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ت
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Artinya: “Dan Kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya Kami
tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebunkebun yang lebat. (An-Naba’: 14-16). (Al-Quran dan Terjemahnya,
Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2006)
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ABSTRAK
Nama
Program Studi
Judul

: Ratna Wati
: Biologi
: Pengaruh Pemberian Beberapa Media Tanam Sekam Padi
Terhadap Pertumbuhan Jamur Tiram Putih (Pleurotus
ostreatus) di Desa Pudak Kabupaten Muaro Jambi

Skripsi ini membahas tentang pengaruh pemberian beberapa media tanam sekam
padi terhadap pertumbuhan jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) di Desa Pudak
Kabupaten Muaro Jambi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh
pemberian media sekam padi terhadap pertumbuhan jamur tiram putih (Pleurotus
ostreatus), dan untuk mengetahui jenis sekam padi yang mendapatkan
pertumbuhan yang baik pada budidaya jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus).
Penelitian ini menggunakan desain atau Rancangan Acak Lengkap (RAL) satu
faktor dengan 5 perlakuan menggunakan sekam padi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pemberian beberapa media tanam sekam
padi terhadap pertumbuhan Pleurotus ostreatus di Desa Pudak Kabupaten Muaro
Jambi, untuk parameter diameter tudung jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus)
menunjukkan fhitung >ftabel yaitu pada taraf signifikan 5% yaitu 4,127 > 3,48, untuk
parameter berat basah jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) menunjukkan Fhitung
>Ftabel yaitu pada taraf signifikan 5% yaitu 14,61 > 3,48, untuk parameter berat
kering jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) menunjukkan Fhitung >Ftabel yaitu
pada taraf signifikan 5% yaitu 7,891 > 3,48, dan untuk parameter kadar air jamur
tiram putih (Pleurotus ostreatus) menunjukkan Fhitung < Ftabel yaitu pada taraf
signifikan 5% yaitu 1,368 < 3,48.
Kata kunci: sekam padi, jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus)
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ABSTRACT
Name
Study Program
Title

: Ratna Wati
: Biology
: The Effect of Giving of Some Media Planting Rice Husk
Against the Growth of White Oyster Mushroom
(Pleurotus ostreatus) in Pudak Village of Muaro Jambi

This thesis discusses the effect of giving some rice planting rice husk to the
growth of White Oyster Mushroom (Pleurotus ostreatus) in Pudak Village of
Muaro Jambi Regency. The aim of this research is to know the effect of rice husk
feeding on the growth of white oyster mushroom (Pleurotus ostreatus), and to
know the type of rice husk that get good growth on the cultivation of white oyster
mushroom (Pleurotus ostreatus). This study used a design or Completely
Randomized Design (RAL) of one factor with 5 treatments using rice husks. The
results showed that there was an effect of giving some medium of rice husk grown
on growth of Pleurotus ostreatus in Pudak Village of Muaro Jambi Regency, for
parameter of white oyster mushroom diameter (Pleurotus ostreatus) showed
fcount> ftable at 5% significant level 4,127> 3,48 , for parameter of wet weight of
white oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) showed Fcount> Ftable that is at 5%
significant level that is 14,61> 3,48, for parameter of dry weight of white oyster
mushroom (Pleurotus ostreatus) show Fcount> Ftable that is at significant level 5%
ie 7,891> 3,48, and for parameter of water content of white oyster mushroom
(Pleurotus ostreatus) showed Fcount <Ftable that is at 5% significant level that is
1,368 <3,48.

Keywords: Rice husk, white oyster mushroom (Pleurotus ostreatus)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Jamur disebut juga cendawan, supa, suung, mushroom, atau champignon.
Jamur termasuk jenis tumbuh-tumbuhan. Pada umumnya tumbuh-tumbuhan
mempunyai hijau daun (khlorofil), sehingga dapat memenuhi sendiri kebutuhan
karbohidratnya melalui proses fotosintesis. Namun, jamur tidak memiliki
khlorofil, sehingga kebutuhan karbohidrat harus dipenuhi dari luar. Karena itu,
jamur harus hidup secara saprofitik atau secara parasitik (Unus, 2007, hal.11).
Jamur dikenal sebagai hidangan lezat dimulai sejak 3.000 tahun silam, yakni
ketika jamur menjadi hidangan populer para raja dan kaisar Mesir. Begitu pula di
Cina, jamur juga telah dimanfaatkan sejak ribuan tahun yang lalu, terutama
dijadikan sebagai bahan pengobatan herbal. Saat ini, jamur telah berkembang
menjadi makanan rakyat yang penyajiannya cukup dinantikan. Di sejumlah
negara, beberapa jenis jamur justru hanya bisa dijangkau kelas tertentu saja
mengingat khasiatnya yang luar biasa (Syammahfuz, 2009, hal.5).
Usaha jamur tiram, dalam hal ini jamur tiram putih, merupakan salah satu
kegiatan usaha yang bisa dijadikan pilihan dan dikembangkan dalam skala rumah
tangga. Menurut Masyarakat Agribisnis Jamur Indonesia (MAJI), dari berbagai
jenis jamur konsumsi, jamur tiram paling banyak diminati konsumen. Jamur tiram
mendominasi 55-60% total produksi jamur nasional. Usaha ini juga dapat
dijadikan

sebagai

pekerjaan

sampingan

karena

budidaya

jamur

tiram,

pemeliharaan bibit tidak banyak menyita waktu. Hanya saja, diperlukan ketelitian,
kebersihan, dan keuletan. Selain itu, usaha ini dapat dijalankan secara individu
maupun secara berkelompok (Syammahfuz, 2009, hal. 3-4).
Beberapa jenis jamur yang telah dikenal petani Indonesia seperti jamur
kuping, jamur shitake, jamur tiram, jamur merang dan jamur lingzhi mempunyai
nilai ekonomi yang tinggi untuk dikembangkan karena cara budi daya relatif
mudah, tidak memerlukan lahan yang luas, prospeknya menjanjikan. Sebagai
bahan pangan jamur menjadi salah satu sumber protein seperti thiamine (vitamin
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B1), riboflavin (vitamin B2), masin, biotin dan vitamin C serta mineral. Sebagai
bahan fungsional jamur mengandung bahan aktif yang terdiri dari senyawa
polisakarida (glikan), triterpen, nukleotida, montok, alkoloid dan lain-lain yang
bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Rata-rata kandungan protein (% berat kering)
dari jamur kuping adalah 4-9%, jamur kancing 24-44%, jamur shitake 10-17%,
jamur tiram 10-30%, jamur merang 21-30%. Daya cerna tubuh terhadap protein
yang dikandung jamur pun sangat tinggi berkisar antara 71 – 90% (Susilawati,
2010, hal. 1).
Selain mengandung kandungan senyawa yang penting bagi tubuh jamur
juga telah memerankan peranan penting dalam upaya pengobatan masyarakat
sejak berabad-abad yang lampau. Seorang ahli fisika dari dinasti Ming, Wu Shui,
dalam abad ke-15 telah melaporkan manfaat obat dari jamur shitake. Dilaporkan
bahwa jamur ini dapat meningkatkan vitalitas dan energi, meningkatkan
seksualitas dan mencegah penuaan. Akhir-akhir ini produk kesehatan dari ekstrak
jamur lingzhi murni dalam bentuk tablet maupun kapsul dengan nama Reishi di
Amerika dan Daxen di Malaysia dan Indonesia telah menjadi primadona yang
dapat menyembuhkan banyak penyakit terutama kanker dan penyakit gula. Secara
umum manfaat jamur bagi pengobatan dan penyembuhan (Susilawati, 2010, hal.
2).
Sekarang ini, jenis jamur tiram banyak dibudidayakan di Indonesia,
walaupun khasiat jamur tiram tidak begitu terkenal seperti jamur kuping, shiitake,
ataupun lingzhi. Pada awal tahun 1970-an, masyarakat Indonesia mulai mengenal
jamur tiram dengan bibit dari Taiwan. Pada saat itu, pembeli jamur tiram masih
sedikit, dan harga jamur tiram segar hanya Rp.1.000,00 per kg. Sekitar tahun
1980-an, produk jamur tiram segar di sekitar Bandung sudah lebih dari 2.000 kg
per hari, khususnya tiram putih dan cokelat (tiram cokelat memiliki kandungan
vitamin B, C, dan D yang lebih tinggi dibandingkan dengan jamur lain).
Konsumen pun semakin banyak, sehingga pada saat-saat tertentu (jika kesiangan)
tidak akan didapatkan di tukang sayur atau pun di pasar tradisional. Pada awal
tahun 1990-an harga jamur tiram segar sudah mencapai lebih dari Rp.5.000,00 per
kg (Unus, 2007, hal.12).
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Jamur tiram termasuk jenis jamur serbaguna. Selain dikonsumsi dalam
bentuk masakan, jamur tiram juga dapat dikonsumsi dalam keadaan mentah/segar,
baik sebagai campuran salad maupun lalapan. Bahkan dapat diolah menjadi
semacam crips, crispy ataupun chips. Konsumen setempat ataupun perusahaan
katering dan rumah makan setiap hari membutuhkan jamur tiram untuk membuat
sup atau pepes jamur tiram. Orang-orang Barat (Amerika dan Eropa), Jepang atau
Hongkong, mengonsumsi jamur tiram putih tanpa dimasak terlebih dahulu, tetapi
dijadikan sayuran untuk membuat salad. Beberapa rumah makan di Hotel
Berbintang di Jakarta sudah menyajikan jamur tiram segar sebagai sayuran dalam
ramuan gado-gado. Sebagai lalapan, jamur tiram lebih enak dibandingkan dengan
jenis tanaman lain yang biasa digunakan sebagai lalapan. Produk-produk tiram
crips dan tiram chips, terutama buatan Jepang dan Malaysia, sudah mulai
dipasarkan di beberapa toko swalayan di kota-kota besar. Sehingga pangsa pasar
untuk produk budi daya jamur tiram semakin terbuka lebar dan memberikan
peluang untuk usaha budi daya (Unus, 2007, hal.12).
Jamur tiram putih ialah salah satu jamur yang dapat dibudidayakan dan
memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan jika dilihat dari segi bisnis.
Permintaan pasar terbuka lebar karena jamur tiram putih dapat diolah menjadi
berbagai makanan. Jamur tiram putih juga memiliki banyak manfaat dan khasiat.
Kandungan protein nabati yang terdapat pada jamur tiram putih dapat mencegah
timbulnya penyakit darah tinggi dan jantung, mengurangi berat badan, diabetes,
dan mencegah kekurangan zat besi (Ali, 2017, hal. 31).
Petani jamur umumnya menggunakan substrat atau media tanam serbuk
gergaji kayu sengon karena mengandung selulosa, hemiselulosa dan lignin yang
dapat mempercepat tumbuh jamur. Konsekuensi akan timbul masalah apabila
serbuk gergaji sulit diperoleh, kalaupun ada harganya akan cukup mahal.
Alternatif bahan yang bisa digunakan untuk menggantikan serbuk gergaji kayu
salah satunya adalah berbagai limbah organik. Limbah pertanian antara lain
berupa jerami padi, sekam padi, batang jagung, daun pisang kering, dan tongkol
jagung. Limbah tersebut mengandung zat-zat yang bisa dimanfaatkan sehingga
dapat meningkatkan nilai ekonomisnya. Sekam padi adalah bahan buangan dari
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limbah hasil penggilingan yang umumnya dimusnahkan dengan cara dibakar.
Limbah ini merupakan bahan baku berserat dengan komposisi utama selulosa,
lignin, hemiselulosa dan silika (Suparti, 2015, hal.38).
Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti di Desa Pudak Kabupaten
Muaro Jambi diketahui bahwa hanya ada satu orang masyarakat desa yang
membudidayakan jamur tiram putih. Padahal komoditas jamur tiram putih yang
dirasakan keuntungannya jika dibudidayakan dengan baik untuk menambah
pendapatan keluarga. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat
dalam membudidayakan jamur tiram putih tersebut. Di Desa Pudak Kabupaten
Muaro Jambi mayoritas mata pencaharian bertani sehingga masih banyak ditemui
tanaman padi di Desa Kota Karang Kabupaten Muaro Jambi. Jenis padi yang di
tanam pun berbeda-beda varietasnya, maka sekam padi yang dihasilkan juga
berbeda-beda varietasnya. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang
jenis sekam padi apa yang baik untuk pertumbuhan jamur tiram putih (Pleurotus
ostreatus), guna memanfaatkan sekam padi yang ada dan untuk memberikan
wawasan kepada masyarakat bahwasanya sekam padi bermanfaat untuk budidaya
jamur tiram putih di mana harga jamur tiram putih di pasaran tergolong tinggi.
Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang peneliti jelaskan, maka
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemberian
Beberapa Media Tanam Sekam Padi Terhadap Pertumbuhan Pleurotus
ostreatus di Desa Pudak Kabupaten Muaro Jambi.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka rumusan masalah
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah

