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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jamur merupakan bahan pangan alternatif yang disukai lapisan 

masyarakat. Di  Indonesia memiliki keragaman jenis jamur yang hidup liar di 

alam. Jamur konsumsi merupakan salah satu komoditas pangan yang saat ini 

digemari oleh semua kalangan masyarakat, karena mempunyai cita rasa yang 

khas dan dapat diolah menjadi berbagai produk makanan. Jamur konsumsi 

banyak dijumpai di Pulau Jawa, seperti jamur tiram dan jamur merang. Pada 

umumnya jamur kayu hidup pada tempat lembab, kayu lapuk, dan limbah 

penggilingan padi serta jerami (Pasaribu, 2002). 

Menurut Gunawan (2008), budidaya jamur merupakan usaha untuk 

memperbanyak jamur dengan cara menanamnya pada media buatan yang 

sesuai dengan tempat hidup jamur tersebut . Budidaya jamur konsumsi adalah 

peluang usaha yang masih terbuka luas di bidang pertanian, karena produksi 

jamur di Indonesia belum memenuhi permintaan pasar. Secara umum 

budidaya jamur meliputi empat tahap yaitu, biakan murni, biakan induk, 

induk dan bibit produksi.  

Jamur tiram mengandung protein 27%, karbohidrat 58%,  dan lemak 

1,6% (Achmad, 2011). Sedangkan jamur merang mengandung protein 5, 

94%, karbohidrat 50,59%, lemak 0,17%, abu 1,14%, dan serat 1,56% 

(Wijaya, 2014). Budidaya jamur tiram dan jamur merang memiliki tahapan 

yang sama, diantaranya yaitu tahap F0, F1, F2 dan kemudian dibudidayakan 

pada media baglog. Hasil panen jamur tergantung pada pemeliharaan dan 

kualitas bibit yang digunakan.Bibit jamur terutama pada bibit f0 merupakan 

faktor utama penentu pertumbuhan jamur yang menghasilkan produktivitas 

tubuh buah jamur yang baik dan optimal pada saat pemanenan.  
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Biakan F0 adalah tahapan yang menghasilkan biakan murni dari 

pengambilan bagian tubuh buah jamur indukan untuk ditanam pada media 

agar ( Yulliawati, 2016).Pada tahapan ini biasanya menggunakan media agar 

PDA kentang, karena kentang memiliki kandungan karbohidrat yang baik 

untuk pertumbuhan miselium jamur. Berdasarkan hasil penelitian Singgih 

(2015), kentang memiliki kandungan pati sebesar 66,3% sehingga kentang 

dapat bermanfaat sebagai sumber nutrisi untuk pertumbuhan miselium jamur 

tiram dan jamur merang. Berdasarkan penelitian Sagala(2015), bahwa 

keberhasilan bibit F0 diperoleh dari sterilisasi tingkat 3, yaitu media PDA 

yang telah dikukus kedua kalinya didiamkan 24 jam, kemudian dikukus 

kembali. Selain itu, F0 yang baik dibutuhkan media tanam yang bernutrisi 

dan terhindar dari kontaminasi. 

Masalah yang sering dihadapi dari penggunaan  media PDA ini adalah 

nilai jual kentang yang dianggap mahal oleh masyarakat. Untuk itu 

diperlukan bahan lain yang mempunyai nilai karbohidrat tinggi sebagai 

pengganti kentang, salah satunya adalah umbi kentang hitam. Kentang hitam 

merupakan jenis tanaman yang dapat tumbuh dengan baik pada dataran 

rendah. Kentang jenis ini memiliki ketahanan terhadap hama penyakit yang 

lebih baik dibandingkan dengan jenis kentang yang ditanam pada dataran 

tinggi. Selain sebagai sumber karbohidrat, berdasarkan penelitian Nugraheni, 

dkk (2013), umbi kentang hitam mengandung senyawa anti oksidan seluler 

yang mampu menghambat perbanyakan sel kanker. 

