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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Jamur tiram putih banyak dijumpai di alam, terutama dimusim hujan 

keberadaannya banyak dijumpai, seperti pada kayu-kayu yang sudah lapuk 

ataupun di berbagai tanaman yang lembab. Saat ini banyak sekali yang 

memanfaatkan jamur sebagai makanan dengan berbagai macam olahan yang 

nikmat untuk dikonsumsi. Baik dibuat sayuran untuk menambah lauk makan 

atau pun hanya untuk camilan. Menurut Sumarmi (2006) dalam buku 

Widiwurjani (2010), bahwa jamur tiram termasuk salah satu jenis jamur kayu. 

Jamur merupakan organisme yang tidak berklorofil sehingga jamur mengambil 

zat-zat makanan yang sudah jadi dihasilkan oleh organisme lain untuk 

kebutuhan hidupnya. 

Berdasarkan hasil penelitian Steviani (2011), bahwa kandungan dari 

jamur tiram tersebut yaitu terdapat protein, lemak, fosfor, besi, thiamin dan 

riboflavin lebih tinggi dibandingkan dengan jenis jamur lain. Jamur tiram putih 

juga mengandung asam amino yang dibutuhkan oleh manusia dan tidak 

mengandung kolesterol yang baik dikonsumsi oleh seseorang yang lagi diet. 

Menurut Chazali (2010), Jamur tiram putih juga bisa dijadikan sebagai 

makanan alternatif yang baik, khusunya bagi para vegetarian dan penderita 

kolesterol tinggi. Selain itu juga mengandung serat berupa lignoselulosa yang 

baik untuk pencernaan. 
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Menurut Sinaga (2004), jamur tiram putih juga memiliki gizi tinggi yang 

berguna bagi tubuh manusia terutama untuk anak-anak pada masa 

pertumbuhan. Dibandingkan dengan kentang, jamur memiliki kandungan 

protein dua kali lebih tinggi, sehingga jamur dapat digunakan sebagai 

pengganti bahan makanan lain untuk sumber protein. 

Di Indonesia banyak berbagai limbah yang memenuhi syarat untuk media 

produksi penanaman jamur tiram putih yang tidak hanya menggunakan serbuk 

kayu gergaji saja yang mulai langka keberadaannya. Selain itu juga mengingat 

jika bahan serbuk gergaji tersebut tidak ada atau langka di daerah tertentu, 

untuk mengantisipasinya sehingga peneliti memiliki ide mencari bahan 

produksi lain yang keberadaannya melimpah diberbagai tempat dengan 

menggunakannya sebagai media campuran dari serbuk gergaji. Dengan limbah 

tumbuh-tumbuhan di sekitar kita peneliti bisa memanfaatkannya sebagai media 

produksi penananaman jamur tiram putih. Peneliti kali ini memilih serasah 

daun pisang karena banyaknya serasah daun pisang tersebut disekitar 

lingkungan yang tidak digunakan dan mudah didapat sehingga peneliti 

mempunyai ide untuk memanfaatkannya sebagai media campuran. 

Serasah daun pisang memiliki daya guna yang besar karena 

keberadaannya menjadi limbah yang akan dibuang, dan tidak digunakan atau 

dimanfaatkan lagi tetapi masih bisa digunakan sebagai media pertumbuhan 

jamur tiram putih tersebut. Jamur tiram putih termasuk tanaman heterotrof 

yaitu untuk keperluan hidupnya, jamur tiram membutuhkan nutrisi sehingga 

pada penanaman jamur tiram juga memerlukan media lain yang banyak 
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mengandung nutrisi di dalamnya selain media serbuk gergaji. Salah satunya 

dengan media serasah daun pisang tersebut dengan bekatul yang mempunyai 

sumber karbohidrat dan vitamin yang tinggi. 

Selain menggunakan media serasah daun pisang dan bekatul tetapi media 

yang paling baik untuk pertumbuhan jamur tiram putih adalah serbuk gergaji. 

Karena serbuk gergaji berasal dari kayu yang merupakan habitat asli dari jamur 

tiram putih. Biasanya jamur tiram putih tumbuh pada kayu-kayu yang sudah 

lapuk. Kayu gergajian yang biasanya dipakai adalah kayu sengon. Karena pada 

serbuk gergaji kayu sengon dapat meningkatkan hasil panen jamur tiram. 