terdapat

pengaruh

pemberian

media

sekam

padi

terhadap

pertumbuhan jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) ?
2. Jenis media sekam padi apakah yang memberikan pertumbuhan yang baik
pada budi daya jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus)?
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C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian media sekam padi terhadap
pertumbuhan jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus).
2. Untuk mengetahui jenis sekam padi yang mendapatkan pertumbuhan yang
baik pada budidaya jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus).

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Memberikan sumbangan pikiran bahwa media sekam padi berpengaruh
terhadap pertumbuhan jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus).
2. Memberikan pengetahuan tentang jenis sekam padi yang memberikan
pertumbuhan yang paling baik pada budidaya Jamur Tiram Putih (Pleurotus
ostreatus).
3. Memberikan wawasan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa tentang budidaya
Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) dan menambah khazanah bahan
pustaka Jurusan Pendidikan Biologi khususnya mata kuliah Botani
Cryptogamae materi Jamur.
4. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu
(S.1) dalam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Biologi UIN Saifuddin Jambi.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Teoretik
1. Jamur Tiram Putih (Pluerotus ostreatus)
Jamur tiram adalah jamur kayu yang tumbuh berderet menyamping pada
batang kayu lapuk. Jamur ini memiliki tubuh buah yang tumbuh mekar
membentuk corong dangkal seperti kulit kerang (tiram). Tubuh buah jamur ini
memiliki tudung (pileus) dan tangkai (stipe atau stalk). Pileus berbentuk mirip
cangkang tiram berukuran 5 cm – 15 cm dan permukaan bagian bawah berlapislapis seperti insang berwarna putih dan lunak. Sedangkan tangkainya dapat
pendek atau panjang (2 cm – 6 cm) tergantung pada kondisi lingkungan dan iklim
yang mempengaruhi pertumbuhannya. Tangkai ini menyangga tudung agak lateral
(di bagian tepi) atau eksentris (agak ke tengah). Jamur tiram termasuk golongan
jamur yang memiliki spora berwarna. Di antara ribuan spesies jamur kayu telah
dikenal beberapa jenis jamur tiram yang biasa dikonsumsi sebagai makanan lezat
dan dapat dibudidayakan. Nama-nama jamur tiram biasanya dibedakan menurut
warna tudung tubuh buah atau sporanya (Nunung, 2006, hal.12).
Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) dikenal sebagai jamur yang mudah
di budidayakan. Saat ini, jamur tiram putih banyak dikembangkan pada media
substrat kayu yang telah dikemas dalam kantung plastik dan diinkubasi di dalam
rumah jamur/rumah kumbung (Syammahfuz, 2009, hal.10).
Jamur tiram putih bersih (Pleurotus florida dan P. ostreatus) memiliki
tudung berwarna putih susu atau putih kekuning-kuningan dengan garis tengah 3
cm – 14 cm. Jamur tiram merah jambu (Pleurotus flabellatus atau P. djamor atau
P. salmoneostramineus atau P. incarnatus) memiliki tudung berwarna kemerahmerahan. Jamur tiram kelabu (Pleurotus sayor caju atau P. pulmonarius)
memiliki tudung berwarna abu-abu kecokelatan atau kuning kehitam-hitaman
dengan lebar 6 cm – 14 cm. Jamur tiram abu-abu (Pleurotus cystidiosus atau P.
abalonus) dikenal sebagai jamur abalon karena tudungnya berwarna putih atau
sedikit abu-abu dan abu-abu kecokelatan dengan lebar 5 cm – 12 cm. Jamur tiram
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krem atau kuning kecokelatan (Pleurotus cornucopiae atau P. sapidus) memiliki
tudung selebar 5 cm – 12 cm berwarna krem atau putih sampai kuning
kecokelatan. Jamur tiram putih lebar yang dikenal dengan nama shimeji adalah
Tricholoma spp. Jamur tiram lain yang mulai populer adalah Pleurotus eryngii
dan P. tubernegium. Jamur tiram adalah tanaman makroskopik yang tidak
memiliki khlorofil. Jamur sebagai tanaman memiliki inti, berspora, dan
merupakan sel-sel lepas atau bersambung membentuk benang yang bersekat atau
tidak bersekat yang disebut hifa (sehelai benang). Hifa jamur terdiri dari sel-sel
yang berinti satu dan haploid. Hifa jamur menyatu membentuk jaringan yang
disebut miselium (kumpulan hifa) (Nunung, 2006, hal.13).
Di antara semua anggota Pleurotus, jamur tiram putih lebih banyak di kenal.
Sekujur tubuh buah berwarna putih karena sporanya tidak berwarna. Permukaan
tudung licin dan agak berminyak. Pada kondisi lembab, tepiannya bergelombang.
Rasanya enak, gurih, dan agak kenyal. Rasanya mirip daging ayam. Ia tergolong
mudah menyerap zat sehingga bila diberi bumbu, maka rasanya pun mengikuti
(Trubus, 2010, hal.7).

Gambar 1. Jamur Tiram Putih
(Sumber: Dokumentasi Pribadi 2017)
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Jamur tiram putih merupakan jenis jamur yang tumbuh pada media kayu
lapuk. Jamur ini banyak ditemukan di daerah subtropis, daerah beriklim sedang
dan daerah tropis. Jamur tiram putih dapat diolah menjadi beragam menu yang
lezat dan nikmat, misalnya, nugget, bakso, sup, oseng-oseng, orak arik, dan sate
jamur. Selain memiliki cita rasa yang enak jamur tiram putih juga memiliki
manfaat bagi kesehatan tubuh, antara lain menurunkan kolesterol, sebagai sumber
antioksidan yang dapat mencegah kanker, dan mencegah hipertensi. Pada jamur
tiram putih juga ditemukan protein, fosfor, lemak, besi riboflavin dan lovastatin
(Suparti, 2015, hal. 37).
Nama jamur tiram putih diberikan karena tudungnya berbentuk setengah
lingkaran mirip dengan cangkang tiram dengan bagian tengah agak cekung dan
berwarna putih hingga krem. Semakin dewasa warna tudung akan semakin jelas.
Tudung jamur tiram putih memiliki permukaan yang hampir licin dengan
diameter 5-20 cm. Bagian tepi tudung membulat mulus tetapi setelah dewasa
sedikit berlekuk dan pecah. Tudung bagian bawah berbentuk bilah (lamella) yang
beruang-ruang merupakan tempat terbentuknya spora (Achmad, 2012, hal.125126).
Menurut Achmad (2012, hal. 125) klasifikasi jamur tiram putih adalah
sebagai berikut:
Kerajaan

: Fungi

Filum

: Basidiomycota

Kelas

: Homobasidiomycetes

Ordo

: Agaricales

Famili

: Tricholomataceae

Genus

: Pleurotus

Spesies

: Pleurotus ostreatus

2. Siklus hidup Jamur Tiram Putih
Siklus hidup jamur tiram putih hampir sama dengan siklus hidup jamur dari
keluarga besar Agaricaceae lainnya. Tahap-tahap pertumbuhan jamur tiram
adalah sebagai berikut:
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a. Spora (basidiospora) yang sudah masak atau dewasa jika berada di tempat
yang lembap akan tumbuh dan berkecambah membentuk serat-serta halus
yang menyerupai serat kapas, yang disebut miselium atau miselia.
Pertumbuhan miselia ini meliputi dua tahap, yaitu (1) miselia primer sebagai
miselia awal; dan (2) miselia sekunder sebagai miselia lanjutan.
b. Jika keadaan lingkungan tempat tumbuh miselia tersebut baik, dalam arti
temperatur, kelembapan, kandungan C/N/P-Rasio substrat tempat tumbuh
memungkinkan, maka kumpulan miselia tersebut akan membentuk primordia
atau bakal tubuh buah jamur.
c. Bakal tubuh buah jamur tersebut kemudian akan membesar, dan pada
akhirnya membentuk tubuh buah atau bentuk jamur yang kemudian dipanen.
d. Tubuh buah jamur dewasa akan membentuk spora. Spora ini tumbuh di bagian
ujung basidium, sehingga disebut basidiospora. Jika sudah matang atau
dewasa, spora akan jatuh dari tubuh buah jamur (Unus, 2007, hal.13).
Waktu yang diperlukan untuk tiap stadium atau tingkatan daur hidup
bervariasi, tergantung pada:
a. Bentuk dan sifat media atau substrat/tempat tumbuh;
b. Lingkungan

yang

mendukung,

misalnya

lingkungan

fisik

(cahaya,

temperatur), lingkungan kimia (keasaman/pH, kadar air), dan lingkungan
biologis (kehadiran jasad lain, misalnya bakteri atau jamur liar); dan,
c. Jenis atau strain jamur (Unus, 2007, hal.13).

