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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Jamur tiram dan jamur merang termasuk dalam golongan jamur  

konsumsi yang digemari oleh masyarakat, karena memiliki nilai gizi yang 

tinggi. Menurut Djarijah (2001), kandungan gizi pada jamur tiram  

meliputi karbohidrat 56,6 %, protein 10,5-30,4 %, lemak 1,7-2,2 %, 

kalsium 314 mg, kalium 3793 mg, fosfor 717 mg, natrium 837 mg, besi 

3,4-18,2 mg. Menurut Saputra (2016), kandungan gizi pada jamur merang 

meliputi protein 3,5 gram, lemak 0,8 gram, kalsium 53 mg, fosfor 224 mg. 

Permintaan pasar jamur tahun 2015 mencapai 17,500 tahun per tahun, 

permintaan tersebut hanya dapat dipenuhi sekitar 79% (Yuliawati, 2016). 

Semakin meningkatnya permintaan jamur sehinnga berimbas pula pada 

peningkatan permintaan bibit jamur. Menurut Asegab (2011), 

pengembangan usaha pembibitan jamur di Indonesia mulai meningkat. Hal 

ini terjadi seiring dengan meningkatnya permintaan bibit jamur.  

Awal budidaya jamur membutuhkan biakan murni yang ditanam 

pada media tertentu. Pembuatan biakan murni dibutuhkan media yang 

mengandung berbagai nutrisi sebagai tempat tumbuh misellium jamur 

meliputi karbohidrat, protein, mineral dan vitamin (Kusuma dan Nengah, 

2013). Pembibitan jamur terdapat beberapa tahapan yakni F0, F1, F2 dan 

beglog. Pada umumnya  F0 yang baik dibutuhkan media kultur jamur, 

yaitu media PDA  (Potato Dextrose Agar) yang bagus, bernutrisi, dan 

tidak kontaminasi. PDA yang baik untuk media tumbuh bibit jamur tiram 

adalah PDA pada tingkat steril, namun media selain PDA bisa diganti 

dengan media yang berbeda yaitu menggunakan biakan murni dari media 

biji nangka. Menurut Utomo (2016),  biji nangka memiliki kandungan 

nutrisi yang dibutuhkan dalam pertumbuhan misellium jamur. Menurut 

Suprapti (2008), kandungan gizi biji nangka meliputi karbohidrat 36,7 g, 

protein 4,2 g, lemak 0,1 g, air 57,7 g, kalsium 33mg,  
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Bibit F1 merupakan turunan dari biakan murni F0 yang ditanam 

pada media yang khususnya mengandung protein. Media pembuatan bibit 

F1 pada umumnya menggunakan biji jagung. Menurut penelitian 

Hamdiyati (2008), menunjukan bahwa media biji jagung memberikan 

hasil lebih baik terhadap kecepatan pertumbuhan misellium jamur tiram 

putih dibandingkan dengan media  serbuk kayu gergaji jati pada 

pembuatan bibit induk. Kandungan gizi pada biji jagung antara lain 

protein 3,7g, lemak 1g, karbohidrat 71,3 (Inglet, 2007).   Kandungan 

nutrisi media bibit mempengaruhi kecepatan pertumbuhan misellium 

jamur pada media tanam. Bila kandungan nutrisinya cukup, misellium 

jamur akan tumbuh normal (Utama, 2013). Bibit jamur yang baik 

mempunyai ciri pertumbuhan misellium yang merata, tebal, dan berwarna 

putih. Menurut Sinaga (2009), kualitas bibit jamur dipengaruhi oleh 

sejumlah faktor salah satunya yaitu media bibit. Media bibit sangat 

berpengaruh pada kualitas bibit, karena didalam media terdapat nutrisi 

untuk pertumbuhan miselium jamur. Untuk mengetahui media yang lebih 

baik pada pembibitan jamur, dalam penelitian ini dilakukan inovasi 

pembibitan F1 jamur tiram dan jamur merang menggunakan media dari 

biji kacang hijau dan biji kedelai hitam. 

Kacang hijau merupakan tanaman kacang-kacangan yang banyak 

dibudidayakan di Indonesia, menempati peringkat ketiga setelah kedelai 

dan kacang tanah (Manurung, 2002).  Pemanfaatan biji kacang hijau dan 

kedelai hitam dapat meningkatkan nilai ekonomis dari biji kacang hijau 

dan kedelai hitam. Menurut Anwar (2009), kacang hijau mengandung  

protein 24 g, karbohidrat 56,7 g, lemak 1,3 g, kalsium 124 mg, fosfor 326 

mg. Berdasarkan penelitian Suhendar (2013), pertumbuhan misellium 

jamur tiram pada substrat biji jagung, kacang hijau, kayu albasiah, serbuk 

gergaji kayu mahoni, serbuk gergaji kayu kecapi bahwa misellium jamur 

tiram dapat tumbuh pada media tersebut dengan pertumbuhan yang 

berbeda. Menurut Amrin (2009), kedelai hitam mengandung protein 

40,05g, karbohidrat 14,10g, lemak 19,30 g, air 14,05 g, mineral 5,25g.  
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas 

maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “ Pertumbuhan 

misellium bibit F1 jamur tiram dan jamur merang pada media kacang hijau 

dan kedelai hitam dari bibit F0 media biji nangka”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasikan beberapa  

masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya yaitu berupa: 

1. Jumlah kacang hijau dan kedelai hitam yang melimpah dilingkungan 

berpotensi digunakan sebagai subtitusi bahan pengganti media tanam 

karena kedua bahan tersebut mengandung protein maupun karbohidrat. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari perluasan masalah yang dibahas maka: 

1. Subyek Penelitian  :  Bibit F1 jamur tiram dan jamur merang    

 pada media kacang hijau dan kedelai     

   hitam, bibit F0 pada biji nangka  

2. Obyek Penelitian  :  Pertumbuhan misellium bibit F1 jamur  

   tiram dan jamur merang 

3. Parameter   :  Kerapatan, ketebalan, kecepatan  

 misellium.        

D. Rumusan Masalah 

Bagaimana  pertumbuhan misellium bibit F1 jamur tiram dan 

jamur merang  pada media kacang hijau dan kedelai hitam?  

E. Tujuan Penelitian 

Mengetahui  pertumbuhan misellium bibit F1 jamur tiram dan 

jamur merang pada media kacang hijau dan kedelai hitam. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

a. Menambah pengetahuan tentang pertumbuhan misellium pada 

jamur tiram dan jamur merang. 

b. Menambah pengetahuan tentang media yang dapat digunakan 

dalam pertumbuhan misellium. 

2. Bagi peneliti 

a. Memberikan pengetahuan alternatif dalam  pembuatan bibit F1. 

b. Memberikan pengetahuan dan wawasan. 

3. Bagi petani 

a. Memberikan alternatif  bagi petani jamur dalam pembuatan bibit 

F1 

b. Meningkatkan nilai ekonomis kacang hijau dan kedelai hitam 

sebagai media F1. 