Umumnya media utama yang digunakan untuk membuat baglog berupa 

serbuk kayu atau serbuk gergaji. Serbuk kayu banyak diperoleh dari limbah 

penggergajian. Jenis kayu yang bisa digunakan untuk media tumbuh jamur 

berasal dari kayu sengon, meranti merah, rambutan dan mangga. Jenis kayu 

dengan kandungan getah tinggi akan sulit terdekomposisi sehingga sulit bagi 

jamur untuk menyerap makanannya (Rahmat, 2011). 

Menurut S Alex (2011), Serbuk gergaji juga memiliki kandungan 

selulosa, hemiselulosa, lignin, abu, silika, dan serat lebih tinggi dari pada 

media lain. Menurut Chazali (2010), selain itu juga terdapat kapur yang 

berfungsi sebagai sumber mineral dan pengatur pH. 

Menurut Astawan (2004), bahwa bekatul adalah hasil penggilingan padi 

yang sering digunakan untuk makanan ternak. Dalam proses penggilingan padi 

di Indonesia bekatul adalah proses penyosoan kedua setelah dedak. Proses 
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penggilingan merupakan proses penghilangan dedak dan bekatul dari bagian 

endosperma atau kulit ari pada beras. Peneliti memilih media campuran bekatul 

karena di dalamnya terdapat sumber karbohidrat, karbon, nitrogen, serta 

vitamin B1 dan B2. Bekatul juga mempercepat pertumbuhan dan 

perkembangan tubuh buah jamur. Pada karbon yang ada di dalam bekatul 

berfungsi sebagai sumber nutrisi, dan pada nitrogen berfungsi untuk 

mempercepat miselium tumbuh. 

Berdasarkan hasil  jurnal Sumiati (2006), bahwa di Indonesia dengan 

penambahan bekatul berguna untuk menstimulasi pertumbuhan miselium 

jamur tiram dan menghasilkan produksi yang melimpah, tetapi di negara lain 

seperti Uni Eropa tidak menggunakan bekatul meskipun menghasilkan 

produksi melimpah karena juga bisa menyebabkan substrat terkontaminasi oleh 

jamur penyakit, seperti Trichoderma sp. dan Neurospora sp. Untuk 

pertumbuhan dan perkembangan jamur tiram media produksi harus 

mengandung selulosa, hemiselulosa, lignin, karbohidrat terlarut (glukosa dan 

sakarin), dan makroelemen penting (N,P,K,CA), dan air 65-70%, pH 6-7. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti membuat ide baru 

menggunakan media penanaman jamur tiram putih dengan media campuran 

menggunakan serbuk kayu gergaji dan memanfaatkan serasah daun pisang 

serta bekatul. Sehingga peneliti mengambil judul PRODUKTIVITAS 

JAMUR TIRAM PUTIH (Pleurotus ostreatus) PADA MEDIA 

CAMPURAN SERBUK GERGAJI, SERASAH DAUN PISANG DAN 

BEKATUL. 
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B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan untuk menghindari meluasnya 

permasalahan, maka perlu adanya pembatasan masalah, sebagai berikut : 

1. Subjek Penelitian  :  Serbuk gergaji, serasah daun pisang dan bekatul 

2. Objek Penelitian :  Produktivitas jamur tiram putih 

3. Parameter Penelitian :  Pertumbuhan miselium, jumlah tubuh, dan berat 

segar buah jamur tiram putih 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah 

bagaimana produktivitas jamur tiram putih pada media campuran serbuk 

gergaji, serasah daun pisang dan bekatul? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui produktivitas jamur tiram putih pada media campuran 

serbuk gergaji, serasah daun pisang dan bekatul? 
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E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka diharapkan diperoleh manfaat 

sebagai berikut : 

1. Memberi informasi pada masyarakat bahwa serasah daun pisang tidak 

hanya dijadikan pakan ternak tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai 

media campuran jamur tiram putih. 

2. Memberi informasi kepada masyarakat bahwa penanaman media jamur 

tiram putih bukan hanya menggunakan media serbuk gergaji saja, tetapi 

juga bisa menggunakan media lain. 

3. Memberi pengetahuan baru bagi masyarakat tentang variasi bekatul yang 

mempunyai nilai gizi tinggi sehingga digunakan sebagai tambahan media 

campuran pada jamur tiram putih. 

4. Sebagai sumber pengetahuan tambahan bagi peneliti maupun pembaca 

 

 

 

 

 

 

 

 


