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PENGARUH PENAMBAHAN JERAMI PADI PADA MEDIA TANAM
TERHADAP PRODUKTIVITAS JAMUR TIRAM PUTIH
(Pleurotus ostreatus)
Christine Pamardining Utami
121434019
Universitas Sanata Dharma
ABSTRAK
Jamur tiram putih adalah jamur yang banyak diminati oleh masyarakat
karena tinggi nutrisi. Budidaya jamur tiram putih biasanya menggunakan serbuk
gergaji. Ketersediaan serbuk gergaji yang semakin sulit dicari membuat produsen
jamur kesulitan dalam pembudidayaannya. Limbah pertanian yaitu jerami padi
diketahui dapat menjadi media tanam jamur tiram putih karena banyak
mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemberian jerami padi pada media
tanam terhadap produktivitas jamur tiram putih dan konsentrasi penambahan
jerami padi yang menghasilkan produktivitas jamur tiram putih yang optimal.
Penelitian ini menggunakan perbandingan serbuk gergaji dan jerami padi
dengan 4 perlakuan K = 75% : 0%, P1 = 60% : 15%, P2 = 40% : 35%, P3 = 15% :
60%. Pemberian bahan yang sama banyak pada masing-masing baglog yaitu
dedak 20%, kapur 5% dan air sebanyak 70 %. Parameter yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu berat basah, berat kering, kadar air dan jumlah tubuh buah
jamur. Analisis data yang digunakan adalah uji Anova 1 faktorial.
Hasil penelitian berdasarkan uji statistik menunjukkan bahwa tidak ada
pengaruh penambahan jerami padi pada media tanam terhadap produktivitas
jamur tiram putih. Tidak diperoleh konsentrasi penambahan jerami padi pada
media tanam yang menghasilkan produktivitas jamur tiram putih yang optimal.
Kata Kunci : Jamur tiram putih, jerami padi, serbuk gergaji, produktivitas
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THE INFLUENCE OF RICE STRAW ADDITION IN A PLANTED MEDIA
ON THE PRODUCTIVITY OF WHITE OYSTER MUSHROOM
(Pleurotus ostreatus)
Christine Pamardining Utami
121434019
Sanata Dharma University
ABSTRACT
White oyster mushroom is favorite by the people because of the high
nutrients. The white oyster mushroom cultivation usually using sawdust. The
availability of the sawdust become difficult to find. It makes difficulties of
mushroom cultivation. Agricultural waste rice straw are known to be used as
planted media of white oyster mushroom because they contain many nutrition
needed to the growth of mushroom. The aims of this research were to analysis the
influence of rice straw in a baglog and concentration additional rice straw that
produces an optimal productivity of 7white oyster mushroom.
This research used 4 treatment of sawdust and rice straw ratio K = 75 % : 0
% , P1 = 60 % : 15 % , P2 = 40 % : 35 % , P3 = 15 % : 60 %. The same
material composition of the all baglog were bran 20%, chalk 5% and water 70%.
The parameters used in this research were wet weight, dry weight, moisture
content and the number of mushroom fruit body. Analysis of data was used Anova
test with 1 factorials.
The results of this research based on statistical analysis showed that there
was no influence of rice straw addition in a planted media on the growth white
oyster mushroom. There was no optimal concentration of rice straw addition in a
planted media to produce an optimal productivity of white oyster mushroom.
Keywords: white oyster mushrooms, rice straw, sawdust, productivity
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Jamur merupakan tanaman yang tidak mempunyai klorofil
sehingga tidak bisa melakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan
makanan sendiri. Jamur digolongkan sebagai tanaman heterotrofik, karena
jamur hidup dengan cara mengambil zat – zat makanan, seperti selulosa,
glukosa, lignin, protein, dan senyawa pati dari organisme lain (Saparinto
dkk, 2010).
Salah satu jamur yang banyak dikonsumsi adalah jamur tiram putih
(Pleurotus ostreatus). Jamur ini merupakan jenis jamur pangan dari
kelompok Basidiomycota. Jamur ini memiliki kandungan nutrisi seperti
vitamin, fosfor, zat besi, kalsium, karbohidrat, dan protein. Jamur tiram
juga mengandung vitamin penting, terutama vitamin B, C dan D. Vitamin
B1 (tiamin), vitamin B2 (riboflavin), niasin dan provitamin D2 (ergosterol).
Menurut Paulic dan Dorica (2013), kelompok jamur Basidiomycota juga
memiliki kandungan polisakarida bioaktif yang memiliki khasiat sebagai
antiviral,