10

Gambar 2. Siklus pertumbuhan Jamur Tiram Putih
(Sumber: Unus, 2007)
3. Pertumbuhan dan Perkembangan Jamur Tiram Putih
Jamur tiram banyak tumbuh secara liar (walaupun berukuran kecil), di
kawasan yang berdekatan dengan hutan, menempel pada kayu atau dahan kering.
Jamur ini tumbuh terutama pada waktu musim penghujan. Jika sudah terlalu tua,
apalagi kering, jamur ini akan tetap alot atau liat walaupun terus-menerus direbus,
sehingga disebut supa liat (Unus, 2007, hal.14).
Jamur hidup secara saprofitik atau secara parasitik. Hidup secara saprofitik
adalah hidup pada sisa makhluk lain yang sudah mati, misalnya pada tumpukan
sampah, tumpukan kotoran hewan, serbuk gergajian kayu, ataupun pada batang
kayu yang sudah lapuk. Hidup secara parasitik adalah hidup pada jasad makhluk
lain, misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan atau manusia yang masih hidup.
Kehadiran jamur tersebut biasanya menjadi penyebab penyakit atau gangguan
(Unus, 2007, hal.11).
Sebagai saprofit, jamur tiram menggunakan sumber karbon yang berasal
dari bahan organik untuk diuraikan menjadi senyawa karbon sederhana kemudian
diserap masuk ke dalam miselium jamur. Kemampuan menguraikan senyawa
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organik ini menyebabkan jamur dapat tumbuh pada berbagai bahan yang
mengandung karbohidrat atau senyawa karbon organik lainnya. Sumber karbon
yang dapat diserap masuk ke dalam sel adalah senyawa jenis gula, asam organik,
asam amino, dan senyawa sederhana lain (Sri, 2010, hal.11).
Masalah kebersihan menjadi syarat mutlak dalam budi daya jamur tiram.
Oleh karena itu, lokasi budi daya tidak boleh berdekatan dengan kandang hewan
atau tempat pembakaran sampah. Selama kebersihan terjamin, ukuran
ruangan/tempat budi daya tidak menjadi masalah. Bila tidak memiliki lahan yang
cukup luas atau tidak memiliki anggaran untuk menyewa lahan, ruangan
berukuran 6m x 4m yang berlokasi di dalam rumah dapat digunakan. Alternatif
lain adalah dengan memanfaatkan halaman rumah untuk mendirikan rumah
kumbung (Syammahfuz, 2009, hal.16-17).
Selain membutuhkan serat, jamur tiram putih juga membutuhkan nutrisi
dalam pertumbuhan miselium dan badan buah seperti, karbohidrat, protein, lemak,
vitamin, dan mineral. Di dalam media tanam kecepatan tumbuh miselium di
pengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya pH, kadar air, nutrisi dan bibit jamur
(Ali, 2017, hal. 31).
Miselium jamur bercabang-cabang dan pada titik-titik pertemuannya
membentuk bintik kecil yang di sebut sporangium yang akan tumbuh menjadi pin
head (tunas atau calon tubuh buah jamur) dan akhirnya berkembang (tumbuh)
menjadi jamur (tubuh buah). Pada awal perkembangan miselium, jamur
melakukan penetrasi dengan melubangi dinding sel kayu. Proses penetrasi
(pemboran) dinding sel kayu dibantu dengan enzim pemecah selulosa,
hemiselulosa, dan lignin yang disekresi oleh jamur melalui ujung lateral benangbenang miselium. Enzim mencerna senyawa kayu yang dilubangi sekaligus
memanfaatkannya sebagai sumber (zat) makanan jamur (Nunung, 2006, hal.14).
Miselium adalah bagian jamur multiseluler yang dibentuk oleh kumpulan
beberapa hifa. Sebagian miselium berfungsi sebagai penyerap makanan dari
organisme lain atau sisa-sisa organisme. Miselium yang menyerap makanan
disebut miselium vegeratif (Najihul, 2017, hal. 287).
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Syarat tumbuh jamur tiram meliputi beberapa parameter, terutama
temperatur, kelembapan relatif, waktu, kandungan CO 2, dan cahaya. Parameter
tersebut memiliki pengaruh yang berbeda terhadap setiap stadium atau tingkatan,
misalnya (Unus, 2007, hal.17):
a. Terhadap pertumbuhan miselia pada substrat tanam;
b. Terhadap pembentukan primordia (bakal kuncup) jamur;
c. Terhadap pembentukan tubuh buah;
d. Terhadap siklus panen; dan;
e. Terhadap nilai BER atau perbandingan antara berat hasil jamur dengan berat
substrat log tanam jamur.
4. Kandungan nutrisi jamur tiram putih
Selain karena rasanya yang enak, jamur tiram (khususnya jamur tiram putih)
banyak digemari karena dapat diolah menjadi beberapa masakan dan camilan dan
juga diyakini sebagai makanan yang menyehatkan. Dari segi gizinya, jamur tiram
termasuk bahan makanan yang tinggi protein, mengandung berbagai mineral
organik, dan rendah lemak. Kadar protein dalam jamur tiram umumnya berkisar
20-40% berat kering sehingga lebih baik bila dibandingkan sumber protesin lain
seperti kedelai atau kacang-kacangan. Selain itu, protein jamur mudah dicerna,
dan banyak mengandung asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh manusia,
khususnya bila lisin dan leusin. Mineral yang terkandung dalam jamur tiram
adalah mineral makro dan mikro seperti kalsium, fosfor, natrium, kalium,
magnesium, besi, copper, mangaan, dan seng yang kesemuanya dibutuhkan oleh
tubuh manusia (Sri, 2010, hal.9).
Jamur tiram adalah jenis jamur kayu yang memiliki kandungan nutrisi lebih
tinggi dibandingkan dengan jenis jamur kayu lainnya. Jamur tiram mengandung
protein, lemak, fosfor, besi, thiamin, dan riboflavin lebih tinggi dibandingkan
dengan jenis jamur lain. Jamur tiram mengandung 18 macam asam amino yang
dibutuhkan oleh tubuh manusia dan tidak mengandung kolesterol. Macam asam
amino yang terkandung dalam jamur tiram adalah isoleusin, lysin, mehionin,
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cystein, penylalanin, tyrosin, treonin, tryptopan, valin, arginin, histidin, alanin,
asam aspartat, asam glutamat, glysin, prolin, dan serin (Nunung, 2006, hal.9-10).
Tabel 1.

Komposisi dan Kandungan Nutrisi Jamur Tiram per 100gram
Zat Gizi

Kandungan

Kalori (Energi)

357 kal

Protein

10,5-30,4 %

Karbohidrat

56,6 %

Lemak

1,7-2,2 %

Thiamin

0,20 mg

Riboflavin

4,7-4,9 mg

Niacin

77,2 mg

Ca (kalsium)

314,0 mg

K (kalium)

3.793,0 mg

P (fosfor)

717,0 mg

Na (natrium)

837,0 mg

Fe (besi)

3,4-18,2 mg

Sumber, (Nunung, 2006, hal.10).
Dalam dunia pertanian, jamur tiram termasuk komoditas sayuran yang
budidayanya tidak menggunakan pupuk anorganik dan relatif tidak ada
terkontaminasi oleh pestisida karena sifatnya yang dapat menyerap racun
sehingga tidak perlu dikhawatirkan akan mengandung bahan kimia di dalamnya
(Syammahfuz, 2009, hal.10).
Jamur tiram memiliki sifat menetralkan racun dan zat-zat radio aktif dalam
tanah. Khasiat jamur tiram untuk kesehatan adalah menghentikan pendarahan dan
mempercepat pengeringan luka pada permukaan tubuh, mencegah penyakit
diabetes melitus, penyempitan pembuluh darah, menurunkan kolesterol darah,
menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, serta mencegah penyakit tumor atau
kanker, kelenjar gondok, influensa, sekaligus memperlancar buang air besar
(Nunung, 2006, hal.10).
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Kandungan lemaknya yang rendah dengan komposisi lemak mayoritas (7285% dari total lemak) yang terdiri atas asam lemak tidak jenuh membuat jamur
tiram cocok dikonsumsi oleh mereka yang sedang diet. Lemak jamur terutama
terdiri senyawa asam linoleat. Kandungan asam linoleat yang tinggi inilah yang
menjadikan jamur tiram sebagai makanan yang menyehatkan. Jamur juga
mengandung sejumlah karbohidrat, serat, dan beberapa vitamin, terutama vitamin
B kompleks dan vitamin C (Sri, 2010, hal.9).
5. Sekam Padi
Sekam padi merupakan salah satu hasil sampingan dari produksi beras.
Menurut Luh (1991) dalam Dedi (2008), padi kering dalam satu malai
menghasilkan 52% beras putih (% dalam berat), 20% sekam padi, 15% jerami
padi, dan 10% dedak, sisanya 3% hilang selama konversi. Bobot sekam padi
berkisar 0,10-0,16 g/ml dan kepadatan sesungguhnya berkisar 0,67 – 074 g/cm3.
Sekam padi merupakan bahan terpisah yang utama penggilingan dapat
meningkatkan bobot isi sekam dua hingga empat kali. Selain jerami padi, sekam
padi juga dapat dijadikan media tumbuh pada budi daya jamur tiram. Selama ini
sekam padi masih dianggap sampah dan belum dimanfaatkan secara optimal. Di
setiap penggilangan padi, sekam padi sering terlihat tertumpuk hingga membukit.
Saat ini pemanfaatan terbesar sekam padi adalah sebagai bahan bakar bata merah
yang merupakan industri rakyat di pedesaan pada saat musim paceklik atau
kemarau panjang (hal. 20).
Menurut Muryani (1999) dalam Dedi (2008) sekam adalah bagian terluar
yang keras dari bulir padi yang terdiri atas lapisan Emma dan pala. Sifat
kekerasan pada sekam ini disebabkan oleh tingginya kandungan silikat sehingga
sulit menyerap air dan tidak dapat mempertahankan kelembaban, serta
memerlukan waktu lama untuk mendekomposisinya. Hasil analisis kimia, sekam
padi terdiri atas Silika 18,8 – 22,3%. Kalsium 0,6-1,3% mg/g, Natrium 0,01 –
0,02%, Phospor 0,4-0,7 mg/g, Magnesium 0,03 – 0,04%, dan Abu 13,2 – 21,0%.
Sekam padi ini dapat juga di gunakan untuk berbagai keperluan antara lain
campuran pakan ternak dan sumber energi. Penggunaan sekam padi sebagai media
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tumbuh jamur merupakan salah satu alternatif pengganti jerami bila petani jamur
sulit memperoleh jerami sebagai media tumbuh (hal. 20).
6. Serbuk Kayu Gergaji
Secara umum dalam budidaya jamur tiram baik skala kecil maupun skala
besar para petani menggunakan media umum yaitu serbuk kayu gergaji sebagai
media tanam, akan tetapi sebagai konsekuensi yang akan timbul masalah apabila
serbuk gergaji sulit diperoleh atau tidak ada sama sekali di lokasi yang akan
menjadi sasaran penyebaran budidaya jamur tiram (Baiq, 2015, hal.12).
Penggunaan media serbuk kayu gergaji cukup praktis, penyediaannya
mudah, harganya murah, dan mengandung sumber nutrisi yang relatif lebih baik
dibandingkan dengan media lain. Khusus jamur, tumbuh pada kayu atau serbuk
kayu dari tanaman bercabang (dikotil), bertajuk rimbun, berkayu lunak, berumur
lebih dari 10 tahun, dan bukan jenis kayu yang mengandung minyak seperti pinus.
Jamur tumbuh optimal pada beberapa jenis kayu tertentu, sehingga serbuk kayu
yang digunakan sebagai media tumbuh pada pembiakan ataupun pemeliharaan
jamur tiram sebaiknya dipilih dari penggergajian kayu tertentu. Beberapa jenis
kayu yang baik untuk media tumbuh jamur tiram antara lain adalah kayu
rasamala, saninten, anyang-rejasa, mundu, bungur, pasang, jenitri, chesnut dan
getah manis (Netty, 2008, hal.151).
Pada umumnya serbuk gergaji yang digunakan oleh para petani di Indonesia
adalah sengon (Albazia falcaria) meskipun jenis kayu keras, namun serbuknya
relatif lunak sehingga baik sebagai media tanam. Media tanam bisa dengan dua
cara, yaitu dengan menggunakan media dari serbuk gergaji kayu dengan
menggunakan media potongan-potongan kecil dari kayu dengan bentuk silindris
(lebih kecil dari ukuran lubang pengeboran) (Netty, 2008, hal.151).
Serbuk gergaji dikeringkan dan diayak, kemudian dicampur dengan bahanbahan lainnya. Bila ditambah sukrose, sebaiknya dilarutkan dalam air dan
disemprotkan ke dalam bahan dan dibasahi. Untuk mengetahui bahwa kadar
airnya 65%, serbuk gergaji digenggam tangan. Bila serbuk dilepaskan dan pecah
berantakan, berarti masih kering dan perlu ditambah air lagi. Bila genggaman
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dibuka dan serbuk bisa menggumpal berarti kadar airnya cukup, dan bila menetes
berarti kadar airnya berlebihan. Bahkan adukan tadi dimasukkan ke dalam
kantong plastik tebal (jenis polypropilene) atau ke dalam botol dan dipadatkan.
Bagian atas kantong plastik diberi cincin dari bambu atau plastik tempat lubang
untuk inokulasi (Netty, 2008, hal.152).

