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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Jamur tiram putih merupakan salah satu jamur kayu yang tumbuh di 

permukaan batang pohon yang sudah lapuk. Jamur tiram putih dapat ditemui 

di alam bebas sepanjang tahun, dapat dikonsumsi, memiliki nilai jual yang 

tinggi dan berpotensi sebagai sumber pendapatan masyarakat. Masyarakat 

dapat membudidaya jamur tiram putih karena teknik budidaya yang relatif 

mudah dan jangka panen cukup cepat  yaitu 40 hari (Chazali, 2010). Jamur 

tiram putih merupakan bahan makanan yang bernutrisi dengan kandungan  

protein yang tinggi bila dibandingkan dengan kacang-kacangan. Dalam 100 

gram jamur tiram mengandung protein 10,5-30,4 %, karbohidrat 56,6 %, 

lemak 1,7-2,2 %, kalori 367 kl, serat 7,4-24,6 %, vitamin B1 ( thiamin ) 0,2 

mg, vitamin B2 ( riboflavin ), niacin 77,2 mg, kalsium 314 mg, dan lemak tak 

jenuh 72 %. Jamur tiram juga mengandung mineral sebesar 56-70 % yaitu 

berupa kalium, fosfor, natrium, kalsium, dan magnesium. Mengkonsumsi 

jamur tiram dapat dimanfaatkan dalam kesehatan, karena dapat menurunkan 

kolestrol, jantung lemah, mengobati liver, diabetes dan anemia. Adanya 

polisakarida khususnya Beta-D-glucans pada Jamur tiram juga dapat 

digunakan sebagai antitumor, antioksidan, antibakteri, antikanker dan dapat 

meningkatkan sistem imun tubuh (Alex, 2011). 

Jamur tiram putih memerlukan syarat media tumbuh yang mengandung 

lignin, selulosa, dan hemiselulosa. Selain itu harus mengandung protein yang 

berupa unsur C (karbon), unsur N (nitrogen) (Djarijah, 2001). Pertumbuhan 

jamur juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti halnya pH, suhu, 

kelembapan, dan cahaya. Jamur tiram dapat tumbuh pada tempat dengan pH 

5-7. Suhu optimum pertumbuhan miselium dan badan buah berbeda, pada saat 

pertumbuhan miselium suhu optimum 25 ºC sedangkan pada pertumbuhan 

badan buah suhu 17-23 ºC (Chazali,2010). Saat pembentukan miselium, 

kelembaban yang dibutuhkan berkisar 60-80%, sedangkan saat pembentukan 
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tubuh buah berkisar 80-90 % (Agromedia, 2010). Cahaya hanya diperlukan 

pada saat pembentukan badan buah yaitu dengan intensitas cahaya 60-70 % 

(Chazali, 2010).  

Pada umumnya media tumbuh yang digunakan oleh petani jamur adalah 

serbuk gergaji. Alasan menggunakan serbuk gergaji karena karena 

mengandung lignoselulosa, dan serat yang tinggi. Serbuk gergaji mengandung 

selulosa 49,40%, hemiselulosa 26,50%, dan lignin 26,50% (Martawijaya 

(1989) dalam Kooskurniasari (2014)). Kandungan tersebut sangat dibutuhkan 

jamur untuk tumbuh (Alex,2011). Apabila semua petani menggunakan media 

tumbuh dari serbuk geraji terus menerus maka akan menyebabkan 

ketersediaan serbuk gergaji akan menurun, sehingga petani jamur akan 

kesulitan memperoleh media tumbuh. Selain itu, serbuk gergaji saat ini 

digunakan oleh pengusaha furniture sebagai bahan pembuatan meja, kursi dan 

almari. Adanya masalah tersebut dapat diatasi dengan alternatif lain yaitu 

dengan memanfaatkan bahan limbah organik yang keberadaanya masih 

dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur (Sulistyowati, 2014). ). Limbah yang 

masih dibutuhkan jamur antara lain ampas tebu dan daun kelor. 

Menurut Sutarman (2012), dari berbagai limbah organik seperti halnya 

limbah pertanian, ampas tebu merupakan salah satu limbah yang dapat 

digunakan sebagai media tumbuh jamur tiram yang berada di daerah 

Pegunungan. Ampas tebu mengandung  selulosa 50%, hemiselulosa 25%, dan 

lignin 25% (Reshamwala (1995) dalam Hermiati (2010)). Selain itu ampas 

tebu juga mengandung senyawa karbon 23,7%, hidrogen 2%, oksigen 2%-6%, 

air 50%, gula 3%, kadar serat 43% - 52% dan padatan terlarut sekitar 2%-6% 

(Paturau (1982) dalam Mubin (2005)). Berdasarkan penelitian Arif (2014), 

menyatakan bahwa persentase campuran ampas tebu 42 % dan serbuk tongkol 

jagung 42% dapat memberikan pengaruh kecepatan pertumbuhan miselium 

dengan rerata  1,99 cm dan produktivitas tubuh paling besar yaitu 89,11 g. Hal 

ini juga sesuai dengan penelitian Islami (2013), menyatakan bahwa hasil 

panen jamur tiram dengan menggunakan media tanam ampas tebu dengan 

perlakuan 100% ampas tebu memiliki kualitas fisik jamur yang baik dengan 
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ukuran diameter yang cukup besar yaitu 11,73 cm, panjang tangkai 14 cm, 

