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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jamur merang merupakan salah satu komoditas pertanian yang 

mempunyai masa depan baik untuk dikembangkan. Hingga kini semakin 

banyak orang mengetahui nilai gizi jamur merang dan manfaatnya bagi 

kesehatan manusia, sehingga permintaan jamur merang terus meningkat, 

namun produksi jamur merang di Indonesia masih sangat terbatas sehingga 

nilai ekonomi jamur merang semakin meningkat.  Jamur merang berkhasiat 

sebagai anti racun, mencegah kurang darah (anemia), kanker, dan 

menurunkan tekanan darah tinggi. Jamur merang merupakan jamur pangan 

yang telah lama dibudidayakan, sebagai bahan makanan yang enak dan kaya 

protein, mineral serta vitamin. Jamur merang mengandung protein 2,68 %, 

lemak 2,24 %, karbohidrat 2,6 %, vitamin C 206,27 mg, kalsium 0,75 %, 

fosfor 36,6 % dan kalium 44,2 % (Nurman dan Kahar, 1990). 

Jamur merang merupakan jamur yang hidup di daerah tropika. Pada 

tahap pertumbuhan misellium jamur merang membutuhkan suhu yang 

berkisar antara 30-35°C. Sedangkan pada pertumbuhan badan buah jamur 

merang membutuhkan suhu yang lebih rendah yaitu 27-30°C, kelembaban 

80-90%, dan pH 6,8-7. Jamur merang juga membutuhkan sinar matahari yang 

cukup agar pertumbuhannya baik. Sinar matahari yang baik untuk 

pertumbuhan jamur merang adalah sinar matahari yang terpapar tidak secara 

langsung. 

Media tumbuh jamur merang adalah salah satu hal penting yang 

harus diperhatikan untuk menentukan keberhasilan dalam budidaya jamur. 

Pada awalnya, jamur ini hanya dibudidayakan pada media merang saja atau 

jerami padi. Komposisi kimia jerami sangat banyak mengandung komponen 

nutrisi seperti N, C, Hemisellulosa, lignin, nutrisi yang dikandung jerami 

dapat menambah atau memenuhi kekurangan medium yang berasal dari 

serbuk gergaji sehingga dapat meningkatkan nutrisi pada media tanam. 
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Kandungan nitrogen pada jerami dapat menambah berat basah jamur pada 

saat panen (Widiyastuti, 2008). Akan tetapi, seiring dengan 

perkembangannya, ternyata jamur ini juga dapat dibudidayakan dengan 

menggunakan media alternatif lain, seperti limbah biji kopi, ampas batang 

aren, ampas tebu, limbah kelapa sawit, limbah kapas, ampas tebu bahkan 

limbah kardus (Agromedia, 2009). Pada musim tertentu jerami padi sulit di 

dapat, karena jerami padi hanya tersedia pada musim panen saja. Oleh karena 

terbatasnya ketersediaan jerami padi setelah beberapa bulan panen dan 

beberapa daerah yang memiliki lahan penanaman padi yang terbatas, perlu 

dicari alternatif media lain sebagai tempat yang baik untuk pertumbuhan 

jamur merang. Salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah 

melalui pemanfaatan kardus bekas.  

Kardus merupakan limbah rumah tangga yang saat ini belum banyak 

dimanfaatkan dalam bidang pertanian. Hampir disetiap rumah memiliki 

kardus yang tidak terpakai, tetapi kardus hanya dimanfaatkan sebagai tempat 

penyimpanan barang dan pada akhirnya kardus hanya dibuang atau dibakar. 

Kardus adalah produk  olahan dari kayu, sehingga kandungan senyawa utama 

kardus adalah selulosa yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan jamur. 

Media kardus memiliki beberapa keunggulan, diantaranya praktis, mudah 

didapat, harganya murah, dan aman dari ancaman logam berat. Penggunaan  

kardus  untuk media tanam jamur merang dapat dilakukan pada skala usaha 

rumah tangga hingga skala besar. Keunggulan lainnya, penggunakan media 

tanam kardus tidak memerlukan pasteurisasi dan tidak menghasilkan bau 

yang menyengat dan perendaman (Suharjo, 2010). 

Jamur merang ternyata dapat tumbuh dengan baik di media dari 

kardus bekas. Jamur merang yang ditanam pada media kardus dikenal dengan 

sebutan “jamur kardus”. Jamur kardus dapat menjadi alternatif bagi 

masyarakat perkotaan yang ingin menanam jamur merang dan kesulitan 

mendapat media merang, sekaligus merupakan solusi penanganan limbah 

perkotaan yang semakin meningkat setiap harinya. Hasil penelitian Suharjo 

(2008), hasil panen jamur merang dari media kardus terbukti lebih unggul, 
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yakni lebih putih, lebih kenyal, dan lebih tahan lama. Selain itu, jamur kardus 

beraroma wangi, tidak seperti jamur merang pada umumnya yang baunya 

apek. Menurut petani jamur merang Indarti (25) Semarang, budidaya jamur 

merang menggunakan kardus sebagai media tambahan dengan konsentrasi 

75% media standar dan 25% media tambahan kardus. 