B. Hasil Penelitian yang Relevan
Penelitian yang dilakukan oleh M. Fadhil Arief (2015) yang berjudul
Respons Pertumbuhan dan Produksi Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus)
terhadap Berbagai Media Serbuk Kayu dan Pemberian Pupuk NPK. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui jenis media tanam serbuk kayu yang paling baik
dan dosis pupuk NPK yang paling tepat bagi produksi jamur tiram putih
(Pleurotus ostreatus). Penelitian ini dilakukan di kumbung jamur tiram Jl. STM
No.1, Kecamatan Medan Johor, Medan dengan ketinggian tempat 25 meter di atas
permukaan laut. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai September
2014 menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial dengan dua
faktor, yaitu jenis media tanam serbuk kayu : M1 (kayu karet), M2 (Kayu kemiri),
M3 (Kayu kelapa) dan pupuk NPK: P0 (Tanpa pupuk), P1 (5,6 g NPK/baglog),
P2 (11,2 g NPK/baglog), P3 (16,8 g NPK/baglog). Parameter yang diamati adalah
umur mulai panen jamur, panjang tangkai jamur, diameter tudung jamur, tebal
tudung jamur, jumlah tudung/rumpun, bobot segar jamur/panen, bobot segar
jamur/baglog dan rasio efisiensi biologis (REB). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa jenis media tanam serbuk kayu berpengaruh nyata di semua parameter.
Pupuk NPK berpengaruh nyata terhadap parameter panjang tangkai jamur,
diameter tudung jamur, bobot segar jamur/panen, bobot segar jamur/baglog, dan
rasio efisiensi biologis (REB). Hasil penelitian menunjukkan media tanam serbuk
kayu karet dan tanpa pemberian pupuk NPK merupakan perlakuan yang paling
baik dalam meningkatkan pertumbuhan dan produksi jamur tiram.
Penelitian yang dilakukan oleh Evy Hanifah (2014) dengan judul
Pertumbuhan dan Hasil Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) pada Komposisi
Media Tanam Serbuk Gergaji, Ampas Tebu dan Jantung Pisang yang Berbeda.
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Jamur tiram putih merupakan salah satu jamur edibel dan kayu yang banyak
dikonsumsi masyarakat karena mengandung protein tinggi, vitamin, mineral,
asam amino, rendah karbohidrat, lemak, dan kalori. Kandungan ampas tebu yaitu
karbon 47%, hidrogen 6,5%, oksigen 44%, kalor 2,5%, protein kasar 2,5%, serat
kasar 43-52%, kadar NDF 84,2%, kadar ADF 51%, hemiselulosa 33,2%, selulosa
40,3%, lignin 11,2%, nilai kalor 50% dan jantung pisang yaitu 12,051% protein;
34,831% karbohidrat; 13,050% lemak; fosfor; kalsium; besi; vitamin A; vitamin
B1; dan vitamin C. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertumbuhan dan hasil
jamur tiram putih pada komposisi media tanam serbuk gergaji, ampas tebu dan
jantung pisang yang berbeda. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen
menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) faktor tunggal yang terdiri atas 5
perlakuan: E0 (serbuk gergaji 960 g, tanpa ampas tebu dan jantung pisang),
E1(serbuk gergaji 930 g, ampas tebu 15 g dan jantung pisang 15 g), E2 (serbuk
gergaji 935 g, ampas tebu 15 g dan jantung pisang 10 g), E3 (serbuk gergaji 920
g, ampas tebu 25 g dan jantung pisang 15 g) dan E4 (serbuk gergaji 925 g, ampas
tebu 25 g dan jantung pisang 10 g), tiap perlakuan 3 Ulangan. Analisis data
pengujian menggunakan One Way Anova dengan tingkat signifikansi 0,05. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa komposisi media tanam serbuk gergaji 920 g,
ampas tebu 25 g dan jantung pisang 15 g (E3) berpengaruh nyata terhadap
pertumbuhan miselium jamur tiram putih (25,33 hari), hasil jumlah badan buah
jamur tiram putih (23,33 buah pada panen I dan 9,00 buah pada panen II) dan
hasil berat segar badan buah jamur tiram putih (110,00 gram pada panen I dan
83,33 gram pada panen II) terbaik (Evy, 2014).
Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah
media tanam yang digunakan dalam budi daya jamur tiram putih (Pleurotus
ostreatus) pada penelitian yang dilakukan oleh M. Fadhil Arief media yang
digunakan adalah serbuk gergaji dan pupuk NPK, penelitian yang dilakukan oleh
Evy Hanifah media yang digunakan serbuk gergaji, ampas tebu dan jantung
pisang yang berbeda sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan
sekam padi. Persamaannya adalah sama-sama ingin mengetahui pertumbuhan
tanaman jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus).

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2016 - Desember 2016,
dan waktu masa pertumbuhan jamur tiram hingga panen yaitu selama 40 hari.
Tempat penelitian dilaksanakan di rumah bapak A. Minto Jalan Jambi Suak
Kandis Km 7 Rt. 06 Desa Pudak.

Gambar 3. Peta Desa Pudak

B. Alat dan Bahan
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat sterilisasi (autoklaf),
laminar air Low, oven, sprayer, rak tempat media, kubung (rumah Jamur),
timbangan, pinset, terpal, timbangan analitik, bunsen, spatula, pengaduk.
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alkohol 70%, serbuk
gergaji, sekam padi, dedak, kapur, gips, triple super phosphate (TSP), air, plastik
tahan panas (penilproylen), karet gelang, cincin paralon, kapas dan bibit jamur
tiram putih yang didapat dari rumah budi daya jamur tiram putih di Jalan Jambi
Suak Kandis Km 7 Rt. 06 Desa Pudak.
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C. Metode dan Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain atau Rancangan Acak Lengkap
(RAL) satu faktor dengan 5 perlakuan menggunakan sekam padi. Pemberian
perlakuan yang akan dilakukan yaitu:
= 70% serbuk gergaji + 20% sekam padi inpara+10% dedak (kontrol)
= 70% serbuk gergaji + 20% sekam padi ciherang +10% dedak
= 70% serbuk gergaji + 20% sekam padi inpari 3+10% dedak
= 70% serbuk gergaji + 20% sekam padi kutik tinggi+10% dedak
= 70% serbuk gergaji + 20% sekam padi serang+10% dedak
Setiap perlakuan diletakkan secara acak dalam 3 ulangan, sehingga untuk
penelitian ini diperlukan 15 (sembilan) unit percobaan.

D. Prosedur/Langka Kerja
1.

Rumah Jamur atau Kubung Jamur
Kubung adalah bangunan berbentuk rumah yang khusus dibangun untuk

membudidayakan jamur tiram putih. Kubung berfungsi untuk melindungi media
tanam jamur dari air hujan, sinar matahari langsung, dan masuknya kontaminan
spora jamur lain yang tidak diharapkan. Kondisi didalam kubung harus diatur
sehingga menyerupai keadaan dihabitat aslinya. Kubung yang digunakan peneliti
pada saat penelitian adalah kubung dengan ukuran 9 x 16 m, dengan tinggi
bangunan hingga 5m.
2.

Pembuatan Media Jamur
Pembuatan media jamur tiram putih yaitu mengayak serbuk gergaji agar

diperoleh ukuran yang seragam dan dibagi 5 sesuai dengan banyaknya perlakuan,
serbuk gergaji direndam dengan air bersih secara terpisah selama 24 jam lalu
tiriskan dan di kering anginkan. Serbuk gergaji di kering anginkan hingga kadar
air sekitar 60%. Kemudian sekam padi yang telah kering dipotong sekitar 30 cm,
cuci jerami yang telah dipotong pada air yang mengalir selama satu jam,
kemudian ditiriskan, campur serbuk gergaji, dedak, kapur, gips dan TSP secara
merata, susun potongan jerami setebal 10 cm dan diatasnya ditaburi serbuk
gergaji, dedak, kapur, gips dan TSP. Penyusunan lapisan ini dibuat hingga
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ketinggian 1,5 m. Semakin tinggi komposan yang dibuat maka semakin baik hasil
pengomposan.
3.