ketebalan tudung 1,17 cm , dan massa 171,67 g. Semakin banyak pemberian 

ampas tebu akan menunjukkan kualitas fisik jamur semakin baik. Pada 

penelitian yang akan saya lakukan menggunakan konsentrasi ampas tebu 

sebanyak 0 g, 50 g, 150 g, dan 250 g. 

Daun kelor mengandung karbohidrat 38,2%, memiliki sumber protein 

antara 27,1% dan juga mengandung serat 19,2 %. Daun kelor juga 

mengandung hormon sitokinin, zeatin, asam askorbat, fenolik dan mineral 

(Ca, K, dan Fe) yang dapat memicu pertumbuhan tanaman secara alami. 

Berdasarkan kandungan nutrisinya, daun kelor dapat digunakan sebagai pupuk 

organik terbaik untuk mempercepat pertumbuhan tanaman (Krisnadi, 2015). 

Selain itu daun kelor juga kaya akan kandungan gula sederhana, rhamnose, 

dan senyawa unik yaitu glukosinolat dan isotiosianat sebagai hipotensif, anti 

kanker, penghambat aktivitas bakteri (Fahey, 2005). Dari hasil studi fitokimia 

daun kelor pada benzil isotiosianat juga mengandung senyawa metabolit 

sekunder flavonoid, phenols yang juga dapat menghambat aktivitas bakteri 

dan jamur (Pandey, 2012). 

Berdasarkan penelitian Susanti (2016), menyatakan bahwa Pupuk 

organik cair daun kelor dengan penambahan sabut kelapa mengadung unsur 

hara N,P, K. Kandungan Nitrogen sebanyak 0,21% ; Pospor 503,60 ppm dan 

Kalium 538,70 ppm. Kandungan 450 g daun kelor yang dicampur dengan   

150 g sabut kelapa dapat mempengaruhi tinggi tanaman dan luas daun. 

Diperoleh tinggi tanaman optimum pada perlakuan K2I1 dengan konsentrasi 

pupuk cair 40% dan interval penyiraman 3 hari sekali dihasilkan rerata tinggi 

sebesar 4,5 cm. Luas daun optimum ada pada perlakuan K2I2 dengan 

konsentrasi pupuk cair 50% dan interval penyiraman 4 hari sekali dihasilkan 

rerata daun 84,46 cm
2
. Pada penelitian yang akan saya lakukan menggunakan 

konsentrasi daun kelor sebanyak 0 g, 50 g, 150 g, dan 250 g. 

Sehubungan dengan banyaknya limbah ampas tebu dan daun kelor yang 

belum dimanfaatkan secara optimal serta dapat memenuhi syarat sebagai 

media pertumbuhan jamur, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul 
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“Pemanfaatan Ampas Tebu dan Daun Kelor Sebagai Media Tambahan untuk 

Produktivitas Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus)”.  

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan untuk menghindari meluasnya 

permasalahan, maka perlu adanya pembatasan masalah, sebagai berikut:  

1. Subjek penelitian :  Ampas tebu dan daun kelor yang digunakan  

sebagai bahan tambahan media tanam jamur 

tiram putih atau baglog. 

2. Objek penelitian : Produktivitas jamur tiram putih. 

3. Parameter penelitian : Waktu penyebaran miselium (hari), jumlah  

badan buah (buah) dan berat basah (gram). 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka didapatkan perumusan masalah 

sebagai berikut : 

Bagaimana pengaruh penambahan ampas tebu dan daun kelor terhadap 

produktivitas jamur tiram putih ( Pleurotus ostreatus ) ? 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan : 

Untuk mengetahui pengaruh penambahan ampas tebu dan daun kelor 

terhadap produktivitas jamur tiram putih ( Pleurotus ostreatus ).  

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi peneliti 

a. Untuk mengetahui penambahan konsentrasi ampas tebu dan daun kelor 

terhadap produktivitas jamur tiram putih. 

b. Menjadikan referensi untuk penelitian selanjutnya 

2. Bagi masyarakat 

a. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa limbah ampas 

tebu dan daun kelor dapat dimanfaatkan sebagai media pertumbuhan 

jamur tiram putih. 

b. Meningkatkan produksi jamur tiram dengan memanfaatkan limbah. 
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3. Bagi pemerintah 

a. Dapat mengurangi masalah limbah yang belum dimanfaatkan secara 

optimal. 

b. Memberikan kontribusi positif dan meningkatkan kualitas jamur tiram. 

 


