

menjadi karbohidrat yang kemudian dapat digunakan untuk sintesis protein (S. 

Alex, 2011). Seperti pada penelitian Hale (2010), media tanam jamur tiram 

putih menggunakan serbuk gergaji kayu sengon (Albizzia falcata backer) yang 
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dicampur dengan kertas koran dapat meningkatkan kadar protein jamur tiram 

putih, karena di dalam serbuk gergaji kayu sengon dan kertas koran 

mengandung lignin, selulosa, N (Nitrogen), kadar air, hemiselusa, dan unsur 

yang diendapkan. 

Berdasarkan fakta-fakta di atas maka peneliti ingin mengetahui protein 

pada jamur tiram dengan melakukan penelitian yang berjudul kadar protein 

jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) pada media campuran serbuk gergaji 

ampas tebu dan arang sekam. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar permasalahan dalam penelitian tidak meluas diperlukan pembatasan 

masalah, yaitu: 

1. Subjek penelitian : Hasil bibit jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) 

dengan media campuran serbuk gergaji, ampas tebu dan arang sekam. 

2. Objek penelitian : Hasil pembibitan jamur tiram putih. 

3. Parameter penelitian : Kadar protein pada jamur tiram putih. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka didapat rumusan masalah, 

yaitu:  

Bagaimana kadar protein Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) 

dengan media campuran serbuk gergaji, ampas tebu dan arang sekam? 
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D. Tujuan Penelitian 

Mengetahui kadar protein jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) 

dengan media campuran serbuk gergaji, ampas tebu dan arang sekam. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini diharapkan adalah: 

1. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis dengan 

penelitian ini. 

2. Menambah informasi tentang pemanfaatan ampas tebu dan arang sekam 

sebagai media tumbuh yang dapat meningkatkan kadar protein jamur tiram. 

3. Diharapkan kedepannya dapat meningkatkan pemanfaatan limbah ampas 

tebu dan arang sekam. 

4. Dapat dijadikan sarana berfikir secara ilmiah. 

 


