
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Jamur merupakan bahan pangan alternatif yang disukai 

sebagian besar masyarakat. Di Indonesia memiliki keragaman jenis 

jamur yang hidup liar di alam. Saat ini jamur yang sangat populer 

untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas diantaranya adalah jamur 

tiram dan jamur merang. Selain mudah untuk dibudidayakan, jamur 

tiram dan jamur merang mempunyai nilai ekonomi tinggi sebagai 

sumber pendapatan petani. Bibit F0 diperoleh dari spora yang 

membentuk hifa, berupa benangbenang halus. Hifa akan tumbuh 

semakin kompleks kemudian membentuk miselium jamur. 

Miselium akan membentuk cabang-cabang pada permukaan media 

dan tumbuh sempurna menutupi seluruh media (Achmad, 2011). 

Jamur tiram merupakan salah satu jamur yang sudah banyak di 

budidayakan. Kandungan gizi jamur tiram tiap 100 gr yaitu kalori 

367, protein 10,5-30,4%,karbohidrat 56,6%,dan lemak 1,7-2,2%. 

Jamur tiram memiliki bentuk badan buah seperti payung dan 

berwarna putih kecoklatan dengan tekstur lembut dan agak kenyal 

ketika di pegang (Darjijah, 2001). Kandungan gizi yang dimiliki 

jamur merang dalam berat basah yaitu protein1.8% , lemak 0.3%, 

kalsium 30 mg/g, zat besi 0.9 mg/g, dan vitamin C 1.7 mg/g serta 

karbohidrat 48% (berat kering) (Sinaga, 2011). Manfaat jamur 

merang ada beberapa, antara lain: mencegah anemia, kanker, 

hepatitis dan menurunkan tekanan darah. 

Berdasarkan penelitian Pertiwi (2017), bibit F0 jamur tiram 

dan jamur merang dapat tumbuh pada media ekstrak, bubur dan 

tepung dengan bahan dasar singkong. Hasil pertumbuhan miselium 
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jamur tiram maupun jamur merang dapat tumbuh pada ketiga 

bentuk media tersebut. Suhu yang dibutuhkan jamur tiram untuk 

pembentukan miselium adalah 

20 0C – 30 0 C, sedangkan jamur merang 300C-320C dengan 

kelembapan 80%-90%. Miselium jamur tiram akan tumbuh optimal 

bila kandungan air dalam media berkisar antara 70%-75% 

(Wiardani, 2010). Berdasarkan penelitian Suparti (2017), kualitas 

indukan jamur dan sterilnya alat dan bahan yang digunakan dalam 

proses inokulasi juga mempengaruhi pertumbuhan miselium.  

Dalam budidaya jamur, jamur tiram akan tumbuh dengan 

baik pada media tanam yang kandungan karbohidrat dan protein atau 

nutrisi lainnya lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Lesmana (2016), bahwa kecepatan pertumbuhan jarum tiram terbaik 

terjadi pada media dengan tambahan tepung beras putih 30% (B3) 

adalah sebesar 2,52 mm/hari dan media dengan tambahan tepung 

beras putih lebih baik daripada media hanya dengan PDA, hal ini 

dikarenakan jamur tiram mendapat nutrisi tambahan dari tepung 

beras putih. 

Para petani jamur kebanyakan membeli bibit F0 di lembaga 

penelitian yang berkaitan dengan jamur. Namun, harga bibit F0 

jamur tiram dan jamur merang yang ada terbilang cukup mahal yaitu 

berkisar antara Rp. 400.000– Rp. 1.000.000 dalam kemasan cawan 

petri (Asegab, 2010). Para petani jamur dapat membuat bibit F0 

sendiri, namun terkendala dengan harga PDA instan yang cukup 

mahal, dimana PDA dengan merek MERCK dalam kemasan 500 g 

memiliki harga Rp. 1.385.000 (Tokopedia, 2018). Hal ini dapat 

diatasi dengan pembuatan PDA buatan untuk menekan biaya 

produksi. 