antitumor, dan antibakteri. Hearst et al. (2009) juga

mengemukakan bahwa tubuh buah jamur tiram menghasilkan metabolit
aktif yang dapat menghambat pertumbuhan E. coli.
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Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014, jumlah
permintaan jamur tiram di beberapa kota besar meningkat setiap tahunnya.
Permintaan pasar terhadap kebutuhan jamur di kota Bogor, Sukabumi, dan
sekitar Jakarta saat ini diperkirakan mencapai 5 s/d 10 ton perbulan.
Permintaan jamur terus meningkat, berapa pun yang diproduksi oleh
petani habis terserap. Jadi kenaikannya sekitar 20—25% pertahun Piryadi
(2013).
Masyarakat yang memilih menjadi vegetarian juga mengkonsumsi
jamur tiram putih sebagai pengganti daging karena teksturnya yang kenyal
dan mudah diolah menjadi masakan pengganti daging. Menurut Alex
(2011), khasiat jamur bagi kesehatan tubuh memang terbukti. Selain
mengandung berbagai macam asam amino essensial, lemak, mineral, dan
vitamin, juga terdapat zat penting yang berpengaruh terhadap aspek medis
yaitu isomer lovastatin untuk mengobati kolesterol tinggi dalam darah.
Beta glucan dan pleuran dalam jamur tiram putih mengandung anti
oksidan yang dapat mencegah kanker. Selain itu ada senyawa ubiquitin
sebagai antiviral dan asam folat yang berperan untuk menyembuhkan
penyakit anemia.
Prospek jamur yang baik dan minat masyarakat yang semakin
meningkat dalam mengonsumsi jamur, membuat banyaknya budidaya
jamur di Indonesia. Para produsen jamur memanfaatkan berbagai macam
media tanam untuk budidaya jamur, substrat yang dibuat menyerupai
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habitat alaminya. Media yang umum dipakai untuk membiakkan jamur
tiram adalah serbuk gergaji kayu yang merupakan limbah dari
penggergajian kayu (Redaksi Agromedia, 2009). Menurut Cahyana dkk.
(2005), keberhasilan budidaya jamur ditentukan oleh kualitas media tanam.
Serbuk gergaji adalah limbah dari sisa penggergajian yang biasanya
dijadikan sebagai media pertumbuhan jamur tiram.
Akan tetapi, ketersediaan serbuk gergaji merupakan masalah bagi
petani jamur yang ingin mengusahakan jamur tiram tetapi di daerah tempat
tinggalnya tidak ada atau sedikit ditemukan tempat penghasil serbuk kayu.
Maka dari itu perlu dilakukan kajian tentang bahan substitusi yang bisa
menggantikan serbuk kayu sebagai bahan utama media buatan untuk
budidaya jamur tiram. Bahan yang digunakan sebaiknya memiliki kriteria
dan karakteristik yang hampir sama dengan serbuk kayu dan memiliki
kandungan nutrisi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan jamur tiram.
Dalam penelitian ini akan digunakan jerami sebagai media
alternatif pengganti serbuk gergaji. Jerami padi di Indonesia belum dinilai
sebagai produk yang memiliki nilai ekonomis. Menurut laporan dari FAO
(Food and Agriculture Organization) yang dipublikasikan pada Juli 2015,
Indonesia berada di posisi ketiga penghasil beras terbesar di Dunia dengan
jumlah produksi hingga 75,6 juta ton. Akan tetapi, tanaman pangan di
Indonesia selalu membawa hasil samping atau limbah pertanian hingga
mencapai jutaan ton setiap tahunnya. Pada sistem usaha tani yang intensif,
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jerami sering dianggap sebagai sisa tanaman yang mengganggu
pengolahan tanah dan penanaman padi selanjutnya (Balai Penelitian dan
Pengembangan Pertanian, 2007). Jerami merupakan bagian vegetatif dari
tanaman padi yaitu berupa batang dan daun yang sangat mudah didapatkan
di area persawahan sehingga pemanfaatannya sebagai media tanam jamur
tiram putih dapat mengurangi masalah limbah pertanian.
Pemanfaatan jerami padi sebagai media pertumbuhan jamur tiram
sangat berpotensi karena jerami mengandung banyak zat gula, garam,
mineral, karbohidrat, dan lain sebagainya. Saat media dikomposkan, maka
dapat menghasilkan karbohidrat dan mineral lebih banyak. Selanjutnya,
saat

jerami

mengalami

pengomposan

maka

kandungan

senyawa

organiknya menjadi lebih banyak sehingga dapat dimanfaatkan sebagai
media pertumbuhan jamur tiram (Sinaga, 2008). Jerami memiliki nutrisi
yang sama dengan serbuk gergaji kayu. Jerami padi memiliki kandungan
hemiselulosa 27%, selulosa 39%, lignin 12% dan abu 11%. Hemiselulosa
dan selulosa tersusun dari monomer-monomer gula seperti glukosa
(Suriawiria, 2000).
Menurut hasil penelitian Ichsan dkk. (2011), media tanam jerami
memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil panen jamur
merang yang lebih baik daripada penggunaan media tanam ampas kelapa
sawit. Menurut hasil penelitian Hariadi dkk. (2013), pemberian komposisi
serbuk kayu gergaji dan jerami padi yang berbeda untuk media
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pertumbuhan jamur tiram putih menunjukkan pengaruh yang berbeda pada
variabel lama penyebaran miselium, saat munculnya tubuh buah, dan
bobot segar tubuh buah.
Dalam penelitian ini akan digunakan komposisi campuran jerami
padi dan serbuk gergaji sebagai media tanam agar menghasilkan
pertumbuhan jamur tiram yang optimal. Selain itu dalam penelitian ini
digunakan konsentrasi penambahan jerami yang berbeda dengan penelitian
sebelumnya oleh Hariadi dkk. (2013). Konsentrasi penambahan jerami
padi yang berbeda dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan
pertumbuhan

jamur tiram

yang

lebih

baik

dibanding

penelitian

sebelumnya.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah pengaruh penambahan jerami padi pada media tanam
jamur tiram terhadap produktivitas (berat basah, berat kering, kadar air,
jumlah tubuh buah) jamur tiram putih?
2. Berapakah konsentrasi penambahan jerami padi pada media tanam
yang menghasilkan produktivitas (berat basah, berat kering, kadar air,
jumlah tubuh buah) jamur tiram putih yang optimal?

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
6

C. Tujuan Penelitian
1.

Mengetahui pengaruh penambahan jerami padi pada media tanam
terhadap produktivitas (berat basah, berat kering, kadar air, jumlah
tubuh buah) jamur tiram putih.

2.

Mengetahui konsentrasi penambahan jerami padi pada media tanam
yang menghasilkan produktivtas (berat basah, berat kering, kadar air,
jumlah tubuh buah) jamur tiram putih yang optimal.