Menurut Roecklein dan Ping dalam Lestari (2015), kentang hitam 

dapat tumbuh dengan baik pada lahan kering dan dapat memproduksi 4.5-6-5 

ton/ha. Pemanfaatan umbi kentang hitam selama ini masih terbatas dan 

umumnya hanya digunakan sebagai bahan pangan alternatif saja. Umbi 

kentang hitam memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi  yakni  

33,7 g (Persatuan Ahli Gizi Indonesia dalam Rinanto, 2014) sehingga dapat 

digunakan sebagai media alternatif PDA dalam pertumbuhan miselium bibit 

F0 jamur tiram dan jamur merang. 
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Pada pra penelitian yang sudah dilakukan pembuatan media 

pertumbuhan bibit F0 jamur tiram dan jamur merang dilakukan pada media 

agar padat dengan tiga perlakuan yaitu media ekstrak, bubur dan tepung umbi 

kentang hitam. Media esktrak merupakan zat cair yang diambil dari rebusan 

umbi kentang hitam Menurut penelitian dari Ismawati (2016), bahwa jamur 

Aspergillus niger dapat tumbuh baik pada media ekstrak ubi jalar putih 

karena ekstrak ubi jalar putih mengandung karbohidrat sebanyak 35,7 g. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka pembibitan F0 media alternatif 

PDA kali ini dapat menggunakan bahan lain yaitu umbi kentang hitam karena 

memiliki  kandungan karbohidrat sebanyak 33,7 g. Media bubur merupakan 

percampuran zat cair dan zat padat yang dihaluskan dari umbi kentang hitam 

sehingga bagian yang digunakan tidak hanya berupa cairan saja 

Berdasarkan hasil penelitian Rahman dalam Mandasari (2015), 

menunjukkan bahwa kentang hitam dapat dijadikan sebagai tepung tetapi 

masih mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan dari tepung kentang 

hitam yaitu kurang dapat mengembang, dan sedikit mengikat air. Walaupun 

memiliki kekurangan, tepung kentang hitam masih dapat digunakan sebagai 

media pertumbuhan miselium karena masih memiliki kandungan karbohidrat. 

Hasil pra pereneilitian menunujukkan bahwa media ekstrak,bubur dan tepung 

kentang hitam dapat digunakan sebagai media karena miselium jamur tiram 

dapat tumbuh.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Pemanfaatan Umbi Kentang Hitam Sebagai Media 

Alternatif Untuk Pertumbuhan Bibit F0 Jamur Tiram dan Jamur Merang” 

dengan tujuan mengetahui pertumbuhan miselium bibit F0 jamur tiram dan 

jamur merang pada media ekstrak, bubur dan tepung umbi  kentang hitam 

sebagai media alternatif potato dextrose agar (PDA). 
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B. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari batasan masalah yang lebih luas, maka perlu 

adanya pembatasan masalah yang meliputi: 

1. Subyek penelitian : Umbi kentang hitam(ekstrak, bubur dan tepung), 

indukan    jamur   tiram   dan indukan jamur merang 

2. Objek Penelitian : Miselium  bibit  F0 jamur tiram dan jamur merang 

3. Parameter  : Pertumbuhan  miselium  jamur  tiram  dan  jamur 

merang ( diameter dan ketebalan) 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan 

yaitu; bagaimana pertumbuhan miselium bibit F0 jamur tiram dan jamur 

merang pada media ekstrak, bubur dan tepung umbi kentang hitam. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pertumbuhan miselium bibit F0 jamur tiram dan jamur 

merang pada media ekstrak, bubur dan tepung umbi kentang hitam. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti, penelitian bermanfaat untuk menambah pengetahuan, 

wawasan serta mengimplementasikan pemanfaatan umbi kentang hitam 

sebagai media pertumbuhan jamur tiram dan jamur merang. Penelitian ini 

juga dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian 

berikutnya. 

2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai 

adanya inovasi pembuatan media pertumbuhan bibit F0 jamur tiram dan 

jamur merang. 

3. Bagi pendidikan, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar 

SMA/MA kelas X mata pelajaran biologi materi fungi atau jamur. 