Sterilisasi
Sterilisasi adalah suatu proses yang dilakukan untuk menonaktifkan

mikroba seperti bakteri, jamur, dan protozoa yang dapat mengganggu
pertumbuhan jamur yang akan ditanam. Sebelum digunakan, media pertumbuhan
jamur tiram putih harus dilakukan sterilisasi agar media tersebut bebas dari
mikroba dan jamur lain yang tidak diinginkan. Sterilisasi dilakukan menggunakan
autoklaf dengan suhu 121

0

C selama 15 menit, setelah disterilkan media

didinginkan selama 12 jam.
4.

Inokulasi bibit jamur tiram
Setelah suhu media tanam dingin, proses selanjutnya adalah pemasukan

atau penanam bibit (inokulasi) jamur tiram putih kedalam media tanam. Proses
inokulasi dilakukan secara aseptik agar media tanam tidak terkontaminasi
mikroorganisme yang tidak diinginkan yangakan merugikan dalam budidaya
jamur tiram putih. Cara inokulasi adalah sebagai berikut:
a. Menyiapkan bibit jamur tiram putih dan media tanam (baglog).
b. Jika menggumpal, dilakukan penguraian bibit jamur tiram terlebih dahulu
dengan cara mengaduk dengan spatula.
c. Menyemprot laminar air flow dengan larutan alkohol 70% sampai merata.
d. Setelah kering, nyalakan Bunsen didalam laminar air flow.
e. Membuka tutup botol yang berisi biakan bibit jamur tiram putih dan media
tanam (baglog).
f. Mengambil bibit jamur tiram putih dengan spatula lalu tuangkan kedalam
media taman. Tutup media taman dengan kapas dan koran, lalu ikat dengan
karet gelang.
g. Media tanam siap untuk inkubasi.
5.

Inkubasi
Setelah media tanam selesai diinokulasi dengan bibit jamur tiram putih, tahap

selanjutnya adalah media tanam (baglog) diinkubasi. Tujuannya untuk membantu
menumbuhkan miselium jamur tiram putih pada kondisi yang sesuai. Inkubasi

21

dilakukan dengan cara menyimpan baglog diruang inkubasi dengan suhu sekitar
22-28oC. Suhu ini harus terus dikontrol karena pertumbuhan miselium akan
menghambat jika berada dibawah suhu atau diatas kisaran angka tersebut.
6.

Pemeliharaan
Tahap pemeliharaan dilakukan untuk menjaga kondisi kubung jamur tiram

putih tetap stabil, kondisi yang paling penting adalah menjaga keadaan suhu dan
kelembaban. Suhu yang dibutuhkan jamur tiram putih untuk pembentukan buah
berkisar 22-280C dengan kelembapan 80-90%. Agar suhu dan kelembapan tetap
stabil, dilakukan penyiraman pada kubung, lantai dan dinding

E. Parameter Pengamatan
1.

Diameter jamur tiram putih (cm)
Tubuh buah jamur tiram putih diukur dengan menggunakan penggaris,

dengan arah horizontal dari titik tumbuh.
2.

Berat basah jamur tiram putih (g)
Jamur tiram putih yang telah dipanen akan langsung ditimbang dengan

menggunakan timbangan analitik untuk menghitung berat basah jamur tiram
putih.
3.

Berat kering jamur tiram putih (g)
Sebelum dikeringkan, jamur tiram yang baru dipanen dibersihkan dari

debu dan kotoran. Kemudian dikeringkan menggunakan oven dengan temperatur
45-60C hingga beratnya konstan. Setelah di oven, jamur tiram putih ditimbang
dengan menggunakan timbangan analitik untuk menentukan berat keringnya.
4.

Kadar air jamur tiram putih (%)
Kadar air jamur tiram putih, dapat dihitung setelah menimbang berat basah

(berat awal) dan berat yang telah dikeringkan dengan menggunakan oven hingga
beratnya konstan (berat akhir), untuk menghitung kadar air, digunakan rumus:
( )
Keterangan:
A = Berat Basah / Berat Awal (g)
B = Berat Kering / Berat Akhir
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F. Analisis Data
Dari hasil penelitian yang diperoleh di analisis dengan menggunakan sidik
ragam ANOVA. Bila berpengaruh dilanjutkan uji BNT. Penanaman dilakukan di
dalam polibag yang ditambah dengan sekam padi dengan komposisi sesuai
perlakuan.
Langkah-langkah sidik ragam ANOVA (Adji, 2000, hal. 21)
1.

Menggunakan tabel data pengamatan

2.

Menentukan derajat bebas (db) untuk perlakuan, galat dan total
a) db total = jumlah seluruh observasi
b) db perlakuan = jumlah perlakuan
c) db galat = db total – db perlakuan

3.

Menghitung jumlah kuadrat (JK)
a) t = jumlah perlakuan, r = jumlah ulangan
b) faktor korelasi (FK) =
– FK

c) JK total =
d) JK perlakuan =

- FK

e) JK galat = JK total – JK Perlakuan
4.

Menghitung kuadrat tengah (KT)
a)

KT perlakuan

b) KT galat

=
=

5.

Mencari

=

6.

Mengamati tabel F taraf signifikan 5%

7.

Mengisi tabel Anova dengan nilai-nilai yang diperoleh
Tabel 2. Anova dengan nilai-nilai yang diperoleh
Sumber
Keragaman
(SK)
Perlakuan
Galat
Total

Derajat
Bebas
(db)
t-1
t(r-1)
tr-1

Jumlah
Kuadrat
(JK)
JKP
JKG
JKT

Kuadrat
Tengah
(KT)
KTP
KTG

5%
KTG/KTP
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8.

Uji BNT
Setelah dilaksanakan analisis data Anova satu jalur, maka dilanjutkan
dengan uji beda nyata terkecil (BNT) taraf 5%, dengan langkah-langkah
sebagai berikut:
a) Menghitung SD = da (db galat) √
b) Menghitung BNT taraf 5% = t x SD
c) Membuat tabel BNT taraf 5%
d) Membandingkan nilai-nilai perlakuan dalam tabel dengan BNT taraf 5%
e) Membuat keputusan uji BNT taraf 5%
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G.

Jadwal Penelitian
Adapun agar penelitian ini sesuai dengan perencanaan yang sebelumnya

telah direncanakan, maka penulis membuat jadwal penelitian sebagai berikut:
Tabel 3. Jadwal Penelitian

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum
Jamur tiram (Pleurotus ostreatus) adalah jamur pangan dari kelompok
Basidiomycota dan termasuk kelas Homobasidiomycetes dengan ciri-ciri umum
tubuh buah berwarna putih hingga krem dan tudungnya berbentuk setengah
lingkaran mirip cangkang tiram dengan bagian tengah agak cekung. Semakin
dewasa warna tudung akan semakin jelas. Tudung jamur tiram putih memiliki
permukaan yang hampir licin dengan diameter 5-20 cm. Bagian tepi tudung
membulat mulus tetapi setelah dewasa sedikit berlekuk dan pecah. Tudung bagian
bawah berbentuk bilah (lamella) yang beruang-ruang merupakan tempat
terbentuknya spora.
Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) sangat populer dan banyak
dibudidayakan di seluruh dunia terutama di Asia dan Eropa karena dapat
dilakukan dengan teknologi sederhana dan biaya produksi rendah. Jamur tiram
putih termasuk jenis jamur perombak kayu yang dapat tumbuh pada media serbuk
gergaji, limbah kapas, jerami, limbah daun teh, ampas tebu, limbah kertas, dan
limbah pertanian maupun limbah industri lain yang mengandung bahan
lignoselulosa.
Siklus hidup jamur tiram putih bermula dari terbentuknya spora, spora
berukuran kecil dan berbobot ringan sehingga mudah berterbangan menyebar di
berbagai tempat dengan bantuan angin. Spora akan tumbuh jika kondisi
lingkungan mendukung proses pertumbuhannya. Suhu, kelembapan dan sumber
makanan merupakan kondisi yang mempengaruhi pertumbuhan spora untuk
menjadi jamur, jika kondisi lingkungan memadai, maka spora akan berkecambah
dan membentuk benang-benang hifa. Hifa akan terus tumbuh memanjang,
bercabang dan tumpang tindih disebut miselium. Setelah dua sampai empat hari,
akan muncul pin head sebagai tanda jamur akan memasuki fase dewasa.
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Penelitian ini dilakukan di rumah bapak A. Minto Jalan Jambi Suak Kandis Km 7
Rt. 06 Desa Pudak Jambi, penelitan ini dilakukan selama 40 hari dari proses
penanaman sampai dilakukan panen. Media tanam yang digunakan dalam
penelitian ini adalah menggunakan sekam padi, sekam padi yang digunakan pada
KO adalah sekam padi inpara, K1 sekam padi Ciherang, K2 sekam padi Inpari,
K3 sekam padi Kutik Tinggi, K4 sekam padi Serang. Perlakuan kontrol (KO)
menggunakan padi inpara karena masyarakat yang membudidaya jamur tiram
mayoritas menggunakan sekam padi inpara.

B. Hasil Penelitian
1. Diameter Tudung Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus)
Berdasarkan hasil pengamatan rataan diameter tudung jamur
tiram putih (Pleurotus ostreatus) adalah sebagai berikut:
Tabeli 4. Diameter Tudung Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus)
Perlakuan

(S.P Inpara)

Diameter Tudung
Jamur Tiram Putih
(cm)
(Ulangan)
1
2
3
15
15
11

(S.P Ciherang)

16

17

(S.P Inpari)

10

(S.P Kutik
Tinggi)
(S.P Serang)

Jumlah

Rata-rata

41

13,66

16

49

16,33

10

9

29

9,66

9

15

12

36

12

8

13

13

34

11,33

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa
perlakuan pemberian beberapa media tanam sekam padi berpengaruh
terhadap diameter tudung jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus), pada
perlakuan kontrol menggunakan sekam padi inpara diperolah rata-rata
sebesar 13,66%, perlakuan ke 1 menggunakan sekam padi ciherang
diperoleh rata-rata sebesar 16,33%, perlakuan ke 2 menggunakan sekam
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padi inpari 3 diperoleh rata-rata sebesar 9,66%, perlakuan ke 3
menggunakan sekam padi kutik tinggi sebesar 12 dan perlakuan ke 4
menggunakan sekam padi serang diperoleh rata-rata sebesar 11,33%.
Distribusi hasil pengamatan pada diameter tudung jamur tiram
putih (Pleurotus ostreatus) dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik
sebagai berikut:
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4. Grafik Rata-rata Diameter Tudung Jamur Tiram Putih
(Pleurotus ostreatus)
Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa rata-rata
diameter tudung jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) yang memiliki
diameter tudung jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) tertinggi dan
terendah

adalah

perlakuan 1 jenis sekam padi Ciherang, perlakuan

kontrol jenis sekam padi inpara, perlakuan 3 jenis padi kutik tinggi,
perlakuan 4 jenis sekam padi serang dan yang terendah perlakuan 2 jenis
padi Inpari. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh didalam satu baglog
menghasilkan banyak rumpun tangkai, sehingga diameter tudung jamur
tiram putih yang dihasilkan kecil-kecil.

