
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Jamur Tiram dan Jamur Merang masuk dalam urutan teratas jamur 

konsumsi yang sangat diminati dimasyarakat, sebagian besar jamur tiram 

dan merang dipilih sebagai pengganti olahan daging karena jamur 

tersebut kaya akan nilai gizi yang tinggi. Oleh karena itu Budidaya jamur 

konsumsi merupakan komoditi holtikultura yang memiliki prospek yang 

sangat potensional untuk dikembangkan. Selain tidak mengenal musim, 

budidaya jamur juga tidak dibutuhkan lahan yang luas. Budidaya jamur 

tiram dan merang merupakan kegiatan bisnis yang menjanjikan. Dapat 

dilihat pada tahun 2015 produksi jamur di Indonesia mencapai 33.485 ton 

dan meningkat menjadi 40.914 ton pada tahun 2016 (BPS, 2016),sampai 

saat ini sentra produksi jamur masih berpusat di pulau Jawa. Pada 

Pembudidayaan jamuredibleterdapat empat tahapan utamayakni biakan 

murni (F0), biakan induk (F1), induk (F2), dan bibit produksi (F3) 

(Stemets, 2000).  

  Bibit merupakan faktor yang penting untuk menentukan kualitas 

keberhasilan pertumbuhan dan produktivitas jamur. Kualitas bibit jamur 

yang bagus dilihat dari kemampuan adaptasi yang baik terhadap kondisi 

lingkungan. Secara alamiah Reproduksi jamur secara seksual atau 

generatif memakan waktu yang lama, pasangan inti sel miselium bisa 

membelah dalam waktu yang tidak menentu dapat beberapa bulan bahkan 

tahun, sehingga tidak efektif digunakan dalam budidaya jamur secara 

komersil (Agomedia, 2009). Seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, kini jamur dapat dibiakan secara vegetatif,  

Bibit Jamur tiram putih dan jamur merang dapat berasal dari miselium 

yang dapat diambil dari biakan murni (F0). F0 merupakan pembibitan 

tahap satu menghasilkan kultur murni yang merupakan media khusus 

berisi miselium bibit jamur yang memiliki sifat unggul dan produktivitas 
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tinggi (Sagala, 2015). F0 dibiakan dengan media PDA (Potatoes Agar 

Dextrose). Miselium dapat diperbanyak dalam cawan petri atau tabung 

miring yang berisi media PDA. Miselium yang diambil dari koloni 

selanjutnya dapat diinokulasi pada media F1. Bibit F1 merupakan 

perbanyakan miselium hasil pembiakan dari F0 untuk selanjutnya 

diturunkan ketahap berikutnya.  

Bibit yang digunakan pada awal budidaya jamur di indonesia pada 

tahun 1970-1980 umumnya berasal dari luar negeri seperti Amerika, 

Singapura, korea dan Jepang (Gunawan, 2008). Kesulitan bagi 

pengembang jamur adalah memperoleh bibit yang baik dan tidak 

terkontaminasi, Sehingga diperlukan upaya pengadaan bibit untuk para 

pengembang jamur (Oktarina, 2015). Bibit jamur tiram yang baik 

dihasilkan dari kultur jaringan murni dan tidak terkontaminasi. Sterilisasi 

media merupakan proses yang sangat penting dalam pembuatan bibit 

jamur tiram (Oei & Nieuwenhuijzen 2005) 

Dalam menghasilkan biakan murni yang bagus diperlukan media 

tanam yang bagus, bernutrisi, dan terhindar dari kontaminasi (Sher et al. 

2011). Penelitian pembiakan jamur yang dilakukan di universitas maupun 

sekolah pada negara berkembang seperti Indonesia banyak mengalami 

kendala, salah satunya dalam pengadaan media instan siap pakai. Salah 

satu media agar yang cocok dan mendukung pertumbuhan jamur adalah 

PDA (Potato Dextrose Agar) yang memilki pH yang rendah (pH 4,5 

sampai 5,6) sehingga menghambat pertumbuhan bakteri yang 

membutuhkan lingkungan yang netral dengan pH 7,0, dan suhu optimum 

untuk pertumbuhan antara 25-30 °C (Cappucino, 2014). Namun, PDA 

yang dijual ditoko harganya cukup mahal, satu tabung berisi 500g PDA 

merk MERCKmemilki kisaran Rp. 1.385.000,- (Bukalapak, 2017) 

Selain media instan PDA, Menurut penelitian Aini (2015), bahwa 

Sumber karbohidrat dari umbi ganyong, umbi gembili, dan umbi garut 

dapat berpotensi sebagai media alternatif pengganti media PDA. Namun, 

umbi gembili memiliki tidak memiliki banyak serat sehingga nutrisinya 
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mudah terlarut serta kondisi kematangan umbi juga mempengaruhi 

kandungan nutrisi pada umbi tersebut. Selain itu, pada penelitian Angaini 

(2017) media PDA juga dapat diganti dengan biji kluwih. Namun, biji 

kluwih yang digunakan sebagai media bibit F0 dalam pembuatan media 

mengalami masalah pada kandungan air dan kondisi biji yang digunakan 

kurang memenuhi kriteria yakni kondisi biji yang basah dan kurang 

kering. Menurut Gunawan (2008), Biji-bijian serelia seperti sorgum, 

juwawut, padi dan gandum dapat digunakan sebagai bahan untuk 

membuat media bibit jamur.Sebagaimana menurut Sumarsih (2014) 

bahwa miselium hasil kultur dapat ditumbuhkan pada berbagai media biji-

bijian seperti shorgum, gandum, oat, jewawut, jagung dan padi.Adapun 

penelitian Suparti, dkk (2016), bahwa miselium jamur tiram dapat tumbuh 

pada media air cucian beras, dimana terdapat kandungan nutrisi yang 

melimpah pada air cucian beras, di antaranya karbohidrat berupa pati (85-

90%), protein glutein, selulosa, hemiselulosa, gula dan vitamin yang 

tinggi. 

