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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Buah kluwih banyak mengandung karbohidrat. Menurut Reeve (1974) 

dalam Suryaningsih (1993) tingginya kandungan karbohidrat dalam  kluwih 

disebabkan tingginya kandungan pati yang tersimpan dalam sel  parenkim 

daging buah, yang kadarnya mencapai 67,5 % (Peters dalam Suryaningsih 

1993) menurut penelitian Agustina (2005), bahwa kandungan pati biji kluwih 

berkisar antara 30,15  –  39,09 %, maka biji kluwih dapat dimanfaatkan 

sebagai salah satu alternatif sumber pati untuk bahan pangan  atau bahan 

industri.  

 Biji kluwih memiliki keseimbangan nutrisi yang meliputi karbohidrat, 

lemak, protein, dan mineral yang baik bagi tubuh. Biji kluwih mengandung 

protein 9,8 g, lemak 5,9 g, karbohidrat 52,7 g, kalsium 53 mg, dan 

magnesium 100  mg (Qujiano  dan  Arango, 1979;  Negron  dkk,  1983; 

Vietmeyer 1992 dalam Pitojo, 2005). Biji kluwih memiliki kandungan 

karbohidrat yang cukup tinggi sehingga mulai banyak  penelitian yang 

memanfaatkan biji kluwih sebagai  pengganti  bahan  pokok seperti gandum. 

Selain karbohidrat yang cukup  tinggi, biji kluwih  juga mengandung protein 

yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan susu organik 

(Renny, 2013). 

Selain itu menurut laporan pra penelitian budidaya jamur (2016) 

selain umbi kentang, umbi jalar ungu dan umbi talas, masih ada beberapa 

umbi dan biji yang dapat digunakan sebagai media pembibitan F0. Dari pra 

penelitian yang telah dilkakukan biji kluwih dapat dibuat media ekstrak, 

bubur dan tepung. Ketiga media tersebut digunakan untuk pertumbuhan 

biakan murni F0,  dari ketiga media ekstrak, bubur dan tepung yang paling 

terbaik adalah media bubur biji kluwih dan tepung biji kluwih yang memiliki 

miselium tumbuh terbanyak. Sedangkan pada media ekstrak yang memiliki 
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miselium sedikit. Hal tersebut dilakukan untuk menambah pengetahuan 

masyarakat khususnya petani jamur bahwa pembuatan media indukan F0 

dapat dilakukan dengan berbagai macam umbi dan biji yang  memiliki 

kandungan sama dengan kentang.  

Menurut penelitian Sukatiningsih (2005), menyatakan bahwa Tepung  

biji kluwih mengandung komponen kimia yang lengkap dengan kandungan 

karbohidrat dalam jumlah tinggi sehingga berpotensi untuk digunakan pada 

produk tertentu yang berbasis karbohidrat. Peningkatan  konsentrasi garam 

menyebabkan perubahan sifat fisikokimia dan  fungsional pati biji kluwih. 

Terhadap sifat fisikokimia, peningkatan  derajat putih, dan rendaman pati 

namun menurunkan kadar amilosa, sedangkan ukuran dan bentuk granula pati 

tidak dipengaruhi. Terhadap  sifat fungsional, peningkatan suhu gelatinisasi, 

daya pemekaran dan viskositas pasta. 

 Jamur konsumsi atau sering dikenal dengan istilah mushroom 

merupakan bahan makanan sumber protein yang saat ini cukup digemari 

masyarakat. Dalam skala industri atau semi industri, terdapat kurang lebih 10 

macam jamur konsumsi yang sering dibudidayakan. Berdasarkan urutannya, 

tercatat ada lima jenis jamur konsumsi yang paling banyak dibudidayakan, 

yaitu jamur kancing, jamur shiitake, jamur enokitake, jamur merang, dan 

jamur tiram (Sumarsih, 2015). 

