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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Jamur merang merupakan salah satu jenis jamur yang banyak 

dikonsumsi di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, minat 

masyarakat dalam mengkonsumsi jamur semakin meningkat, sehingga 

prospek pengembangan jamur di Indonesia cukup baik. Menurut Yuliawati 

(2016), Kebutuhan jamur di Indonesia tahun 2015 yaitu 17.500 ton per 

tahun. Menurut Alex (2011), kandungan nutrisi jamur merang terdiri dari 

karbohidrat 6,9 gram, protein 3,8 gram, besi 1,7 mg, vitamin B1 0,11 mg, 

B2 0,17 mg, niasin 8,3 mg, energi 39 kalori, lemak 6 gram, mineral 

(kalsium 94 mg, fosfor 3 mg, vitamin C 5 mg) dan Asam amino (asam 

amino esensial seperti leusin, isoleusin, valin, lisin). 

Jamur merang memerlukan persyaratan lingkungan yang khusus 

serta media tanam dan pemupukan. Pada umumnya jamur merang tumbuh 

pada media yang mengandung selulosa seperti jerami padi. Penggunaan 

jerami padi dapat mengatasi masalah limbah hasil pertanian setelah panen 

di daerah produksi padi, sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi. 

Jerami padi mengandung 30-45% selulosa, 20-25% hemiselulosa, 15-20% 

lignin, dan silika (Agency, 2011).  

Pada musim tertentu jerami padi sulit didapat, karena jerami padi 

hanya tersedia pada musim panen saja. Oleh karena itu terbatasnya 

ketersediaan jerami padi, perlu adanya media alternatif lain sebagai tempat 

yang baik untuk pertumbuhan jamur merang. Berdasarkan penelitian 

Ichsan (2011), media terbaik terdapat pada jerami padi konsentrasi pupuk 

biogreen berpengaruh nyata terhadap berat badan buah dan jumlah badan 

buah jamur merang. Akan tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap panjang 

badan buah dan diameter badan buah. 

Tongkol jagung merupakan limbah lignoselulosa yang sangat 

melimpah keberadaannya. Menurut Wahyuni (2011), tongkol jagung 
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mengandung 41% selulosa, 36% hemiselulosa, 6% lignin, dan silika. 

Tingginya kandungan selulosa pada tongkol jagung ini berpotensi dapat 

digunakan sebagai media tanam alternatif dalam budidaya jamur merang. 

Berdasarkan penelitian Arif (2014), rata-rata pertumbuhan miselium pada 

jamur tiram dari tiap kompisisi media tongkol jagung (0% : 1,31cm),  

(20% : 1,18 cm), (42% : 1,99cm), dan (65% : 1,07cm). 

Menurut penelitian Ardiansyah (2010), penambahan tongkol 

jagung sebagai media pertumbuhan jamur tiram putih menghasilkan bobot 

segar badan buah paling tinggi yaitu 177,968 gram selama 3 kali panen. 

Menurut penelitian Hakiki (2013), bahwa tongkol jagung memiliki 

pengaruh terhadap kualitas fisik jamur yang lebih baik daripada kayu 

sengon sebagai media tanam jamur tiram. Apabila dicampur dengan kayu 

sengon menunjukkan kualitas fisik lebih unggul yaitu Berat basah 159,65 

gram dan jumlah badan 18,67 buah.  

Pembudidayaan jamur merang pada umumnya secara bedengan 

didalam kubung. Budidaya secara bedengan tersebut memerlukan lahan 

yang luas, jika sebagian media terkontaminasi oleh bakteri sulit dipisahkan 

dari media yang lain, dan bahan pada media yang terurai masih terlalu 

basah sehingga media mudah busuk, maka untuk menunjang produktivitas 

jamur merang dalam penelitian ini akan dilakukan inovasi penanaman 

jamur merang pada baglog dan keranjang.  

Menurut penelitian Setyorini (2013), bahwa ada pengaruh 

produktivitas jamur merang yang ditanam dalam baglog pada media sabut 

kelapa perlakuan 75%. Penanaman jamur merang pada baglog dan 

keranjang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan yang ditanam 

secara bedengan. Keunggulan tersebut yaitu praktis, bersih, mudah dalam 

perawatan, sterilisasi memerlukan waktu yang lama, sehingga 

kemungkinan terkontaminasi sangat kecil, bahan dalam baglog dalam 

keadaan kering atau tidak terlalu basah sehingga media tidak mudah 

busuk.  
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Dari latar belakang diatas peneliti akan melakukan penelitian 

dengan judul “Produktivitas Jamur Merang pada Media Campuran 

Tongkol Jagung dan Jerami Padi dengan Cara Penanaman yang Berbeda”. 

B. Pembatasan Masalah  

Dalam penelitian ini, permasalahan perlu dibatasi untuk 

menghindari perluasan masalah agar lebih efektif dan efisien sesuai 

dengan judul. Adapun batasan masalahnya sebagai berikut: 

1. Subjek Penelitian  : Bibit jamur, tongkol jagung, jerami padi 

  baglog dan keranjang. 

2. Objek Penelitian  : Produktivitas jamur merang 

3. Parameter Penelitian : Berat tubuh buah, Jumlah tubuh buah. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah peneliti ini adalah: 

Bagaimana produktivitas jamur merang pada media campuran tongkol 

jagung dan jerami padi dengan cara penanaman yang berbeda? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang ada, maka penelitian ini bertujuan: 

Untuk mengetahui produktivitas jamur merang pada media campuran 

tongkol jagung dan jerami padi dengan cara penanaman yang berbeda. 

E. Manfaat Penelitian 

Dari penulisan penelitian ini, diharapkan akan diperoleh manfaat sebagai 

berikut: 

1. Ilmu Pengetahuan 

a. Penelitian ini berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan khusus 

dibidang yaitu pemanfaatan tongkol jagung. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang akan 

datang. 

2. Peneliti 

a. Penelitian ini dapat menambah wawasan untuk peneliti tongkol 

jagung sebagai media jamur merang. 
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b. Peneliti dapat mengetahui cara penanaman yang baik untuk 

produktivitas jamur merang. 

3. Bagi Pembudidaya jamur merang 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan alternatif dalam 

mengatasi kesulitan mencari jerami padi sehingga pembudidaya 

jamur merang tidak bergantung penuh dalam penggunaan jerami 

padi. 

4. Masyarakat 

a. Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat bahwa 

tongkol jagung dapat dimanfaatkan sebagai media jamur merang 

serta dapat menambah nilai ekonomis dari limbah tongkol jagung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