2. Berat Basah Jamur Tiram (Pleurotus ostreatus)
Berdasarkan hasil pengamatan rataan berat basah jamur tiram
putih (Pleurotus ostreatus) adalah sebagai berikut:
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Tabel 5. Berat Basah Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus)

(S.P Inpara)

Berat Basah Jamur
Tiram Putih (gr)
(Ulangan)
1
2
3
140
150
120

(S.P Ciherang)

150

180

150

480

160

(S.P Inpari)

90

90

80

260

86,66

100

130

110

340

113,33

100

110

110

320

106,66

Perlakuan

(S.P Kutik
Tinggi)
(S.P Serang)

Jumlah

Rata-rata

410

136,66

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa perlakuan
pemberian beberapa media tanam sekam padi berpengaruh terhadap berat
basah jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus), pada perlakuan kontrol
menggunakan sekam padi inpara diperolah rata-rata sebesar 136,66 %,
perlakuan ke 1 menggunakan sekam padi ciherang diperoleh rata-rata
sebesar 160%, perlakuan ke 2 menggunakan sekam padi inpari 3
diperoleh rata-rata sebesar 86,66%, perlakuan ke 3 menggunakan sekam
padi kutik tinggi sebesar 113,33% dan perlakuan ke 4 menggunakan
sekam padi serang diperoleh rata-rata sebesar 106,66%.
Distribusi hasil pengamatan pada berat basah jamur tiram putih
(Pleurotus ostreatus) dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik sebagai
berikut:
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Gambar 5.

Grafik Rata-rata Berat Basah Jamur Tiram Putih (Pleurotus
ostreatus
Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa rata-rata berat

basah jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) yang memiliki berat basah
jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) tertinggi dan terendah adalah
perlakuan 1 jenis Sekam padi Ciherang, perlakuan kontrol jenis sekam
padi inpara, perlakuan 3 jenis padi kutik tinggi, perlakuan 4 jenis sekam
padi serang dan yang terendah perlakuan 2 jenis padi Inpari. Hal ini
kemungkinan disebabkan oleh adanya kandungan silika dalam media
sekam padi inpari lebih besar sehingga menghambat aktifitas miselium
jamur untuk mendegradasi menjadi senyawa yang sederhana akibatnya
penyerapan bahan makanan menjadi terhambat yang berakibat semakin
sedikitnya berat basah jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus).

3. Berat Kering Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus)
Berdasarkan hasil pengamatan rataan berat kering jamur tiram
putih (Pleurotus ostreatus) adalah sebagai berikut:
Tabeli 6. Berat Kering Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus)

(S.P Inpara)

Berat Kering Jamur
Tiram Putih (gr)
(Ulangan)
1
2
3
60
80
55

(S.P Ciherang)

80

70

65

215

71,66

(S.P Inpari)

40

40

35

115

38,33

50

60

60

170

56,66

50

55

60

165

55

Perlakuan

(S.P Kutik
Tinggi)
(S.P Serang)

Jumlah

Rata-rata

195

65

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa
perlakuan pemberian beberapa media tanam sekam padi berpengaruh
terhadap berat kering jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus), pada

30

perlakuan kontrol menggunakan sekam padi inpara diperolah rata-rata
sebesar 65%, perlakuan ke 1 menggunakan sekam padi ciherang diperoleh
rata-rata sebesar 71,66%, perlakuan ke 2 menggunakan sekam padi inpari
3 diperoleh rata-rata sebesar 38,33%, perlakuan ke 3 menggunakan sekam
padi kutik tinggi sebesar 56,66% dan perlakuan ke 4 menggunakan sekam
padi serang diperoleh rata-rata sebesar 55%.
Distribusi hasil pengamatan pada berat kering jamur tiram putih
(Pleurotus ostreatus) dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik
sebagaiberikut:
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Gambar 6. Grafik Rata-rata Berat Kering Jamur Tiram Putih (Pleurotus
ostreatus
Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa rata-rata berat
kering jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) yang memiliki berat kering
jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) tertinggi dan terendah adalah
perlakuan 1 jenis Sekam padi Ciherang, perlakuan kontrol jenis sekam
padi inpara, perlakuan 3 jenis padi kutik tinggi, perlakuan 4 jenis sekam
padi serang dan yang terendah perlakuan 2 jenis padi Inpari. Hal ini
dikarenakan masing-masing perlakuan juga memiliki berat basah yang
berbeda-beda, sehingga menghasilkan berat kering yang berbeda-beda
pula.
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4. Kadar Air Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus)
Berdasarkan hasil pengamatan rataan kadar air jamur tiram putih
(Pleurotus ostreatus) adalah sebagai berikut:
Tabeli 7. Kadar Air Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus)

(S.P Inpara)

Kadar Air Jamur
Tiram Putih (%)
(Ulangan)
1
2
3
57,14 46,67 54,17

(S.P Ciherang)

46,67

61,11

56,67

164,45

46,67

(S.P Inpari)

55,55

55,55

56,25

167,35

55,55

50

53,84

45,45

149,29

50

50

50

45,45

145,45

50

Perlakuan

(S.P Kutik
Tinggi)
(S.P Serang)

Jumlah

Rata-rata

157,98

57,14

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa perlakuan
pemberian beberapa media tanam sekam padi tidak berpengaruh terhadap
kadar air jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus), pada perlakuan kontrol
menggunakan sekam padi

inpara diperolah rata-rata sebesar 57,14%,

perlakuan ke 1 menggunakan sekam padi ciherang diperoleh rata-rata
sebesar 46,67%, perlakuan ke 2 menggunakan sekam padi inpari 3
diperoleh rata-rata sebesar 55,55%, perlakuan ke 3 menggunakan sekam
padi kutik tinggi sebesar 50% dan perlakuan ke 4 menggunakan sekam
padi serang diperoleh rata-rata sebesar 50%.
Distribusi hasil pengamatan pada kadar air jamur tiram putih
(Pleurotus ostreatus) dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik
sebagaiberikut:

32

70
60

57,14

54,17
46,67

50

61,11
56,67
46,67

55,55

56,25

55,55

53,84
50
45,45

50 50
45,45

40
30
20
10
0
K0

K1
Ulangan 1

K2
Ulangan 2

K3

K4

Ulangan 3

Gambar 7. Grafik Rata-rata Kadar Air Jamur Tiram Putih (Pleurotus
ostreatus)
Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa rata-rata
kadar air jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) yang memiliki kadar air
jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) tertinggi dan terendah adalah
perlakuan kontrol jenis sekam padi Inpara, kemudian perlakuan 2 jenis
padi Inpari, perlakuan 3 jenis padi kutik tinggi, perlakuan 4 jenis sekam
padi serang dan yang terendah adalah perlakuan 1 jenis Sekam padi
Ciherang. Hal ini disebabkan karena penyiraman air pada media jamur
tiram telah merata.
.

C. Pembahasan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian
media sekam padi terhadap pertumbuhan jamur tiram putih (Pleurotus
ostreatus) dan untuk mengetahui jenis sekam padi yang mendapatkan
pertumbuhan yang baik pada budidaya jamur tiram putih. Pada penelitian ini
peneliti menggunakan beberapa jenis sekam padi dalam melakukan
penelitian, dimana KO menggunakan sekam padi inpara, K1 sekam padi
Ciherang, K2 sekam padi Inpari, K3 sekam padi Kutik Tinggi, K4 sekam padi
Serang, kelima perlakuan tersebut memiliki perlakuan yang sama, namun
menghasilkan diameter tudung jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus)
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berbeda-beda, berat jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) berbeda, kadar air
jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) yang dihasilkan berbeda pula.
1. Diameter Tudung Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus)

Data hasil pengamatan dengan diameter tudung jamur tiram putih
(Pleurotus ostreatus), kemudian di analisis dengan menggunakan analisis
annava satu jalur. Hasil analisis anava satu jalur disajikan pada tabel
berikut:
Tabel 8. Hasil Analisis Anava Satu Jalur pada Pengaruh Pemberian
Beberapa Media Tanam Sekam Padi terhadap Diameter Tudung
Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus)
SK
DB
JK
KT
Fhitung
Ftabel
5%
Perlakuan

4

76,93

0,0519

Galat

10

46,67

0,2142

Total

14

-

-

4,127

3,48

Keterangan:
SK

= Sumber keragaman

db

= Derajat Bebas

JK

= Jumlah Kuadrat

KT

= Kuadrat Tengah
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa perlakuan

menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Untuk parameter diameter tudung
jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) menunjukkan bahwa F hitung > F
tabel pada taraf signifikan 5 % yaitu 4,127>3,48 artinya signifikan atau
ada pengaruh pengaruh pemberian beberapa media tanam sekam padi
terhadap diameter tudung jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus). Hasil
analisis perhitungan statistik diperoleh bahwa perlakuan pemberian sekam
padi Ciherang menunjukkan jumlah diameter terbanyak. Hal ini diduga
bahwa pemberian sekam padi ciherang lah yang baik untuk pertumbuhan
jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus).
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Dari hasil Anova diketahui terdapat pengaruh yang signifikan
terhadap diamater tudung jamur tiram putih (Pleurotus Ostreatus). Ini
berarti Ha diterima sedangkan Ho ditolak, maka analisis dilanjutkan
dengan uji BNT taraf 5%.
Pada perhitungan BNT pada taraf 5% perlakuan sekam padi
ciherang (

) sekam padi Inpari (

sekam padi serang (

), sekam padi kutik tinggi (

),

), tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan

terhadap diamater tudung jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus). Namun
berbeda nayata dengan perlakuan kontrol (

). Hal ini disebabkan setiap

tanaman memiliki batas konsentrasi jumlah kebutuhan unsur hara yang
berbeda-beda.
Pada perlakuan

(sekam padi inpari) memiliki diameter tudung

jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) terpendek dibandingkan dengan
perlakuan yang lain, hal ini terjadi disebabkan oleh didalam satu baglog
menghasilkan banyak rumpun tangkai, sehingga diameter tudung jamur
tiram putih yang dihasilkan kecil-kecil. Hal ini sesuai dengan penelitian
yang dilakukan oleh Yenti (2014, hal.9) menyatakan besar kecilnya
diameter jamur tiram putih dipengaruhi oleh jumlah tangkai pada setiap
rumpun. Jika pada suatu baglog jamur tiram putih memiliki tangkai yang
lebih banyak, maka ukuran diameter tudung jamur tiram putih relatif lebih
kecil.
Hal ini disebabkan nutrisi yang didapatkan setiap badan buah
pada rumpun dengan tangkai yang berjumlah banyak akan lebih sedikit
jika dibandingkan dengan badan buah dengan jumlah tangkai yang
berjumlah sedikit. Selain itu, pertumbuhan jamur tiram putih juga
dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti bibit, cahaya matahari, suhu, air,
substrat, kelembapan, dan ketersedian sumber nutrisi, dan pH.