D. Manfaat Penelitian
a. Bagi Peneliti
1. Memperbaharui penelitian yang sudah ada
2. Mengetahui komposisi serbuk gergaji dan jerami yang
optimal untuk pertumbuhan jamur tiram putih
b. Bagi Dunia Pendidikan
1. Menambah pengetahuan dalam pembelajaran mengenai
pertumbuhan

dan

perkembangan

serta

faktor

yang

mempengaruhinya
2. Mengenalkan kepada siswa-siswi mengenai manfaat limbah
jerami padi
c. Bagi Produsen Jamur Tiram Putih
1. Memberikan informasi kepada produsen jamur tiram putih
bahwa jerami padi dapat digunakan sebagai alternatif media
pertumbuhan jamur tiram putih
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2. Produsen jamur tiram putih dapat menjalin kerjasama
dengan petani padi untuk dapat memanfaatkan limbah
pertanian
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Jamur Tiram Putih
Jamur disebut juga cendawan, supa, mushroom, atau champignon.
Jamur tidak memiliki klorofil, sehingga kebutuhan karbohidrat harus
dipenuhi dari luar. Jamur juga mengambil zat-zat makanan yang sudah jadi
yang dibuat atau dihasilkan oleh organisme lain untuk kebutuhan hidupnya.
Oleh karena itu, jamur harus hidup secara saprofitik atau secara parasitik.
Jamur tiram merupakan salah satu jenis jamur kayu. Oleh karena itu
pertumbuhannya dengan menempel pada kayu.
1. Klasifikasi
Klasifikasi jamur tiram putih adalah sebagai berikut:
Kingdom

: Fungi

Division

: Amastigomycota

Phylum

: Basidiomycota

Class

: Agaricomycetes

Order

: Agaricales

Family

: Tricholomataceae

Genus

: Pleurotus

Species

: Pleurotus ostreatus (Djarijah, 2001)

8
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2. Morfologi Jamur Tiram Putih
Jamur tiram putih memiliki morfologi secara umum yaitu tudung,
tangkai tubuh, dan miselia. Adapun morfologi tubuh jamur secara lengkap
dapat dilihat pada Gambar 2.1. Jamur tiram putih tidak hanya tumbuh
lebih dari satu dalam satu kali panen. Walaupun masing-masing tubuh
jamur tidak berdiri sendiri namun tubuh jamur yang tumbuh dalam satu
rumpun memiliki bagian-bagian penyusun tubuh jamur masing-masing.
Morfologi jamur tiram putih secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar
2.2.

Gambar 2.1 Morfologi jamur tiram Gambar 2.2 Morfologi jamur
putih (Suriawiria, 2001).
tiram
Tubuh jamur pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2 memiliki tudung
dan tangkai. Tudung berbentuk mirip cangkang tiram berukuran 3-14 cm
dan permukaan bagian bawah berlapis-lapis seperti insang berwarna putih
dan lunak (Sumarmi, 2006). Jamur tiram putih buahnya memiliki tangkai
yang tumbuh menyamping (bahasa latin: Pleurotus) dan bentuknya seperti
tiram (ostreatus). Bagian tudung dari jamur berubah warna dari hitam,
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abu-abu, coklat, hingga putih dengan permukaan yang hampir licin karena
ada lapisan kitin. Pada bagian tepi tudung bertekstur halus sedikit berlekuk.
Jamur tiram putih memiliki morfologi tubuh jamur yang disusun
oleh organ-organ untuk pertumbuhan jamur. Organ-organ yang menyusun
tubuh jamur ada di dalam tubuh jamur. Bagian dalam yang menyusun
tubuh jamur memiliki fungsi masing-masing. Bagian-bagian penyusun
tubuh jamur tiram putih dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3 Bagian-bagian penyusun tubuh jamur tiram putih
Miselium jamur tiram putih
yang berwarna putih

