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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Jamur tiram dan jamur merang adalah jamur yang paling banyak 

dibudidayakan oleh para petani jamur. Dalam budidaya jamur terbagi menjadi 

tiga tahap proses pembibitan, yaitu biakan murni (F0), bibit induk atau bibit 

strarter (F1) dan bibit semai (F2). Bibit F0 menjadi faktor terpenting dalam 

budidaya jamur, karena bibit jamur yang berkualitas baik dapat menghasilkan 

produksi yang optimal pada waktu panen. Bibit F0 ialah miselium jamur yang 

tumbuh pada media agar padat (Gunawan, 2008). 

Media yang biasa digunakan untuk membuat bibit F0 adalah media PDA 

(Potato Dextrose Agar) berbahan dasar umbi kentang. Penelitian yang dilakukan 

oleh Wulandari (2016), bahwa isolasi jamur tiram pada media PDA memiliki 

rata-rata kecepatan tumbuh miselium tertinggi 1,12 mm/hari sedangkan pada 

media taoge kacang hijau sebesar 1,08 mm/hari. Menurut penelitian Wartaka 

(2006), miselium jamur tiram dapat tumbuh dengan baik pada media PDA, 

karena media PDA mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan 

jamur. Kandungan nutrisi yang dimiliki media PDA berupa karbohidrat, air, dan 

protein yang berasal dari substrat kentang dan glukosa. Berdasarkan (Depkes RI 

2010), 100g kentang mengandung 19,1 g karbohidrat, 2g protein, 0,1 g lemak, 

11mg kalsium, 56mg fosfor, 1 mg besi, 0,11 mg vitamin B, dan 17mg Vitamin 

C. Karbohidrat pada media PDA digunakan oleh jamur sebagai penyusun 

struktural sel dan sumber energi. Protein pada media PDA digunakan sebagai 

sumber asam amino yang mengandung unsur nitrogen untuk proses metabolisme 

jamur. Sedangkan air yang terdapat dalam media digunakan untuk transportasi 

partikel kimia antar sel yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan 

miselium (Suharnowo, et al. 2012). 

Mahalnya harga kentang membuat para petani jamur tidak ingin membuat  

bibit F0 sendiri. Melimpahnya sumber alam baik yang mengandung karbohidrat, 

protein, dan lemak mendorong para peneliti untuk membuat media alternatif dari 
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bahan yang mudah didapat dengan harga murah. Umbi-umbian merupakan salah 

satu sumber karbohidrat melimpah di alam. Banyak penelitian telah berhasil 

melakukan pembuatan media alternatif menggunakan umbi-umbian, seperti ubi 

jalar ungu sebagai media pertumbuhan bibit F0 jamur tiram dan jamur merang 

(Nurjanah, 2016). Ganyong, gembili, garut sebagai media pertumbuhan jamur 

Candida albicans dan Aspergillus niger (Aini, 2015). Ubi jalar putih, ubi jalar 

kuning, dan singkong sebagai media pertumbuhan jamur Aspergillus niger 

(Ismawati, 2016). 

Singkong adalah salah satu jenis umbi-umbian yang mudah didapatkan 

karena jumlah produksinya yang berlimpah. Berdasarkan data BPS tahun 2009 

tercatat produksi singkong di Indonesia lebih dari 22 juta ton. Dalam 100g berat 

bahan singkong terdiri dari 34,7 g karbohidrat, 1,2 g protein, 0,3 g lemak, 33mg 

kalsium, 40mg fosfor, 0,7 mg besi, 0,06 mg Vitamin A, 30,0 mg vitamin B, 

75mg Vitamin C dan ribovlavin (DKBM, 1981). Didalam singkong juga 

terdapat HCN lebih dari 50 ppm (Food Standards Australia New Zealand, 2004). 

Penyimpanan karbohirat singkong terdapat pada akar yang terus membesar. 

Dalam pemanfaatannya masyarakat sering menggunakan daging buahnya saja 

dan membiarkan kulit singkong menjadi limbah kupasan yang terbuang. 

Menurut Oboh (2006), kulit singkong yang tidak difermentasi memiliki kadar 

karbohidrat 64,4%, protein 8,2%, lemak 3,1% dan serat kasar 12,5%. Pada kulit 

singkong juga terdapat kandungan HCN yang cukup tinggi (Departemen Ilmu 

Nutrisi dan Makanan Ternak, Institut Pertanian Bogor, 2011). 

Singkong baik buah maupun kulitnya memiliki kandungan nutrisi yang 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengganti kentang untuk pembuatan media 

alternatif. Pada umumnya pembuatan media PDA masih menggunakan proses 

ekstraksi. Proses pembuatan media PDA secara ekstrasi memiliki kekurangan, 

seperti tidak dapat memanfaatkan bahan utama sepenuhnya sehingga banyak 

nutrisi yang tebuang. Agar dalam pembuatan media alternatif bahan utama dan 

nutrisi yang terkandung dapat digunakan seluruhnya maka dibuatlah dengan cara 

dibuat bubur dan tepung. 
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Proses pembuatan bubur singkong memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Kelebihan yang dimiliki bubur singkong yaitu dapat memanfaatkan semua 

bagian singkong sehingga kandungan nutrisi yang dimiliki dapat digunakan 

seluruhnya. Akan tetapi kekurangan yang dimiliki bubur singkong adalah bubur 

singkong tidak dapat disimpan dalam waktu lama sebagai cadangan bahun baku 

pembuatan media alternatif. Bahan baku bubur singkong yang tidak dapat 

disimpan dalam waktu lama dapat diatasi dengan cara dibuat tepung. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membuat 

penelitian mengenai “Pemanfaatan Singkong Sebagai Media Alternatif 

Untuk Pertumbuhan Bibit F0 Jamur Tiram Dan Jamur Merang” untuk 

mengetahui pertumbuhan miselium bibit F0 jamur tiram dan jamur merang pada 

media ekstrak, bubur, dan tepung singkong. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar pokok permasalahan tidak meluas dalam penelitian dan untuk 

mempermudah memahami suatu masalah maka permasalahan dibatasi sebagai 

berikut: 

a) Subjek terdiri dari media singkong sebagai sumber nutrisi berupa (ekstrak, 

bubur, dan tepung), indukan jamur tiram dan indukan jamur merang. 

b) Objek yaitu miselium jamur tiram dan jamur merang. 

c) Parameter yang diukur meliputi pertumbuhan miselium (diameter dan 

ketebalan) bibit F0  pada jamur tiram dan jamur merang.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan 

yaitu: “Bagaimana pertumbuhan miselium bibit F0 jamur tiram dan jamur 

merang pada media yang berupa ekstrak, bubur, dan tepung singkong?”. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pertumbuhan miselium bibit F0 jamur tiram dan jamur 

merang pada media yang berupa ekstrak, bubur, dan tepung singkong. 
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E. Manfaat penelitian 

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan, 

pengetahuan, dan mengimplementasikan pemanfaatan singkong sebagi media 

pertumbuhan bibit F0 jamur tiram dan jamur merang. 

2. Bagi masyarakat khususnya para petani jamur, penelitian ini dapat 

memberikan informasi mengenai adanya inovasi dalam pembuatan media 

pertumbuhan bibit F0 jamur tiram dan jamur merang dengan memanfaatkan 

singkong. 

3. Bagi pendidikan, dapat digunakan sebagai pembelajaran di perkuliahan dan 

disekolah. 

4. Ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk 

melakukan penelitian berikutnya. 

 

 

 