2. Berat Basah Jamur Tiram (Pleurotus ostreatus)

Data hasil pengamatan dengan berat basah jamur tiram putih
(Pleurotus ostreatus), kemudian di analisis dengan menggunakan analisis
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annava satu jalur. Hasil analisis anava satu jalur disajikan pada tabel
berikut:

Tabel 9. Hasil Analisis Anava Satu Jalur pada Pengaruh Pemberian
Beberapa Media Tanam Sekam Padi terhadap Berat Basah
Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus)
SK
DB
JK
KT
Fhitung
Ftabel
5%
Perlakuan

4

9626,67

0,00041

Galat

10

1666,67

0,00599

Total

14

-

-

14,61

3,48

Keterangan:
SK

= Sumber keragaman

db

= Derajat Bebas

JK

= Jumlah Kuadrat

KT

= Kuadrat Tengah
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa perlakuan

menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Untuk parameter berat basah jamur
tiram putih (Pleurotus ostreatus) menunjukkan bahwa F hitung > F tabel
pada taraf signifikan 5 % yaitu 14,61>3,48 artinya signifikan atau ada
pengaruh pengaruh pemberian beberapa media tanam sekam padi
terhadap berat basah jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus). Hasil analisis
perhitungan statistik diperoleh bahwa perlakuan pemberian sekam padi
Ciherang menunjukkan jumlah diameter terbanyak. Hal ini diduga bahwa
pemberian sekam padi ciherang lah yang baik untuk pertumbuhan jamur
tiram putih (Pleurotus ostreatus).
Dari hasil Anova diketahui terdapat pengaruh yang signifikan
terhadap berat basah jamur tiram putih (Pleurotus Ostreatus). Ini berarti
Ha diterima sedangkan Ho ditolak, maka analisis dilanjutkan dengan uji
BNT taraf 5%.
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Pada perhitungan BNT pada taraf 5% perlakuan sekam padi
ciherang (

) sekam padi Inpari (

sekam padi serang (

), sekam padi kutik tinggi (

),

), tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan

terhadap berat basah jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus). Namun
berbeda nyata dengan perlakuan kontrol (

). Hal ini disebabkan setiap

tanaman memiliki batas konsentrasi jumlah kebutuhan unsur hara yang
berbeda-beda.
Hasil analisis perhitungan statistik diperoleh bahwa Pada
perlakuan 2 (sekam padi inpari) memiliki berat basah jamur tiram putih
(Pleurotus ostreatus) terendah, Hal ini kemungkinan disebabkan oleh
adanya kandungan silika dalam media sekam padi inpari lebih besar
sehingga menghambat aktifitas miselium jamur untuk mendegradasi
menjadi senyawa yang sederhana akibatnya penyerapan bahan makanan
menjadi terhambat yang berakibat semakin sedikitnya berat basah jamur
tiram putih (Pleurotus ostreatus). Selain itu sedikitnya berat basah jamur
tiram putih (Pleurotus ostreatus) kemungkinan disebabkan oleh
kurangnya ketersediaan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan jamur
akibat terhambatnya aktifitas miselium jamur tersebut. Miselium
berfungsi untuk menyerap air, nutrisi dan bahan organik dari media untuk
memacu pertumbuhan dan perkembangan jamur tiram putih (Sulistyarini,
2003).
Menurut Wulan (2014) juga menjelaskan bahwa berat basah
jamur berkaitan dengan pertumbuhan miselium akan tetapi cenderung
pada ketersediaan nutrisi pada substrat. Dari media yang digunakan
masing-masing sudah mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh jamur.
Selain dari media, faktor lingkungan juga berperan penting dalam
pertumbuhan jamur sehingga mempengaruhi berat basah jamur. Apabila
suhu dalam kumbung terlalu rendah maka akan meyebabkan tubuh buah
jamur mengalami penguapan sehingga tubuh buah jamur mengkerut dan
kering.
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3. Berat Kering Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus)

Data hasil pengamatan dengan berat kering jamur tiram putih
(Pleurotus ostreatus), kemudian di analisis dengan menggunakan analisis
annava satu jalur. Hasil analisis anava satu jalur disajikan pada tabel
berikut:

Tabel 10. Hasil Analisis Anava Satu Jalur pada Pengaruh Pemberian
Beberapa Media Tanam Sekam Padi terhadap Berat Kering
Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus)
SK

DB

JK

KT

Fhitung

Ftabel
5%

Perlakuan

4

1893,34

0,002112

Galat

10

600

0,016666

Total

14

-

-

7,891

3,48

Keterangan:
SK

= Sumber keragaman

db

= Derajat Bebas

JK

= Jumlah Kuadrat

KT

= Kuadrat Tengah
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa perlakuan

menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Untuk parameter berat kering
jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) menunjukkan bahwa F hitung > F
tabel pada taraf signifikan 5 % yaitu 7,891>3,48 artinya signifikan atau
ada pengaruh pengaruh pemberian beberapa media tanam sekam padi
terhadap berat kering jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus). Hasil
analisis perhitungan statistik diperoleh bahwa perlakuan pemberian sekam
padi Ciherang menunjukkan jumlah diameter terbanyak. Hal ini diduga
bahwa pemberian sekam padi ciherang lah yang baik untuk pertumbuhan
jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus).
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Dari hasil Anova diketahui terdapat pengaruh yang signifikan
terhadap berat basah jamur tiram putih (Pleurotus Ostreatus). Ini berarti
Ha diterima sedangkan Ho ditolak, maka analisis dilanjutkan dengan uji
BNT taraf 5%.
Pada perhitungan BNT pada taraf 5% perlakuan sekam padi
ciherang (

) sekam padi Inpari (

sekam padi serang (

), sekam padi kutik tinggi (

),

), tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan

terhadap berat basah jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus). Namun
berbeda nyata dengan perlakuan kontrol (

). Hal ini disebabkan setiap

tanaman memiliki batas konsentrasi jumlah kebutuhan unsur hara yang
berbeda-beda.
Hasil analisis perhitungan statistik diperoleh bahwa berat kering
jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) berbeda-beda dan yang memiliki
berat terendah adalah perlakuan 2 jenis padi Inpari. Hal ini dikarenakan
masing-masing perlakuan juga memiliki berat basah yang berbeda-beda,
sehingga menghasilkan berat kering yang berbeda-beda pula. Berat kering
menjadi berat keseluruhan nutrisi selain kandungan air dalam tubuh jamur
tiram putih. Perlakuan tersebut dapat dimungkinkan bahwa kandungan
lemak dan serat kasar dalam tubuh buah relatif rendah. Hal tersebut
dikarenakan kandungan lemak dan serat kasar dalam baglog tersebut
relatif rendah bila dibandingkan baglog lain sehingga perlakuan 2
memiliki berat kering yang rendah.
Menurut Suriawiria di dalam Christine (2017) menjelaskan
bahwa berat kering jamur tiram putih dipengaruhi juga oleh jumlah kadar
air dalam media. Selain itu pertumbuhan jamur memerlukan sumber zat
makanan lain dalam bentuk unsur nitrogen, fosfor, belerang, karbon serta
beberapa unsur lainnya. Nutrisi yang diperoleh jamur dari media tanam
semuanya terlarut dalam air. Dapat dikatakan bahwa jamur menyerap air
dan nutrisi secara bersamaan. Saat dilakukan pengovenan untuk
mendapatkan berat kering jamur tiram putih, terjadi penguapan oleh air.
Akan tetapi nutrisi tetap tinggal dalam tubuh buah. Banyak hifa yang
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memanjang dan menyebar juga menjadi faktor yang mempengaruhi berat
kering. Hifa terbentuknya dari nutrisi yang cukup.
4. Kadar Air Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus)

Data hasil pengamatan dengan kadar air jamur tiram putih
(Pleurotus ostreatus), kemudian di analisis dengan menggunakan analisis
annava satu jalur. Hasil analisis anava satu jalur disajikan pada tabel
berikut:
Tabel 11. Hasil Analisis Anava Satu Jalur pada Pengaruh Pemberian
Beberapa Media Tanam Sekam Padi terhadap Kadar Air
Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus)
SK
DB
JK
KT
Fhitung
Ftabel
5%
Perlakuan

4

118,7953

0,03367

Galat

10

217,048

0,04607

Total

14

-

-

1,368

3,48

Keterangan:
SK

= Sumber keragaman

db

= Derajat Bebas

JK

= Jumlah Kuadrat

KT

= Kuadrat Tengah
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa perlakuan

menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Untuk parameter diameter kadar
air jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) menunjukkan bahwa F hitung >
F tabel pada taraf signifikan 5 % yaitu 1,368>3,48 artinya tidak signifikan
atau tidak ada pengaruh pemberian beberapa media tanam sekam padi
terhadap kadar air jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus). Hasil analisis
perhitungan statistik diperoleh bahwa perlakuan pemberian sekam padi
Inpari menunjukkan jumlah diameter terbanyak. Hal ini diduga bahwa
pemberian sekam padi Inpari lah yang memiliki kadar air terbanyak.
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Dari hasil Anova diketahui tidak terdapat pengaruh yang signifikan
terhadap kadar air jamur tiram putih (Pleurotus Ostreatus). Ini berarti Ha
ditolak sedangkan Ho diterima, maka analisis dilanjutkan dengan uji BNT
taraf 5%.
Pada perhitungan BNT pada taraf 5% perlakuan sekam padi
ciherang (

) sekam padi Inpari (

sekam padi serang (

), sekam padi kutik tinggi (

),

), tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan

terhadap kadar air jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus). Namun berbeda
nyata dengan perlakuan kontrol (

). Hal ini disebabkan setiap tanaman

memiliki batas konsentrasi jumlah kebutuhan unsur hara yang berbedabeda.
Hasil analisis perhitungan statistik diperoleh bahwa rata-rata
kadar air jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) yang memiliki kadar air
jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) terendah adalah perlakuan 1 jenis
Sekam padi Ciherang. Hal ini disebabkan karena penyiraman air pada
media jamur tiram telah merata. Rata-rata pengukuran kadar air tiram
putih berkisar 89-92%, hal ini menunjukkan kadar air yang relatif sama,
menurut Piryadi (2013, hal. 8-9) dalam bobot 100g, jamur tiram kering
mengandung air sekitar 73,7-90,8%.
Kandungan kadar air dalam jamur tiram putih juga mempengaruhi
terbentuknya diameter tudung dan berat basah jamur tiram putih, hal ini
karenakan air yang digunakan oleh jamur tiram putih untuk kelancaran
partikel kimia antar sel yang menjamin pertumbuhan dan perkambangan
miselium, membentuk tudung buah, dan menghasilkan spora (Djarijah
dan Djarijah, 2002, hal. 16).
Menurut Cahyana, dkk (1999) dalam Yuliani, dkk (2013, 2) Bila
kandungan air kurang, maka pertumbuhan miselium dapat terhambat atau
terhenti dan pertumbuhan tubuh buah jamur tidak akan optimal yang akan
menyebabkan jamur memiliki kondisi fisik yang kurus. Bila kandungan
air yang terlalu banyak, maka miselium akan membusuk dan mati serta
pada pembentukan tubuh buah pada saat pertumbuhannya akan
mengalami pembusukan akar.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uji penelitian dan pengamatan yang dilakukan ada pengaruh
pemberian beberapa media tanam sekam padi terhadap pertumbuhan jamur tiram
putih (Pleurotus ostreatus) maka dapat disimpulkan:
1.