Pentingnya pemberian pupuk yang tepat merupakan faktor yang 

tidak bisa diabaikan, karena pupuk memberikan tambahan nutrisi pada media 

yang akan mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan serta pemunculan 

tubuh buah, sehingga produksi yang dihasilkan semakin tinggi. Air leri 

merupakan air bekas cucian beras yang belum banyak dimanfaatkan oleh 

masyarakat dalam budidaya jamur merang, hal tersebut disebabkan karena 

masyarakat  belum mengetahui manfaatnya. Kandungan nutrisi air leri adalah 

mineral, vitamin B1, B12, unsur hara N, P, K, C, zat besi dan fosfor (Fatimah 

2008). 

Hasil penelitian Nurhayati (2008), menunjukkan penyiraman dengan 

jenis air yang berbeda (air biasa, ekstrak kulit kacang hijau, dan air cucian 

beras atau leri) berpengaruh terhadap pertambahan tinggi tanaman Sanseviera 

trifasciata tetapi tidak berpengaruh pada pertambahan jumlah daunnya. 

Berdasarkan penelitian Ariwibowo (2012), bahwa P1Q2 (konsentrasi kulit 

telur 15gr dan air cucian beras 100ml) menunjukkan hasil yang sigifikan  

dengan rata-rata pertumbuhan 18,83 cm selama 1 bulan. Dengan demikian 

pemanfaatan kulit telur dan air cucian beras berpengaruh ada pertumbuhan 

tinggi tanaman tomat (Solanum lycopersicum). 

Pada umumnya budidaya jamur merang ditaman sacara bendengan di 

dalam kumbung, yang terdiri dari dua lapisan yaitu lapisan atas terdiri dari 

kardus dan jerami yang telah direndam dalam air, kemudian ditaburi kapur 

dan ditutup menggunakan plastik selama 4 hari, kemudian dilakukan 

pembalikan, dan lapisan bawah terdiri dari bekatul. Budidaya secara 

bedengan tersebut memerlukan lahan yang luas, jika sebagian media 

terkontaminasi oleh bakteri sulit dipisahkan dari media yang lain, bahan pada 

media yang terurai masih terlalu  basah sehingga media mudah busuk, dan 
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banyak menimbulkan gurem. maka untuk menunjang produktivitas jamur 

merang dalam penelitian ini akan dilakukan inovasi penanaman jamur 

merang pada baglog. Penanaman jamur merang pada baglog memiliki 

beberapa keunggulan dibandingkan yang ditanam secara bendengan. 

Keunggulan tersebut antara lain lebih praktis karena dapat dipindah sewaktu-

waktu, tidak memerlukan tempat yang luas, mudah perawatan, sterilisasi 

memerlukan waktu yang lama, sehingga kecil kemungkinan kontaminasi 

bakteri atau mikroorganisme lain, bahan dalam baglog dalam keadaan kering 

atau tidak terlalau basah sehingga media tidak mudah busuk. dan tidak 

menimbulkan gurem. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh 

Setyorini (2013) bahwa ada pengaruh produktivitas jamur merang yang 

ditanam dalam baglog pada media serabut kelapa perlakuan 75%. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas 

maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Penambahan Kardus dan Air Leri Terhadap  Produktivitas Jamur Merang 

(Volvariella volvaceae) yang Ditanam pada Baglog”. 

B. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini agar memiliki arah dan ruang lingkup yang jelas 

maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun batasan masalah sebagai 

berikut : 

1. Subjek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah jamur merang, kardus dan air leri. 

2. Objek penelitian  

Objek dalam penelitian ini adalah produktivitas jamur merang       

(Volvariella volvaceae) pada media baglog. 

3. Parameter  

Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah berat tubuh buah 

(gram) dan jumlah tubuh buah (buah). 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu “Bagaimanakah pengaruh penambahan kardus dan air leri 

terhadap produktivitas jamur merang yang ditanam pada baglog?” 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh penambahan kardus dan air leri terhadap produktivitas jamur 

merang yang ditanam pada baglog. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat : 

1. Bagi peneliti 

Dapat menambah ilmu dan pengalaman terutama tentang pengaruh 

penambahan kardus dan air leri terhadap produktivitas jamur merang 

yang ditanam pada baglog. 

2. Bagi pembudidaya jamur merang 

Hasil penelitian ini diharapkan  menjadi masukan dalam alternative 

mengatasi kesulitan mencari jerami padi sehingga pembudidaya jamur 

merang tidak bergantung penuh dalam penggunaan jerami padi. 

3. Bagi masyarakat  

Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan  

teknologi khususnya pemanfaatan dan teknologi pengolahan limbah 

kardus. 

4. Bagi peneliti selanjutnya  

Dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut. 

 