Gambar 2.4 Miselium jamur tiram putih

Miselia berwarna putih yang bisa tumbuh dengan cepat (Fadillah,
2010). Gambar 2.4 menunjukkan pertumbuhan miselium yang terjadi
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sebelum tubuh buah jamur muncul dari dalam baglog. Pertumbuhan
miselium biasanya berlangsung selama 1 bulan hingga memenuhi seluruh
permukaan baglog. Apabila miselium tidak dapat tumbuh, maka tidak
akan terbentuk tubuh buah setelah plastik baglog disayat.
Pada abad ke-17, Antonio van Leeuwenhoek menemukan
miselium (benang-benang yang terdapat pada jamur). Secara alami jamur
tiram ditemukan di bawah pohon berdaun lebar atau tanaman berkayu
yang tidak memerlukan cahaya matahari yang banyak. Jamur tiram putih
disebut juga white mushroom karena tubuh buahnya berwarna putih susu.
Tudung jamur tiram ini berkulit agak tipis, rata dan ada yang
bergelombang. Jenis ini cabangnya banyak dalam sebuah rumpun dan
tidak sama besarnya. Jenis yang dewasa diameternya 3-8 cm (Soenanto,
2000).
Untuk jamur tiram putih biasanya dapat tumbuh pada media kayu
yang lunak seperti kayu sengon dan (Sumarsih, 2010). Tahap-tahap
pertumbuhan jamur tiram adalah spora (Basidio spora) yang telah masak
atau dewasa jika berada di tempat yang lembab akan tumbuh dan
berkecambah membentuk serat-serat halus menyerupai serat kapas, yang
disebut miselium atau miselia. Kumpulan miselia akan membentuk
primordial atau bakal tubuh buah jamur selama 13-34 hari. Bakal tubuh
buah jamur tersebut kemudian akan membesar dan akhirnya membentuk
tubuh buah. Tubuh buah jamur dewasa akan membentuk spora. Spora ini
tumbuh di bagian ujung basidium sehingga disebut basidiospora. Jika
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sudah matang atau dewasa, spora akan jatuh dari tubuh buah jamur
(Suriawiria, 2002).
3. Syarat Tumbuh Jamur Tiram
Syarat tumbuh budidaya jamur tiram dapat dilakukan secara
optimal sepanjang tahun pada dataran yang letaknya 550-800 m dpl.
Kumbung/rumah jamur dianjurkan dibangun pada tempat-tempat yang
teduh dan tidak terkena pancaran sinar matahari secara langsung. Ini
dimaksudkan untuk menjaga suhu dan kelembaban ruang kumbung.
Sirkulasi udara dalam kumbung lancar dan sirkulasi udara yang baik.
Jamur tiram membutuhkan oksigen sebagai senyawa pertumbuhan.
Terbatasnya oksigen dalam kumbung mengganggu pembentukan tubuh
buah jamur. Oksigen berlebihan menyebabkan tubuh buah jamur tiram
menjadi cepat layu sehingga tudung jamur tiram tumbuh dengan ukuran
relatif kecil.
Penumbuhan miselium dimulai dengan media diinokulasi dengan
bibit F-3, diinkubasikan dengan posisi baglog berdiri. Baglog ditata pada
ruang dengan suhu kamar: 27–30˚C. Lama miselium memenuhi seluruh
media tanam untuk jamur tiram putih adalah 3-4 Minggu setelah
inokulasi F-3. Tumbuhnya miselium pada media tanam ditandai adanya
benang-benang putih di seluruh permukaan dan dalam media tanam. Bila
pertumbuhan miselium telah mencapai 90-95%, baglog disusun
mendatar pada rak kumbung (rumah jamur) dan tutup baglog (cincin)
dibuka. Penumbuhan tubuh buah jamur dibutuhkan suhu 22-26˚C dan
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kelembaban 90-94%. Untuk mencapai suhu dan kelembaban tersebut
dilakukan penyiraman seperti hujan dalam ruang kumbung dan dasar
kumbung. Satu minggu setelah dibuka biasanya calon tubuh buah jamur
sudah tumbuh. Tubuh jamur yang tumbuh dibiarkan selama 3-4 hari dan
bila pertumbuhan jamur sudah maksimal segera dipanen (lsnawan dkk.,
2003).
Jamur tiram dapat ditumbuhkan pada media kayu karena termasuk
jamur kayu. Miselium dan tubuh buahnya tumbuh dan berkembang baik
pada suhu 25-39oC. Suhu, cahaya, tingkat CO2, kelembaban udara dan
aerasi dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur yang optimal. Suhu yang
terlalu tinggi dapat mematikan miselium. Selama pembentukan tubuh
buah diatur agar kadar CO2 tidak terlalu tinggi karena akan
menyebabkan tangkai yang terbentuk menjadi panjang dengan tudung
kecil. Kisaran CO2 yang baik sebesar 550-700 ppm.
Beberapa faktor lain yang berpengaruh pada pertumbuhan jamur
tiram yaitu cahaya. Apabila sinar matahari kurang maka akan
membentuk struktur seperti koral dengan banyak tangkai bercabang
(Cahyana dkk, 2005). Selain itu penyiraman juga berpengaruh terhadap
pertumbuhan jamur tiram. Penyiraman dilakukan ke seluruh ruangan
kumbung dan lantai kumbung. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari bila
musim kemarau dan pada musim hujan cukup 1 kali penyiraman
(lsnawan dkk., 2003).
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Menurut Inggit (2002), produksi jamur dapat dicapai dengan baik
apabila miselium dan kandungan nutrisinya sesuai untuk pertumbuhan
dan perkembangan jamur. Media yang umum digunakan untuk
pertumbuhan jamur tiram putih adalah serbuk gergaji kayu, jerami,
alang-alang, ampas tebu atau sekam, media limbah kapas, klobot jagung,
tongkol jagung, daun pisang, gabah padi dan lain sebagainya yang
mengandung selulosa, pentosan, lignin, abu, zat ekstraktif, tetapi
pertumbuhan yang paling baik adalah di media serbuk gergaji dan jerami,
karena jumlah lignin, lignoselulosa, dan serat pada serbuk gergaji dan
jerami memang lebih tinggi.
Temperatur serat (miselium) jamur tiram putih tumbuh dengan
baik pada kisaran suhu antara 23-28℃, artinya kisaran temperatur
normal

untuk

pertumbuhannya.

Pertumbuhan

tubuh

buahnya

memerlukan kisaran suhu antara 13-15℃ selama 2 sampai 3 hari. Bila
temperatur rendah maka ada dua kemungkinan yaitu tubuh buah tidak
akan terbentuk dan terbentuk tetapi memerlukan waktu lama (Suriawiria,
2000). Sumber nutrisi yang harus ada dalam pertumbuhan jamur adalah
fosfor, kalium, nitrogen, belerang, kalium, karbon dan unsur-unsur lain.
Nutrisi tersebut biasa diperoleh dari media kayu atau pupuk tambahan.
Kandungan

air

yang

dibutuhkan

sekitar

75%

dan

pertumbuhan miselium dan tubuh buah (Soenanto, 2000).

digunakan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
15

4. Kandungan Nutrisi dan Manfaat Jamur Tiram Putih
Menurut Fadillah (2010), kandungan nutrisi jamur tiram putih
sebagai berikut:
Tabel 2.1 Komposisi nutrisi jamur tiram segar per 100 g
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zat Gizi
Kandungan Kalori (energi) (kkal)
Protein (%)
Karbohidrat (%)
Lemak (%)
Thiamin (mg)
Riboflavin (mg)
Niasin (mg)
Ca (Kalsium) (mg)
K (Kalium) (mg)
P (Fosfor) (mg)
Na (Natrium) (mg)
Fe (Zat Besi) (mg)
Serat (%)

Kadar

367
10,5 - 30,4
56,6
1,7 - 2,2
0,2
4,7 - 4,9
77,2
314
3,793
717
837
3,4 - 18,2
7,5 - 8,7

Mineral utama tertinggi adalah: P, Na, Ca, Mg, Zn, Fe, Mn, Mo,
Co, Pb. Konsentrasi K, P, Na, Ca mencapai 56-70% dari total abu
dengan kadar K mencapai 45%. Mineral mikroelemen yang bersifat
logam dalam jamur tiram kandungannya rendah, sehingga jamur tiram
aman dikonsumsi setiap hari. Protein rata-rata jamur tiram menurut
Direktorat Jenderal Hortikultura Departemen Pertanian adalah 3,5–4%
dari berat basah. Protein dalam jamur tersebut dua kali lipat lebih tinggi
dibandingkan asparagus dan kubis. Jika dihitung berat kering.
Kandungan proteinnya 10,5-30,4%, sedangkan beras hanya 7,3%,
gandum 13,2%, kedelai 39,1% dan susu sapi 25,2%. Kandungan gizi
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jamur masih lebih komplit sehingga tidak salah apabila dikatakan jamur
merupakan bahan pangan pengganti yang baik.
Jamur tiram juga memiliki protein tinggi, rendah karbohidrat,
lemak, kalori, kaya vitamin dan mineral. Jamur tiram juga mengandung
zat besi, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C dan kalsium. Jamur tiram
mengandung 9 asam amino, 72% lemak dalam jamur tiram adalah asam
lemak tak jenuh, sehingga aman jika dikonsumsi bagi penderita
kelebihan kolesterol maupun gangguan metabolisme lipid lainnya dan
28% nya adalah asam lemak jenuh yang menyebabkan rasa enak pada
jamur tiram putih (Prayogo, 2011).
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Departemen Sains
Kementerian