              Berdasarkan Penelitian Suparti (2018), Masalah yang sering 

dihadapi dari penggunaan media PDA ini adalah nilai jual kentang 
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yang dianggap mahal oleh masyarakat. Media yang biasa digunakan 

dalam pembuatan bibit F0 adalah Potatoes Dextrose Agar (PDA). 

Media ini menggunakan kentang sebagai sumber nutrisinya. 

Berdasarkan penilitian Singgih (2015), dalam 100 g  kentang 

terkandung 19,10 g karbohidrat, 2,00 g protein, 0,10 g lemak, 11,00 

mg kalsium, 56 mg fosfor dan 1,00 mg besi. Berdasarkan penelitian 

Thongklang (2010), karbohidrat merupakan nutrisi yang paling 

penting untuk pertumbuhan miselium jamur. Bii-bijian yang 

digunakan  mengandung karbohidrat, seperti pati dan gula sederhana 

yang dapat digunakan secara langsung sebagai nutrisi bagi 

pertumbuhan miselium jamur (Utoyo, 2010). Untuk itu alternatif 

yang akan digunakan dalam penelitian pertumbuhan misellium bibit 

F0 jamur tiram dan jamur merang dengan menggunakan biji millet. 

Millet merupakan sejenis biji- bijian atau sereal memiliki 

kandungan gizi yang mirip dengan tanaman pangan seperti padi, dan 

jagung. Selama ini sebagai besar masyarakat umum memanfaatkan 

biji millet sebagai pakan burung kenari. Biji millet memiliki 

kandungan karbohidrat dan protein yang sebanding dengan jagung 

dan padi. Menurut Penelitian Arista (2011), bahwa biji millet 

memiliki kandungan nutisi dalam 100 g karbohidrat (84,42 %), 

protein (10,7%), lemak (3,3%), serat (1,4%), vitamin B1 ( 0,48%), 

vitamin B2, (0,14%), dan vitamin C (2,5%). Kandungan karbohidrat 

biji millet tertinggi dibandingkan oleh biji- bijian lainnya. Biji millet 

memiliki potensi yang bagus sebagai media pertumbuhan misellium 

bibit F1 jamur tiram dan jamur merang. Hildayati (2012) biji millet 

mengandung kadar protein 8,3 %, dan karbohidrat 67,83%.  

Menurut penelitian Agustin ( 2018) Bahan berupa biji – 

bijian yang mempunyai nilai karbohidrat tinggi dapat dijadikan 

bahan pembuatan media alternatif bagi pertumbuhan bibit jamur.). 

dari biji yang akan diteliti maka akan dapat dibuat media ekstrak, 
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bubur dan tepung. Ketiga media tersebut digunakan sebagai media 

pertumbuhan biakan murni F0, hal ini dapat dilakukan untuk 

menambah pengetahuan masyarakat khususnya para petani jamur 

bahwa media murni F0 dapat dibuat dengan berbagai macam umbi 

dan biji selama memiliki kandungan yang sama dengan kentang 

pada media PDA.  

Karakteristik antara jamur tiram dan jamur merang tidak 

berbeda jauh, yaitu sama-sama membutuhkan nutrisi yang optimal 

untuk pertumbuhan ,miseliumnya. Dalam proses pembibitan F0 

jamur tiram dan jamur merang dengan penumbuhan miselium, media 

yang paling baik adalah biji-bijian. Hal ini dikarenakan biji-bijian 

banyak mengandung karbohidrat yang dapat diguanakan dalam 

pertumbuhan miselium. Menurut Thongklang (2010), karbohidrat 

merupakan nutrisi yang paling penting untuk pertumbuhan miselium 

jamur. Dalam penggunaan biji-bijian dapat dibuat berupa ekstrak 

seperti yang akan dilakukan pada pra penelitian ini dengan 

konsentrasi yang berbeda.  

