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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jamur merang merupakan salah satu jenis jamur pertanian yang 

banyak diminati oleh masyarakat karena memiliki nilai gizi dan prospek yang 

baik untuk dikembangkan. Permintaan jamur merang terus meningkat, dilain 

pihak produksi jamur merang di Indonesia masih sangat terbatas sehingga 

nilai ekonomi jamur merang semakin meningkat (Sinaga, 2009). Menurut 

Hendritomo (2010), kebutuhan jamur merang mencapai 25 ton perhari namun 

produksinya hanya 15 ton perhari. Menurut Karnan (2016), Kandungan gizi 

dalam jamur merang dalam 100 gram adalah karbohidrat 43,45%, protein 

52,12%, lemak 6,03%, dan serat 10,07%.  

Bahan baku untuk budidaya jamur merang sebagian umumnya berasal 

dari limbah pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan yang 

jumlahnya sangat melimpah. Jamur mendapat makanan dalam bentuk 

selulosa, glukosa, lignin, protein dan senyawa pati. Bahan-bahan tersebut 

diperoleh dari jerami yang merupakan media utama dan juga media yang 

umum digunakan dalam budidaya jamur merang (Sinaga, 2009). Menurut 

hasil penelitian Agency (2013), jerami padi mengandung 30-45% selulosa, 20-

25% hemiselulosa, 15-20% lignin, dan silika. Adanya kandungan selulosa 

yang tinggi pada jerami digunakan sebagai media pertumbuhan jamur merang 

melalui pengomposan. Menurut Sukendro (2001) dalam Achmad (2011), 

jerami padi yang dikompos selama 5 hari memiliki kandungan selulosa paling 

tinggi (66,2%) dan berpengaruh sangat nyata terhadap bobot jamur merang 

per 0,48 m
2 

selama 21 hari panen. Terbatasnya ketersediaan jerami karena 

hanya terdapat pada musim panen, maka perlu adanya media alternatif lain 

untuk menggantikan jerami sebagai media pertumbuhan jamur merang.  

Menurut Herawati (2016), Di Desa Daleman, Kecamatan Tulung, 

Kabupaten Klaten, Jawa Tengah sebagian besar penduduknya bermata 

pencaharian sebagai pengrajin pati yang hanya mengambil serbuk halus 
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berupa pati dan membuang serat kasar dari batang aren. Terdapat 137 

pengrajin dengan hasil produksi berupa pati aren (onggok) rata-rata 200 ton 

/tahun. Limbah ampas pati aren merupakan limbahb iomassa yang 

mengandung banyak lignoselulosa dan belum banyak dimanfaatkan, hanya 

digunakan sebagai campuran pakan ternak. Menurut penelitian Purnavita 

(2011), limbah ampas aren mengandung 7,78% air, 14,21% lignin, 60,61% 

selulosa, 15,74% hemiselulosa, 0,5689% gula reduksi dan 1,00 lain-lain. 

Tingginya kandungan selulosa pada limbah ampas aren ini berpotensi sebagai 

media alternative dalam budidaya jamur merang. Menurut penelitian Lukman 

(2013), komposisi media tumbuh berpengaruh terhadap hasil jamur tiram 

putih pada panen pertama dan total panen. Pada panen pertama diketahui 

bahwa perlakuan yang memberikan hasil paling baik dalam menghasilkan 

bobot basah adalah komposisi media tumbuh 100% ampas aren yaitu dengan 

rata-rata per baglog 145. 02 gr. Sedangkan perlakuan yang memberikan hasil 

terendah terhadap bobot basah basah jamur tiram putih adalah perlakuan 

dengan komposisi media 25% ampas aren +75% serbuk kayu yaitu dengan 

rata-rata perbaglog 114. 59 gr dan ini tidak berbeda nyata dengan komposisi 

media 50% Ampas aren +50% serbuk kayu.  