Industri

Thailand

(Chazali

dan

Pratiwi,

2010),

menunjukkan bahwa jamur tiram mengandung sebanyak 5,49% protein,
karbohidrat 50,59%, serat 1,56%, lemak 0,17%, diperkirakan setiap 100
g jamur tiram segar mengandung kalsium 8,9 mg, besi 1,9 mg, fosfor,
17,0 mg, vitamin B 0,15 mg, vitamin B1 0,75 mg, vitamin B2 0,75 mg,
vitamin C 12,40 mg dan menghasilkan 45,65 kalori. Berdasarkan hasil
penelitian lainnya bahwa jamur tiram aman dikonsumsi karena
kandungan logamnya jauh dibawah ambang batas yang ditetapkan oleh
Fruit Product Order and Preventio of food Adulteration Act pada tahun
1954. Berdasarkan hasil penelitian Fadillah (2010) kandungan gizi jamur
tiram diantaranya vitamin B2, vitamin B5, vitamin B7 dan masih
terpelihara dengan baik meskipun jamur telah dimasak. Berdasarkan
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hasil penelitian dari Beta Glucan Health Center (Fadillah, 2010) bahwa
jamur tiram mengandung senyawa pleuran, (di Jepang jamur tiram
disebut Hiratake sebagai jamur obat), mengandung protein (19-30%),
karbohidrat (50-60%), asam amino, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3,
vitamin B5, vitamin B7, vitamin C dan mineral seperti Ca, Fe, Mg, P, K,
S, dan Zn. Kandungan gizi jamur tiram putih diantaranya mengandung
protein 27%, karbohidrat 58%, abu 9,3%, lemak 1,6%, serat 11,5% dan
kalori sebanyak 265,5 kalori. Jamur tiram putih mempunyai khasiat
sebagai pencegah penyakit diantaranya kurang darah atau darah rendah,
perbaikan gangguan pencernaan, mencegah kanker, tumor, hipertensi
atau darah tinggi, menurunkan kadar kolestrol, diabetes, dan sebagai
sumber gizi (Soenanto, 2000).
Jamur tiram putih ini berfungsi sebagai alternatif protein
khususnya bagi vegetarian dan penderita kolesterol tinggi. Kandungan
gizi daging setara dengan jamur, bahkan cenderung lebih baik karena
bebas dari kandungan kolesterol. Cocok bagi penderita kanker dan tumor
karena di dalam jamur tiram putih ini terdapat senyawa pleuran, yaitu
senyawa antikanker dan antitumor. Protein jamur tiram putih sekitar 1935%, dibandingkan beras 7,3%, gandum 13,2% dan susu sapi 25,2%
sehingga proteinnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain.
Kandungan nutrisi jamur tiram putih antara lain kalori 300 k kl, abu
6,5%, protein 26,6%, karbohidrat 50,57%, lemak 2% dan serat 13,3%
(Cahyana dkk. 2006). Jamur tiram putih mengandung vitamin dan
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mineral sekitar tujuh jenis per seratus gram bahan kering, diantaranya
mineral fosfor yaitu 134,8 mg, 108,7 mg, adalah natrium 83,7 mg,
kalsium 33 mg, besi 15,2 mg, vitamin B1 4,8 mg dan vitamin B2 4,7 mg
(Suriawiria, 2002). Jamur dapat dimanfaatkan sebagai penetralisir racun
serta zat radio aktif yang terkandung dalam tanah. Selain itu jamur tiram
juga dapat mencegah kelenjar gondok (Djarijah, 2001).
B. Jerami Padi
Jerami adalah hasil samping usaha pertanian berupa tangkai dan batang
tanaman padi yang telah kering, setelah biji-bijiannya dipisahkan. Massa
jerami kurang lebih setara dengan massa biji-bijian yang dipanen. Jerami
memiliki banyak fungsi, di antaranya sebagai bahan bakar, pakan ternak, alas
atau lantai kandang, pengemas bahan pertanian (misal telur), bahan bangunan
(atap, dinding, lantai), mulsa, dan kerajinan tangan. Jerami umumnya
dikumpulkan dalam bentuk gulungan, diikat, maupun ditekan. Mesin baler
dapat membentuk jerami menjadi gulungan maupun kotak. Jerami merupakan
limbah pertanian terbesar serta belum sepenuhnya dimanfaatkan karena
adanya faktor teknis dan ekonomis. Pada sebagian petani, jerami sering
digunakan sebagai mulsa pada saat menanam palawija. Hanya sebagian kecil
petani menggunakan jerami sebagai pakan ternak alternatif di kala musim
kering karena sulitnya mendapatkan hijauan.
Di lain pihak jerami sebagai limbah pertanian, sering menjadi
permasalahan bagi petani, sehingga sering dibakar untuk mengatasi masalah
tersebut. Menurut Badan Pusat Statistik, Produksi padi tahun 2015
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diperkirakan sebanyak 75,55 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau
mengalami kenaikan sebanyak 4,70 juta ton (6,64 persen) dibandingkan tahun
2014. Kenaikan produksi padi tahun 2015 diperkirakan terjadi di Pulau Jawa
sebanyak 1,83 juta ton dan di luar Pulau Jawa sebanyak 2,88 juta ton.
Kenaikan produksi padi tersebut diikuti dengan kenaikan limbah jerami padi
(Berita Resmi Statistik, 2015).
Komposisi kimia limbah pertanian tergantung pada spesies tanaman, umur
tanaman, kondisi lingkungan tempat tumbuh dan langkah pemprosesan.
Biomassa berselulosa terbentuk dari tiga komponen utama yakni selulosa,
hemiselulosa dan lignin. Selulosa merupakan komponen utama yang
terkandung dalam dinding sel tumbuhan. Jerami padi diketahui memiliki
kandungan selulosa yang tinggi, mencapai 39,1% berat kering, hemiselulosa
dan kandungan lignin.
Kandungan yang terdapat pada jerami padi yaitu berupa hemiselulosa 27%,
selulosa 39%, lignin 12%, dan abu 11% (Nurafles, 2015). Hemiselulosa dan
selulosa tersusun dari monomer-monomer gula seperti gula yang menyusun
pati (glukosa). Selulosa ini berbentuk serat-serat berpilin dan diikat oleh
hemiselulosa, kemudian dilindungi oleh lignin yang sangat kuat.
Media tanam Pleurotus ostreatus yang digunakan adalah jerami yang
dicampur dengan air, dedak 10% dan kapur 1%. Fungsi dari jerami adalah
sebagai substrat pertumbuhan jamur. Lignin, selulosa, karbohidrat, dan serat
pada jerami dapat didegradasi oleh jamur menjadi karbohidrat yang kemudian
dapat digunakan untuk sintesis protein. Air pada jerami berfungsi sebagai
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pembentuk kelembaban dan sumber air bagi pertunbuhan jamur. Jerami padi
dan serbuk gergaji memiliki kadar komposisi kimia yang berbeda. Komposisi
kimia antara serbuk gergaji dengan jerami padi dapat dilihat pada Tabel 2.2.
Tabel 2.2 Komposisi kimia beberapa biomassa
Pembeda