Melihat dari hasil pertumbuhan miseliumnya, adakah 

peengaruh antara konsentrasi dan pertumbuhan miseliumnya atau 

tidak. Hal ini seperti penelitian dari Suparti (2018), bahwa 

pertumbuhan miselium jamur tiram dan jamur merang optimal pada 

konsentrasi yang sedang yaitu 15% dengan diameter 3,1 cm. 

Menurut Agustin (2018) bahwa  pertumbuhan bibit F0 jamur merang 

tercepat pada media ekstrak, sedangkan yang paling lambat adalah 

media tepung). Sedangkan menurut Sholihah (2018), menyatakan 

bahwa tepung jewawut dalam konsentrasi 15% terbaik untuk 

pertumbuhan bibit F0 jamur. Sehingga kosentrasi tersebut kami 

pakai sebagai landasan penelitian ini dengan mengubah media dan 

bahan alternatifnya. 
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Berdasarkan uraian diatas dan dari penelitian yang 

sebelumnya,karena biji millet memiliki kandungan karbohidrat 

tinggi sama seperti PDA maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Pertumbuhan Bibit F0 Jamur Tiram dan jamur 

merang Pada Media Alternatif  Ekstrak Biji Millet”.  

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perlu adanya 

penelitian terhadap pertumbuhan miselium bibit F0 jamur tiram dan 

jamur merang  untuk mengetahui media yang baik bagi pembibitan 

miselium jamur. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian 

dengan judul “Pertumbuhan Bibit F0 Jamur Tiram Putih dan jamur 

merang Pada Media Alternatif  Ekstrak Biji Millet”.  

 

C.  Pembatasan Masalah 

Agar pokok permasalahan tidak meluas dalam penelitian dan 

memudahkan dalam pemahaman maka permasalahan dibatasi seperti 

berikut: 

1.  Subjek Penelitian   : Ekstrak biji millet , Indukan Jamur 

Merang,dan  

Indukan Jamur Tiram Putih 

2.  Objek Penelitian  : Pertumbuhan miselium bibit F0 Jamur 

Tiram  Putih dan Jamur Merang pada media 

alternatif ekstrak  biji Millet 

3. Parameter Penelitian : Pertumbuhan miselium berupa diameter,  

kerapatan, dan warna serta waktu mulai 

muncul misellium jamur tiram putih  dan 

jamur merang. 
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4.  Rumusan Masalah  

Bagaimana Pertumbuhan Misellium bibit F0 jamur tiram putih dan 

jamur merang dengan menggunakan media alternatif ekstrak biji 

Millet .  

5.  Tujuan 

Untuk mengetahui pertumbuhan misellium bibit F0  jamur tiram 

putih  dan jamur merang  dengan menggunakan media alternatif 

ekstrak  biji Millet 

   F.   Manfaat  

                  1. Bagi Peneliti 

 a. Menambah pengetahuan tentang pemanfaatan ekstrak biji 

millet   sebagai    alternatif pembuatan media F0 dengan 

metode ekstrak. 

         2. Bagi Masyarakat  

a. Sebagai informasi kepada petani jamur mengenai inovasi     

pembuatan media dalam pertumbuhan bibit F0.  

 b. Memberikan alternatif bagi pengusaha budidaya jamur 

dengan                    meminimalisir anggaran biaya. 

    3. Bagi Pendidikan  

a. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi     

penelitian selanjutnya.  

b. Sebagai bahan untuk materi jamur ditingkat sekolah 

menengah atas (SMA) kelas sepuluh (X) pada kompetensi 

dasar 3.6 yaitu menerapkan prinsip klasifikasi untuk 

menggolongkan jamur berdasarkan ciri-ciri dan cara 

reproduksinya melalui pengamatan secara teliti dan 

sistematis.Berupa poster yang bisa digunakan sebagai media 

pembelajaran materi jamur.  
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