Jamur tiram termasuk dalam kelompok Basidiomycetes, yaitu 

kelompok jamur putih yang ditandai dengan tumbuhnya miselium berwarna 

putih memucat pada seluruh media tanam. Dengan induksi cahaya dan 

pemberian aerasi serta kelembapan yang cukup, misellium tersebut akan 

tumbuh menjadi badan buah. Dengan demikian, dalam siklus hidupnya jamur 

tiram mengalami dua fase pertumbuhan utama, yaitu miselium dan spora. 

Dalam usaha pembibitan jamur tiram, yang digunakan sebagai bibit adalah 

jamur dalam fase misellium. Hal ini karena jamur yang tumbuh dari spora 

kemungkinan akan menurunkan sifat yang berbeda dari induknya (Sumarsih, 

2015). 
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Menurut penelitian Maulidina (2015), menunjukkan  bahwa  variasi 

umur  bibit  ternyata  harus  dikombinasikan dengan komposisi media  

tertentu, agar mendapatkan  pertumbuhan  miselium tercepat. Selain  media, 

pertumbuhan miselium juga dipengaruhi oleh kualitas bibit. Hal  ini  

berkaitan  dengan  kemampuan  bibit dalam  menguraikan  senyawa  -  

senyawa kompleks  menjadi  senyawa  sederhana. 

Jamur merang umumnya tumbuh pada media yang merupakan sumber 

selulosa, misalnya pada tumpukan merang, dekat limbah penggilingan padi, 

limbah pabrik kertas, ampas batang aren, limbah kelapa sawit, ampas sagu, 

sisa kapas, kulit buah pala, dan sebagainya. Menurut penelitian Riduwan 

(2013), dalam penebaran  bibit  jamur  merang  yang dilakuakan  dengan  dua  

cara  yaitu  dengan disebar  dipermukaan  media  dan  dicampur dengan  

media  tidak  terlalu  memberikan hasil  yang berbeda. Jamur merang 

memiliki kandungan gizi yang baik, sehingga di beberapa wilayah Asia 

khususnya Indonesia jamur merang ini dibudidayakan. Kandungan gizi yang 

dimiliki pada jamur merang yaitu karbohidrat 50,59%, protein 5,94%, lemak 

0,17%,  abu 1,14% dan serat 1,56% (Wijaya, 2014). Di Indonesia sampai saat 

ini masih sedikit masyarakat yang mau menjadi pengusaha bibit jamur 

pangan seperti merang dan tiram.  

Menurut Gunawan dalam Devisa (2010), budidaya jamur merupakan 

usaha memperbanyak jamur dengan cara menanamnya pada media buatan 

yang sesuai dengan tempat hidup jamur tersebut. Secara umum proses  

budidaya jamur meliputi empat tahap yaitu pembuatan biakan murni,  biakan 

induk, induk dan bibit produksi. Biakan murni (F0) adalah asal mula bibit 

diperoleh dari pemilihan jamur yang baik. Jamur kemudian  diisolasi 

sporanya dalam keadaan steril. Isolasi ini dilakukan pada cawan petri berisi 

media PDA. Spora kemudian berkecambah dan membentuk  hifa, hifa 

semakin kompleks kemudian membentuk miselium. Salah satu  tahap yang 

paling penting dalam pembuatan biakan murni yaitu media biakan. Menurut 

penelitian Sagala (2015), dalam menghasilkan F0 yang baik dibutuhkan 
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media tanam yang  baik, bernutrisi, dan terhindar darikontaminasi. Media 

yang digunakan  sebagai tempat pertumbuhan F0 adalah PDA.   