Serbuk gergaji kayu sengon

Jerami padi

Lignin (%berat)

23-30

10-25

Hemiselulosa
(%berat)

19-20

20-35

Selulosa (%berat)

38-49

35-50

Abu (% berat)

1

15-20

Tipe tanaman

Dikotil

Monokotil

Sumber : Andoko dkk. (2007)
Berdasarkan Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa kadar lignin,
hemiselulosa, selulosa, dan abu berbeda-beda. Selulosa adalah polimer
yang tersusun atas unit-unit glukosa melalui ikatan α-1,4-glikosida. Bentuk
polimer ini memungkinkan selulosa saling menumpuk / terikat menjadi
bentuk serat yang sangat kuat. Panjang molekul selulosa ditentukan oleh
jumlah unit 4 glukan di dalam polimer, disebut dengan derajat polimerisasi.
Derajat polimerisasi selulosa tergantung pada jenis tanaman dan umumnya
dalam kisaran 200-27.000 unit glukosa. Selulosa dapat dihidrolisis menjadi
glukosa dengan menggunakan asam atau enzim. Hemiselulosa mirip
dengan selulosa, namun tersusun dari bermacam-macam jenis gula (Safan
dkk., 2008).
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Lignin adalah material yang paling kuat dalam biomassa, namun
sangat resisten terhadap degradasi, baik secara biologi, enzimatis, maupun
kimia. Karena kandungan karbon yang relatif tinggi dibandingkan dengan
selulosa dan hemiselulosa lignin memiliki kandungan energi yang tinggi
(Safan dkk., 2008). Lignin merupakan salah satu bagian yang berbentuk
kayu dari tanaman seperti janggel, kulit keras, biji, bagian serabut kasar,
akar, batang dan daun. Lignin mengandung substansi yang kompleks dan
merupakan suatu gabungan beberapa senyawa yaitu karbon, hidrogen dan
oksigen. Secara alami lignin berwarna coklat. Kalau jerami berubah warna
menjadi agak putih, berarti ada sebagian lignin yang hilang. Lignin
membuat jerami jadi keras dan liat. Kalau jerami menjadi lebih lunak dari
jerami aslinya, berarti pelindung ligninnya sudah mulai rusak.
Pemanfaatan substrat jerami padi sebagai media tanam jamur tiram
yang banyak mengandung selulosa untuk pertumbuhaan mikroorganisme
memiliki prospek yang cerah di masa yang akan datang, karena
memberikan alternatif biaya yang lebih murah dan ketersediaannya
melimpah.
C. Serbuk Kayu
Secara alami jamur tiram putih banyak ditemukan tumbuh di batangbatang kayu lunak yang telah lapuk seperti pohon karet, damar, kapuk atau
sengon yang tergeletak di lokasi yang sangat lembab dan terlindung dari
cahaya matahari (Andoko dkk., 2007). Menurut Djarijah (2001), Pleurotus sp.
dapat tumbuh dan berkembang pada berbagai macam kayu. Jamur tiram
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tumbuh optimal pada kayu lapuk yang tersebar di dataran rendah sampai
lereng pegunungan atau kawasan yang memiliki ketinggian antara 600-800 m
di atas permukaan laut.
Pada umumnya budidaya jamur tiram putih yang diterapkan para
petani jamur yaitu menggunakan serbuk gergaji sebagai media tanam
(Djarijah, 2001). Kayu atau serbuk kayu yang digunakan sebagai tempat
tumbuh jamur mengandung karbohidrat, serat, lignin, selulosa, dan
hemiselulosa. Zat yang terkandung dalam kayu tersebut ada yang berguna
dan membantu pertumbuhan jamur, tetapi ada pula yang menghambat.
Kandungan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur tiram adalah
karbohidrat, lignin dan serat, sedangkan faktor yang menghambat adalah
getah dan zat ekstraktif (zat pengawet alami yang terdapat pada kayu). Oleh
karena itu pada budidaya jamur sebaiknya menggunakan serbuk gergaji yang
berasal dari jenis kayu yang tidak banyak mengandung zat pengawet alami
(Parlindungan, 2003).
Pemilihan serbuk gergaji yang baik dapat menunjang pertumbuhan
jamur tiram putih. Cahyana (2006) menyatakan serbuk kayu yang baik adalah
serbuk kayu tersebut tidak bercampur dengan bahan bakar, misalnya solar,
atau sebagaian besar bukan berasal dari jenis kayu yang banyak mengandung
getah (terpentin) karena dapat menghambat pertumbuhan jamur. Contoh jenis
kayu yang dapat digunakan adalah kayu sengon, randu, meranti, dan albasia.
Jenis kayu tersebut tidak mengandung getah atau minyak yang dapat
menghambat pertumbuhan jamur. Dari keunggulan kayu sengon tersebut
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memenuhi syarat sebagai media tumbuh jamur tiram. Kayu sengon sendiri
mengandung komponen kimia yaitu selulosa mencapai 49,7% karena kadar
selulosa merupakan bahan yang diperlukan dalam pertumbuhan jamur tiram
dengan kandungan nutrisi yang tidak cepat habis (Andoko dkk., 2007).
D. Bekatul
Bekatul merupakan bagian untuk pertumbuhan dan perkembangan
miselia jamur serta menjadi pemicu pertumbuhan tubuh buah jamur yang
kaya vitamin terutama vitamin B kompleks. Sukimin dalam Cahyana (2006),
mengemukakan bahwa dedak pada kadar air 14% mempunyai komposisi
sebagai berikut: protein 11,3-14,9%; lipida 15,0-19,7%; serat kasar 7,011,4%; abu 6,6-9,9%; karbohidrat 34,1-52,3%; pati 13,8%; neutral detergent
fiber 23,7-28,6%; pentosan 7,0-8,3%; hemiselulosa 9,5-16,9%; selulosa 5,99,0%; asam poliuronat 1,2%; gula bebas 5,5-6,9% dan lignin 2,8-9,3 yang
kesemuanya dapat menunjang pertumbuhan jamur.
Bekatul atau dedak padi merupakan sisa hasil penggilingan padi.
Bekatul sebagai bahan tambahan media tanam berfungsi sebagai nutrisi,
sumber karbohidrat, karbon, lemak, vitamin, mineral dan nitrogen (Soenanto,
2000). Menurut Maulana (2012) pada bekatul terdapat nutrisi yang dapat
membuat Acetobacter xylium yang dapat mengubah karbohidrat limbah padi
menjadi selulosa. Disamping kandungan zat / gizi, selulosa, bekatul juga
mengandung karbon yang dipakai sebagai sumber utama yang berfungsi
menumbuhkan miselium dan enzim yang dibutuhkan dalam budidaya jamur
tiram putih.
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Menurut Andoko dkk. (2007), sebagai media berkembangan miselium
jamur, bekatul dapat merangsang pertumbuhan tubuh buah. Selain itu jumlah
bekatul mengandung beberapa makro elemen penting seperti Fe dan Mg.
Akan tetapi, penggunaan bekatul dalam jumlah yang terlalu banyak dapat
