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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kita telah mengenal jamur dalam kehidupan sehari-hari meskipun 

tidak sebaik tumbuhan lainnya. Hal itu disebabkan karena jamur hanya 

tumbuh pada waktu tertentu, pada kondisi tertentu yang mendukung, dan lama 

hidupnya terbatas. Sebagai contoh, jamur banyak muncul pada musim  hujan 

di kayu-kayu lapuk, serasah, maupun tumpukan jerami. Namun, jamur ini 

segera mati setelah musim kemarau tiba. Seiring dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, manusia telah mampu membudidayakan jamur 

dalam medium buatan, misalnya jamur merang, jamur tiram, dan jamur 

kuping.  

Jamur adalah organisme yang tidak berklorofil sehingga jamur tidak 

dapat menyediakan makanan sendiri dengan cara fotosintesis seperti pada 

tanaman yang berklorofil. Oleh karena itu, di dalam pertumbuhannya jamur 

memerlukan zat-zat makanan yang siap untuk digunakan atau diserapnya. Di 

alam, zat-zat nutrisi tersebut biasanya telah tersedia dari proses pelapukan oleh 

aktivitas mikroorganisme (Muchroji dan Cahyana, 2008). 

Ciri-ciri jamur berbeda dengan organisme lainnya dalam hal cara 

makan, struktur tubuh, pertumbuhan, dan reproduksinya. Simbiosis 

mutualisme jamur dengan tanaman dapat dilihat pada mikoriza, yaitu jamur 

yang hidup di akar tanaman kacang-kacangan atau pada liken. Jamur 
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berhabitat pada bermacam-macam lingkungan dan berasosiasi dengan banyak 

organisme(Anonim, 2009). 

Jamur tiram merupakan salah satu jenis jamur kayu, karena jamur ini 

banyak tumbuh pada media kayu yang sudah lapuk. Disebut jamur tiram atau 

oyster musroom karena bentuk tudungnya membulat, lonjong, dan 

melengkung seperti cangkang tiram. Batang atau tangkai tidak berada pada 

tengah tudung, tetapi agak miring ke pinggir (Cahyana, 2005). 

Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan media sangat 

beragam, tetapi setiap formula selalu menggunakan komponen utama berupa 

serbuk gergaji lebih dari 90% ditambah bekatul 2%, campuran lainnya serta 

penambahan mikroelemen dan vitamin. Mikroelemen dan vitamin berguna 

untuk meningkatkan pembentukan tubuh buah (bentuk jamur yang dipanen) 

serta meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil (Suriawiria, 2001). 

Kayu atau serbuk kayu yang digunakan sebagai tempat tumbuh 

jamur mengandung serat organik selulosa hemi selulosa, serat, lignin,  

karbohidrat. Sedang faktor yang menghambat antara lain getah dan zat 

pengawet (Cahyana, 2005). 

Untuk kehidupan dan perkembangan jamur memerlukan sumber 

nutrient atau makan dalam bentuk unsur-unsur kimia, misalnya nitrogen, 

fosfor, belerang, kalium, karbon yang telah tersedia dalam jaringan kayu, 

walaupun dalam jumlah yang sedikit. Oleh karena itu, diperlukan penambahan 

dari luar, misalnya dalam bentuk pupuk yang digunakan sebagai campuran 

pembuatan substrat tanaman atau media tumbuh jamur (Suriawiria, 2006). 
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Pupuk organik alam adalah pupuk yang berasal dari sampah              

(limbah) atau sisa tumbuh-tumbuhan atau hewan. Pupuk organik dapat 

memperbaiki struktur dan tekstur tanah, tanah liat yang padat apabila diberi 

pupuk organik dapat berubah menjadi gembur dan beremah (Soeminto,1983). 

Berdasarkan hasil penelitian Ismailiyati (2006), blotong dapat 

dimanfaatkan sebagai media pertumbuhan jamur. Pemberian blotong 

berpengaruh positif terhadap badan buah dan berat basah jamur merang 

dengan pemberian blotong sebanyak 400 gram pada media tanam        

sebanyak 2 kg. 

Menurut Semiatun (2007), berdasarkan hasil pengamatan pada 

masing-masing obyek penelitian tentang pengaruh penambahan pupuk NPK 

terhadap pertumbuhan jamur tiram putih diperoleh hasil, bahwa pupuk NPK 

pada media tanam dengan kadar 1% dapat meningkatkan pertumbuhan 

sebanyak 25 badan buah jamur tiram putih pada media tanam sebesar 1 kg. 

sedangkan pada penambahan pupuk NPK pada media tanam dengan kadar 2 

% dan 3 % hasil dari pertumbuhan jamur akan menurun hal ini disebabkan 

karena kadar tersebut panas dan kurang efektif dalam pertumbuhan jamur. 

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian Ika (2009), blotong kering 

dapat meningkatkan produktivitas pertumbuhan jamur tiram putih       

(Pleurotus ostreatus) serta dapat meningkatkan produktivitas pertumbuhan 

jamur tiram putih sebesar 0,04 kg pada media tanam 1 kg. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mencoba mengadakan 

penelitian seperti yang dilakukan oleh Semiatun, Ismailiyati dan Ika tetapi 
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dengan media tanam dan jamur yang berbeda yaitu PEMANFAATAN 

PUPUK KANDANG SAPI UNTUK PERTUMBUHAN JAMUR TIRAM 

PUTIH  (Pleurotus ostreatus). 

 

B.  Pembatasan Masalah 

Agar dalam penelitian terarah dan untuk menghindari meluasnya 

permasalahan, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Subyek penelitian adalah serbuk kayu dan pupuk kandang sapi yang 

bentuk sudah seperti tanah. 

2. Obyek penelitian adalah pertumbuhan jamur tiram Putih (Pleurotus 

ostreatus). 

3. Parameter yang diamati adalah pertumbuhan jamur. 

4. Penanaman dilakukan pada plastik polipropilen. 

5. Penambahan pupuk kandang dengan dengan berat 0,01 g; 0,02 g; 0,03 g; 

0,04 g  

C. Perumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah yang telah disampaikan, permasalahan dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh penambahan pupuk kandang sapi terhadap 

pertumbuhan jamur tiram Putih (Pleurotus ostreatus)? 

2. Berapakah berat pupuk kandang yang paling efektif untuk pertumbuhan 

jamur tiram Putih (Pleurotus ostreatus)? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui bagaimana pengaruh penambahan pupuk kandang sapi  

terhadap pertumbuhan jamur tiram Putih (Pleurotus ostreatus). 

2. Mengetahui berat pupuk kandang sapi yang paling efektif untuk 

pertumbuhan jamur tiram Putih (Pleurotus ostreatus). 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu 

menambah khasanah keilmuan, pengetahuan tentang  jamur konsumsi bagi 

penulis dan umumnya bagi pembaca. 

2. Sebagai tambahan informasi kepada para petani jamur untuk 

meningkatkan pertumbuhan jamur dengan menggunakan pupuk organik. 

3. Memberi informasi ilmiah mengenai konsentrasi pupuk organik yang 

paling efektif untuk pertumbuhan jamur tiram Putih (Pleurotus ostreatus) 

 

 

 

 