Medium biakan murni jamur yang paling sering digunakan adalah 

medium PDA (Chang  dan Quimio,  1989). Sumber nutrisi medium PDA  

berasal dari air rebusan kentang dimana kentang mengandung karbohidrat  

yang tinggi. Menurut penelitian Asgar (2011), dalam kadar pati klon kentang 

berkisar antara 4,397-8,464%. Kandungan pati yang paling tinggi terdapat 

pada granola klon 1, 2, dan 7. Sebanyak 60-80% bahan kering terdiri dari 

pati, pada klon 10 kadar pati 8,464% merupakan 65,71% dari bahan kering, 

tetapi pada klon lainnya kadar pati tidak mencapai 60 % dari bahan kering. 

Karbohidrat berfungsi sebagai sumber karbon sehingga dapat  menambah 

nutrien pada media tanam. Karbon merupakan unsur penting yang sangat 

dibutuhkan jamur sebagai sumber energi dalam menjalankan aktivitas 

metabolismenya. Penambahan karbohidrat yang lebih banyak  pada media 

tanam jamur dapat mempercepat munculnya tubuh buah dan menambah berat 

basah tubuh buah jamur (Rahmawati, 2005). 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 yang tinggi sebagai  pengganti kentang, salah satunya adalah 

biji kluwih. 

Beberapa penelitian memanfaatkan bahan baku dari sumber 

karbohidrat maupun sumber protein yang dijadikan inovasi media  alternatif 

bagi pertumbuhan jamur. Padahal selain bahan baku, kita dapat 

memanfaatkan limbah dari bahan  baku  yang  memiliki  kandungan  gizi  

yang tidak kalah potensial. Salah satunya adalah memanfaatkan limbah  biji 

kluwih sebagai media alternatif pertumbuhan jamur. Hal ini dimaksudkan 

selain agar mengurangi pencemaran,  selain  itu  juga dapat meningkatkan 

nilai  ekonomis dari limbah tersebut. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membuat 

penelitian mengenai “Pemanfaatan Biji Kluwih sebagai Media Alternatif 

untuk Pertumbuhan Bibit F0 Jamur Tiram dan Jamur Merang” dengan 



5 

 

untuk mengetahui kecepatan pertumbuhan miselium bibit F0 jamur tiram dan 

jamur merang pada media ekstrak, bubur, dan tepung biji kluwih sebagai 

media alternatif potato dextrosa agar (PDA). 

B. Pembatasan Masalah 

1. Subyek penelitian 

 Biji kluwih sebagai sumber nutrisi berupa (ekstrak, bubur, tepung); 

indukan jamur tiram putih, dan jamur merang. 

2. Objek penelitian adalah miselium jamur tiram dan jamur merang. 

3. Parameter  

 Pertumbuhan bibit F0 jamur tiram dan jamur merang (ketebalan 

miselium dan diameter miselium) 

C. Perumusan Masalah 

 Bagaimana ketebalan miselium dan diameter miselium bibit F0 jamur 

tiram putih dan jamur merang pada media ekstrak, bubur, dan tepung biji 

kluwih. 

D. Tujuan Penelitian 

 Mengetahui ketebalan miselium dan diameter miselium bibit F0 jamur 

tiram putih dan jamur merang pada media ekstrak, bubur, dan tepung biji 

kluwih. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

a. Memberikan tambahan pengetahuan tentang pemanfaatan biji kluwih 

dalam pembuatan media ekstrak, bubur dan tepung. 

b. Memberikan pengetahuan tentang perbedaan pertumbuhan miselium 

jamur tiram putih dan jamur merang pada berbagai macam media. 

2. Bagi peneliti 

a. Mengetahui manfaat lain dari biji kluwih selain disayur, dan direbus. 

b. Mengetahui tahapan pembuatan media bibit F0 jamur tiram dan jamur 

merang. 

3. Bagi masyarakat 
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a. Memberikan informasi mengenai adanya inovasi pembuatan  media 

dalam pertumbuhan  bibit F0 jamur tiram dan jamur merang dengan 

memanfaatkan biji kluwih. 

b. Memberikan alternatif bagi pengusaha budidaya jamur dengan 

meminimalisir anggaran biaya. 