menimbulkan kegagalan pertumbuhan miselium, karena media menjadi
mudah terkontaminasi oleh mikroba. Bekatul yang digunakan adalah bekaul
yang masih segar, bersih (tidak tecampur sekam atau kotoran lain), dan
berkualitas baik (lembut atau teksturnya halus). Penyimpanan bekatul dalam
waktu yang cukup lama akan menyebabkan bekatul menggumpal dan
mengalami fermentasi dan membusuk. Bila kualitas bekatul kurang
tercampur baik dengan bahan-bahan lain dapat mengganggu pertumbuhan
jamur tiram putih.
Wulan dan Arif (2007) menyatakan bahwa penambahan bekatul akan
mempercepat waktu munculnya badan buah. Hal ini terjadi karena bekatul
kaya akan bahan kandungan mineral juga mengandung selulosa, protein, C
organik dan bahan organik yang cukup tinggi. Penambahan bekatul dapat
mempercepat waktu tumbuh badan buah dengan total waktu 726,67 jam dan
tanpa penambahan bekatul 1010,00 jam. Pada penelitian yang dilakukan
Istiqomah dan Siti (2014) penambahan bekatul dengan komposisi 22,5%
mampu menyediakan nutrisi yang cukup untuk pembentukan miselium
sekunder yang banyak, sehingga mampu membentuk badan buah yang
banyak pula.
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E. Kapur
Kapur merupakan sumber kalsium bagi pertumbuhan jamur. Selain itu
juga kapur berfungsi untuk mengatur pH media pertumbuhan jamur. Kapur
juga mengandung kalsium sebagai penguat tangaki tubuh buah agar tidak
mudah rontok. Pada budidaya jamur, kapur juga diperlukan karena berfungsi
sebagai pengatur pH (keasaman) media tanam dan sebagai sumber kalsium
(Ca) yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur. Kapur yang digunakan
sebagai bahan campuran media adalah kapur pertanian yaitu kalsium
karbonat (CaCO3) atau kapur bangunan (Sunarmi dan Saparinto, 2010).
Kapur merupakan sumber kalsium. Kapur juga berfungsi mengontrol pH
media tanam agar sesuai dengan syarat tumbuh jamur. Kondisi keasaman ini
berpengaruh terhadap ketersediaan beberapa unsur yang diperlukan untuk
pertumbuhan jamur. Pada pH rendah unsur magnesium, besi, kalsium dan
seng tersedia sedangkan pada pH tinggi unsur unsur tersebut tidak tersedia.
Jika pH terlalu tinggi atau terlalu rendah maka pertumbuhan jamur akan
terganggu (Suriawiria, 2000).
F. Inokulan F3
Jenis bibit jamur yangg dikenal oleh para pembudidaya jamur,
diantaranya bibit murni/kultur murni (F0), bibit induk (F1), dan bibit tebar
(F2). F singkatan dari filial yang artinya generasi atau keturunan. Dengan
demikian ada generasi pertama, generasi kedua, dan seterusnya. Menurunkan/
memperbanyak bibit, misalnya dibuat hingga F6, F7, dan seterusnya tidak
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diperbolehkan. Jika dilakukan maka akan berpengaruh pada penurunan
kualitas bibit. Kualitas bibit yang menurun berdampak pada kemampuan
tumbuh miselium yang semakin lambat, bahkan bisa menyebabkan miselium
mati (tidak tumbuh lagi). Miselium yang lemah mengakibatkan panen jamur
tidak optimal. Panenan berkurang artinya penghasilan pun akan berkurang
(Aditya dan Saraswati, 2012).
Pembiakan tahap ketiga (F3) bertujuan memperbanyak miselium
jamur yang berasal dari pembiakan tahap kedua (F2). Media yang digunakan
pada pembiakan tahap ketiga atau F3 ini sama dengan yang digunakan pada
pembiakan tahap kedua (F2), baik bahan maupun langkah-langkah yang
dilakukan. Inokulasi bibit F3 juga menggunakan teknik yang sama, yaitu
mensterilkan botol inukulan dengan menyemprotkan alkohol 70% dan
memanasi leher botol dengan api. Miselium yang tumbuh pada media F2
(serbuk gergaji) diaduk dengan menggunakan pinset agar tidak menggumpal,
kemudian miselium bibit F2 tersebut dimasukkan ke dalam botol bibit F3
dengan cara menuangkannya.
Bibit F3 yang telah diinokulum segera ditutup kembali dengan kapas
kemudian diinkubasi dalam suhu ruang. Perbedaannya proses inokulasi F2
dan F3 hanya terletak pada sumber inokulumnya. Sumber inokulum bibit F2
berasal dari miselium biakan murni (F1) sedangkan F3 berasal dari miselium
bibit F2. Setiap satu tabung F1 dapat digunakan untuk menginokulasi bibit F2
sebanyak 15- 20 botol, sedangkan satu botol F2 dapat menghasilkan 150-200
botol bibit F3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan Perbenihan
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Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD BP2TPH) dalam setiap harinya
memproduksi bibit F3 sebanyak 170 botol. Perolehan banyak sedikitnya
produksi menyesuaikan kapasitas dari alat sterilisasinya yakni autoklaf.
Penyimpanan (inkubasi) merupakan proses penumbuhan miselium pada
media. Proses ini membutuhkan waktu 30 hari, suhu 25-27˚C dan dalam
keadaan gelap. Miselium yang baik berwarna putih sedangkan miselium yang
rusak berwarna coklat. Botol biakan yang terkontaminasi disingkirkan dan
seluruh isi media tumbuh dibuang untuk menghindari terjadinya penyebaran
kontaminan. Botol yang telah bersih dapat digunakan kembali.
Tahap penyimpanan (inkubasi), baglog yang telah diinokulasi F3 akan
ditumbuhi miselium selama ±3-4 minggu. Beberapa kriteria bibit semai F3
yang siap untuk dijual ke petani yang pertama yaitu miselium tumbuh
tersebar dan merata memenuhi media serbuk kayu dalam botol sehingga
berwarna putih seluruhnya dan tidak ada bercak warna lainnya. Kriteria
kedua, miselium tumbuh dengan cepat yaitu kurang dari 1 bulan dan sudah
berwarna putih karena miselium tumbuh tersebar. Ketiga, miselium dalam
media botol tampak seperti akar yang menjalar menuju dasar botol. Biasanya
miselium yang berhenti tumbuh akan menunjukkan suatu garis seperti
terbakar dan media berwarna kuning pucat. Bibit semai F3 yang sehat dan
tidak terkontaminasi juga mempengaruhi dalam penginokulasian jamur tiram
dan kualitas jamur. Kriteria kelima adalah media bibit F3 harus padat
berwarna khas yakni warna kuning terang atau putih kekuningan (Riyanto,
2010).
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G. Penelitian yang Relevan
Referensi