Beras merah adalah salah satu jenis beras yang tidak digiling. Pada 

tahap pemrosesan beras merah, hanya bagian terluar yaitu sekam yang 

dibuang sehingga beras merah masih mengandung kulit ari yaitu aleuron 

(Yonanthan, 2010). Dalam setiap 100 g sajian beras merah mengandung 

7,5 g protein, 3,5 g serat, 0,9 g lemak, 16 g kalsium, 0,3 g zat besi, 163 g 

fosfor, 0,21 g vitamin B1 dan selebihnya adalah karbohidrat (77,6 g) 

(Indriyani, 2013). Berdasarkan Hasil Uji Karbohidrat didapatkan hasil 

dalam 100 ml, Karbohidrat yang terakandung pada ekstrak beras merah 

sebesar 3,79 %, Bubur Beras Merah 19,38% dan pada Tepung Beras 

Merah 51,46% (BPSM, 2017). Dibandingkan umbi-umbian, nilai energi 

pada beras lebih besar. Menurut Utama (2015), kandungan karbohidrat 

beras 79 g, sedangkan jagung 33 g, ubi kayu 37 g, ubi jalar 28 g dan 

kentang 19 g.Dalam hal ini beras merah dapat menjadi alternatif media 

baru untuk pertumbuhan bibit jamur F0. Sebagaimana Rahmat (2000) 

menuturkan bahwa dalam proses pembuatan kultur induk, para pembuat 
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bibit lebih memilih media biji-bijian. Pada Penelitian Muyasaroh (2017) 

Pembuatan Media Ekstrak, Tepung dan Bubur ubi jalar ungu bahan yang 

dibutuhkan untuk masing-masing media adalah sebanyak 200g ubi jalar 

ungu, 10 g gula pasir, 8 g dan 500ml aquades. Namun, berdasarkan hasil 

pra penelitian yang dilakukan Zahara (2018), penggunaan beras merah 

sebagai media alternatif hanya membutuhkan 100g beras merah, 5g gula 

pasir, dan 8g agar-agar dan 500ml aquades untuk masing-masing media 

ekstrak, tepung, dan bubur beras merah. Hal ini tentunya akan 

meringankan anggaran biaya dalam pembuatan media F0 bibit jamur 

tiram dan merang yang diharapkan akan lebih menguntungkan 

masyarakat nantinya.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti melakukan 

penelitian dengan judul “Media Alternatif Pertumbuhan Miselium Bibit 

F0 Jamur Tiram Putih Dan Jamur Merang Menggunakan Ekstrak, Tepung 

dan Bubur Beras Merah”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar permasalahan yang 

diteliti tidak meluas maka dibuat pembatasan masalah sebagai berikut :  

a. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalahMedia Ekstrak, Bubur dan 

Tepung Beras Merah, Indukan Jamur Tiram dan Merang.  

b. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah Pertumbuhan Miselium Bibit F0 

Jamur Tiram Putih  Dan Jamur Merang pada Media Beras Merah. 

c. Parameter penelitian 

Parameter penelitian yang digunakan adalah kecepatan 

pertumbuhan, warna, dan kerapatan miselium pada bibit F0 jamur 

tiram putih dan Jamur Merang. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan yakni : 

Bagaimana Pertumbuhan Miselium Bibit F0 Jamur Tiram Putih Dan 

Jamur Merang  pada media alternatif Ekstrak, tepung dan Bubur beras 

merah ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk : 

Mengetahui Pertumbuhan Miselium Bibit F0 Jamur Tiram Putih Dan 

Jamur Merang  pada media alternatif Ekstrak, tepung dan Bubur beras 

merah. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk semua pihak. 

Adapun manfaat yang dapat diberikan antara lain : 

a. Bagi ilmu pengetahuan 
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1. Memberikan tambahan pengetahuan tentang pemanfaatan beras 

merah dalam pembuatan alternative media F0 yang berupa 

ekstrak, tepung dan bubur.  

2. Memberikan pengetahuan tentang pertumbuhan miselium dari 

variasi tiap-tiap media. 

b. Bagi peneliti  

1. Memberikan pengalaman yang diharapkan dapat menjadi salah 

satu solusi permasalahan dalam budidaya jamur. 

2. Memberikan inovasi baru dalam dunia budidaya jamur 

c. Bagi Masyarakat 

1. Sebagai bagian pemenuh informasi dan referensi serta bahan 

rujukan untuk menambah khazanah kelimuan masyarakat.  

2. Memberikan pengetahuan kepada petani jamur tentang 

pemanfaatan beras merah sebagai alternatif media baru 

pengganti PDA untuk bibit F0 jamur 

d. Bagi pendidikan 

1. Meningkatkan minat belajar siswa terhadap matapelajaran IPA 

biologi pada KI 3 KD 3.6  Materi Sifat Totipotensi Tanaman 

2. Sebagai rujukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

 