Pemberian beberapa media tanam sekam padi memberikan pengaruh yang
nyata terhadap diameter tudung, berat basah, dan berat kering jamur tiram
putih (Pleurotus ostreatus). Namun tidak berpengaruh pada pengamatan
kadar air jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus).

2.

Media tanam sekam padi yang memiliki perkembangan terbaik adalah sekam
padi jenis ciherang.

B. Saran
Dari kesimpulan uji penelitian dan pengamatan yang dilakukan pada
pengaruh pemberian beberapa media tanam sekam padi terhadap pertumbuhan
jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) maka dapat ditemukan saran untuk
pnelitian lebih lanjut antara lain adalah sebagai berikut:
1. Diharapkan ada penelitian lebih lanjut mengenai pemberian beberapa media

tanam sekam padi

terhadap pertumbuhan jamur tiram putih (Pleurotus

ostreatus) dikombinasi dengan media alternatif lain.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dilakukan pengukuran derajat

keasaman (pH) pada media.
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Lampiran 1. Analisis Pengaruh Pemberian Beberapa Media Tanam Sekam
Padi terhadap Pertumbuhan Jamur Tiram Putih (Pleurotus Ostreatus)
Tabel 1. Diameter Tudung Jamur Tiram Putih (cm)
No
Perlakuan
Diameter Tudung Jamur
Jumlah RataTiram Putih (cm)
Rata
(Ulangan)
1
2
3
1
15
15
11
41
13,66
2
16
17
16
49
16,33
3
10
10
9
29
9,66
4
9
15
12
36
12
5
Jumlah
Rata-Rata

8
58
11,6

13
70
14

Tabel 2. Berat Basah Jamur Tiram Putih (g)
No Perlakuan
Berat Basah Jamur Tiram
Putih (g)
(Ulangan)
1
2
3
1
140
150
120
2
150
180
150
3
90
90
80
4
100
130
110
5
100
110
110
Jumlah
580
660
570
Rata-Rata
116
132
114
.Tabel 3. Berat Kering Jamur Tiram Putih (g)
No Perlakuan
Berat Basah Jamur Tiram
Putih (g)
(Ulangan)
1
2
3
1
60
80
55
2
80
70
65
3
40
40
35
4
50
60
60
5
50
55
60
Jumlah
280
305
275
Rata-Rata
56
61
55
Tabel 4. Kadar Air Jamur Tiram Putih (%)
No Perlakuan
Berat Basah Jamur Tiram
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13
61
12,2

34
189
37,8

11,33
62,98
12,59

Jumlah

Rata-Rata

410
480
260
340
320
1810
362

136,66
160
86,66
113,33
106,66
603,31
120,66

Jumlah

Rata-Rata

195
215
115
170
165
860
172

65
71,66
38,33
56,66
55
286,65
57,33

Jumlah

Rata-Rata

1
57,14
46,67
55,55
50
50
259,36
51,87

1
2
3
4
5
Jumlah
Rata-Rata

Putih (g)
(Ulangan)
2
3
46,67
54,17
61,11
56,67
55,55
56,25
53,84
45,45
50
45,45
267,17
257,99
53,43
51,59

157,98
164,45
167,35
149,29
145,45
784,52
156,90

57,14
46,67
55,55
50
50
259,36
51,87

Lampiran 2. Uji Statistik
1. Pengaruh Pengaruh Pemberian Beberapa Media Tanam Sekam Padi terhadap
Diameter Tudung Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus)
FK

=

(

)

=
=
= 2381,4
JK Total =

– FK

=(
)
= 2505 – 2381,4
= 123,6
JK Perlakuan

=
=
=

(

)

(

)

– 2381,4

– 2381,4

= 2458,33 – 2381,4
= 76,93
JK Galat

= JK total – JK P
= 123,6 – 76,93
= 46,67

KT perlakuan

- FK

=

43

2381,4

=
= 0,0519
KT Galat

=
=
= 0,2142

Fhitung

=
=
= 4,127

Mencari Ftabel

=

( )(

=

(

=

(

)
)(
)(

)
)

= 3,48
SK
Perlakuan
Galat
Total

DB

JK

KT

Fhitung

4
10
14

76,93
46,67
-

0,0519
0,2142
-

4,127

Ftabel
5%
3,48

Dari hasil Perhitungan di atas diperoleh Fhitung = 4,127 dengan Ftabel
dilihat dari daftar distribusi uji F dengan α 0,05 dengan db Perlakuan = 4 dan
db galat =10 didapat harga F

tabel=

3,48 maka Fhitung >F

tabel

yang berarti

berbeda nyata.

Lanjut Uji BNT Pemberian Beberapa Media Tanam Sekam Padi terhadap
Diameter Tudung Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus)
Uji BNT = ta (db galat) √
= 0,05 (10) √
= 0,5 √
= 0,5 x 0,3778
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= 0,1889
2.

Pengaruh Pengaruh Pemberian Beberapa Media Tanam Sekam Padi terhadap
Berat Basah Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus)
FK

=

(

)

=
=
= 218406,66
JK Total =

– FK

=(
)
218406,66
= 229700 – 218406,66
= 11293,34
JK Perlakuan

=
=
=

(

)

(

)

– FK

– 218406,66

= 228033,33 – 218406,66
= 9626,67
JK Galat

= JK total – JK P
= 11293,34 – 9626,67
= 1666,67

KT perlakuan

=
=
= 0,00041

KT Galat

=
=
= 0,00599
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Fhitung

=
=
= 14,61

Mencari Ftabel

=

( )(

=

(

=

(

)
)(
)(

)
)

= 3,48
SK
Perlakuan
Galat
Total

DB

JK

KT

Fhitung

4
10
14

9626,67
1666,67
-

0,00041
0,00599
-

14,61

Ftabel
5%
3,48

Dari hasil Perhitungan di atas diperoleh Fhitung = 14,61 dengan Ftabel
dilihat dari daftar distribusi uji F dengan α 0,05 dengan db Perlakuan = 4 dan
db galat =10 didapat harga F

tabel=

3,48 maka Fhitung >F

tabel

yang berarti

berbeda nyata.

Lanjut Uji BNT Pemberian Beberapa Media Tanam Sekam Padi terhadap
Berat Basah Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus)
Uji BNT = ta (db galat) √
= 0,05 (10) √
= 0,5 √
= 0,5 x 0,1094
= 0,0547

3.

Pengaruh Pengaruh Pemberian Beberapa Media Tanam Sekam Padi terhadap
Berat Kering Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus)
FK

=

(

)
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=
=
= 49306,66
JK Total =

– FK

=(
)
= 51800 – 49306,66
= 2493,34
JK Perlakuan

=
=

(

)

(

)

– 49306,66

=

= 51200– 49306,66
= 1893,34
JK Galat

= JK total – JK P
= 2493,34 – 1893,34
= 600

KT perlakuan

=
=
= 0,002112

KT Galat

=
=
= 0,01666

Fhitung

=
=
= 7,891

Mencari Ftabel

=

( )(

=

(

)
)(

)

47

- FK
– 49306,66

49306,66

=

(

)(

)

= 3,48

SK
Perlakuan
Galat
Total

DB

JK

KT

Fhitung

4
10
14

1893,34
600
-

0,002112
0,01666
-

7,89

Ftabel
5%
3,48

Dari hasil Perhitungan di atas diperoleh Fhitung = 7,89 dengan Ftabel
dilihat dari daftar distribusi uji F dengan α 0,05 dengan db Perlakuan = 4 dan
db galat =10 didapat harga F

tabel=

3,48 maka Fhitung >F

tabel

yang berarti

berbeda nyata.
Lanjut Uji BNT Pemberian Beberapa Media Tanam Sekam Padi terhadap
Berat Kering Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus)
Uji BNT = ta (db galat) √
= 0,05 (10) √
= 0,5 √
= 0,5 x 0,0333
= 0,01665
4.

Pengaruh Pengaruh Pemberian Beberapa Media Tanam Sekam Padi terhadap
Kadar Air Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus)
FK

=

(

)

=
=
= 41031,44203
JK Total =

– FK
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=(
)

41031,44203

= 41367,2854 – 41031,44203
= 335,8433
JK Perlakuan

=
=

(

)

- FK

(

)

– 41031,44203

– 41031,44203

=

= 41150,23733 – 41031,44203
= 118,7953

JK Galat

= JK total – JK P
= 335,8433– 118,7953
= 217,048

KT perlakuan

=
=
= 0,03367

KT Galat

=
=
= 0,04607

Fhitung

=
=
= 1,368

Mencari Ftabel

=

( )(

=

(

=

(

)
)(
)(

)
)

= 3,48
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SK
Perlakuan
Galat
Total

DB

JK

KT

Fhitung

4
10
14

118,7953
217,048
-

0,03367
0,04607
-

1,3682

Ftabel
5%
3,48

Dari hasil Perhitungan di atas diperoleh Fhitung = 1,3682 dengan Ftabel
dilihat dari daftar distribusi uji F dengan α 0,05 dengan db Perlakuan = 4 dan
db galat =10 didapat harga F

tabel=

berbeda nyata.
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3,48 maka Fhitung >F

tabel

yang berarti

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian
A. Pembuatan Media

Bahan

Bahan

Proses

Alat

Bahan

Alat
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B. Perkembangan Jamur

Minggu II

Minggu I

Minggu IV

Minggu III

Pemanenan

Penimbangan
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