Penanaman jamur merang umumnya dilakukan secara bedengan yang 

terletak didalam kumbung. Pembuatan bedengan memerlukan lahan yang luas 

dan membutuhkan media yang banyak, apabila media terkontaminasi akan 

mudah menularkan bakteri ke media lain sehingga sulit untuk dipisahkan. 

Sebagai alternative lain dan untuk menunjang produktivitas jamur merang 

agar maksimal dalam pertumbuhannya maka dilakukan inovasi dengan 

menggunakan baglog dan keranjang kecil sebagai tempat media pertumbuhan 

jamur merang. Baglog adalah kantong plastik transparan berisi campuran 

media jamur. Menurut penelitian Utomo (2013), ada pengaruh produktivitas 

jamur merang yang ditanam dalam baglog pada media serabut kelapa 

perlakuan 75%. Keunggulan menggunakan penanaman secara baglog dan 

keranjang yaitu praktis, mudah dalam perawatan, pasteurisasi memerlukan 

waktu yang lama sehingga kemungkinan terjadinya kontaminasi bakteri atau 
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mikroorganisme lebih kecil, bahan dalam baglog dan keranjang dalam 

keadaan kering atau tidak terlalu basah sehingga media tidak mudah 

membusuk dan tidak menimbulkan gurem. Penggunaan baglog dan keranjang 

dapat menampung berbagai macam jenis ukuran media, selain itu jamur 

merang dapat tumbuh dari berbagai sisi baglog dank eranjang, penanaman 

secara bedengan mempuyai kelemahan yaitu jamur merang hanya tumbuh 

pada permukaan media. 

Dari latar belakang diatas peneliti akan melakukan penelitian dengan 

judul “Produktifitas Jamur Merang (Volvariella volvaceae) pada Media 

Campuran Ampas Pati Aren dan Jerami Padi Yang Ditanam dalam Baglog 

dan Keranjang”.  

 

B. Pembatasan Masalah  

Agar pokok permasalahan tidak meluas dalam penelitian dan untuk 

mempermudah memahami suatu masalah maka permasalahan dibatasi sebagai 

berikut: 

1. Subyek : bibit jamur merang F3, jerami padi, ampas pati aren, baglog dan 

keranjang.  

2. Obyek penelitian : produktivitas jamur merang.  

3. Parameter :pengukuran berat basah jamur merang dan jumlah badan buah 

jamur merang.  

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan 

yaitu bagaimana produktivitas dan interaksi jamur merang pada media 

campuran ampas pati aren dan jerami padi dengan cara penanaman secara 

baglog dan keranjang? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui produktivitas dan interaksi jamur merang pada media 
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campuran ampas aren dan jerami padi dengan cara penanaman secara baglog 

dan keranjang.  

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Bagi ilmu pengetahuan 

a. Memberikan pengetahuan tambahan tentang pemanfaatan ampas pati 

aren sebagai media tanam jamur merang.  

b. Memberikan pengetahuan kekurangan dan kelebihan jamur merang 

yang ditanam pada baglog dan keranjang.  

2. Bagi penelitian 

a. Mengetahui manfaat lain dari ampas pati aren selain sebagai bahan 

campuran pakan ternak.  

b. Mengetahui konsentrasi yang paling baik dalam pembuatan media 

produktifitas jamur merang dari ampas pati aren dengan produktivitas 

yang baik.  

c. Peneliti dapat mengetahui cara penanaman yang baik untuk 

produktivitas jamur merang.  

3. Bagi Pembudidaya jamur merang 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan alternative dalam 

mengatasi kesulitan mencari jerami padi sehingga pembudidaya jamur 

merang tidak bergantung penuh dalam penggunaan jerami padi sebagai 

media pertumbuhan jamur merang. 

4. Bagi masyarakat 

a. Memberikan alternatif pada masyarakat dalam budidaya jamur merang 

selain menggunakan jerami.  

b. Memberikan alternatif bagi pembudidaya jamur merang dan 

menambah nilai ekonomis dari limbah ampas pati aren.  

 

 