Tujuan

Hasil Penelitian

Nurafles (2015)

Mendapatkan
perbandingan
serbuk
gergaji dan jerami padi
untuk pertumbuhan dan
produksi jamur tiram
putih.

Konsentrasi penambahan jerami
padi pada media tanam yaitu 0%,
25%, 50%, 25%, 75% dan 100%.
Hasil
secara
statistika
menunjukkan bahwa penambahan
jerami 75% dapat menghasilkan
pertumbuhan yang optimal pada
parameter tubuh buah pertama
paling cepat, umur panen pertama
tercepat dan panjang tangkai
tudung buah. Penambahan jerami
25% memberikan hasil yang
terbaik pada parameter jumlah
tubuh buah per baglog. Pemberian
100% serbuk gergaji memberikan
hasil yang paling optimal terhadap
rata-rata hasil panen per baglog.

dkk. Mempelajari perbedaan
pertumbuhan
dan
produksi jamur tiram
putih antara baglog
jerami padi dan serbuk
gergaji,
dan
mendapatkan
perbandingan campuran
komposisi antara serbuk
gergaji dengan jerami
padi yang tepat sehingga
dapat digunakan sebagai
media tumbuh jamur
tiram putih.

Perlakuan M8 dengan komposisi
penambahan jerami padi 100 g
memberikan hasil yang terbaik
pada perlakuan lama penyebaran
miselium, saat muncul badan buah
(Pin head) pertama, diameter
tudung buah, frekuensi panen,
bobot segar badan buah, interval
panen dan keuntungan panen
tertinggi.

Hariadi
(2013)
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Referensi
Putri (2014)

Wahidah
(2015)

Tujuan

Hasil Penelitian

Mengetahui
pengaruh Penelitian
ini
menggunakan
limbah ampas aren dan konsentrasi ampas aren (0%, 5%,
jerami padi terhadap 10%, 15%) dan jerami padi (0%,
produktivitas
jamur 5%, 10%, 15%) dengan dua
tiram putih.
ulangan.
Penambahan
limbah
ampas aren 10% dan jerami padi
15% berpengaruh paling baik
terhadap
lama
penyebaran
miselium. Penambahan ampas aren
15% dan jerami padi 15%
berpengaruh paling baik terhadap
berat segar jamur tiram putih.
dkk. Mengetahui
pengaruh
penggunaan
media
tanam
serbuk
kayu
gergaji sebagai media
tumbuh jamur tiram
putih
(Pleurotus
ostreatus).

Penelitian ini menggunakan 2
perlakuan yaitu jerami 80 % dan
serbuk
gergaji
80%.
Hasil
penelitian
diperoleh
bahwa
perlakuan dengan menggunakan
80% jerami memberikan pengaruh
yang baik pada parameter lama
penyebaran miselium. Sedangkan
perlakuan
menggunakan
80%
serbuk
gergaji
memberikan
pengaruh yang baik terhadap
parameter jumlah tubuh buah dan
berat basah tubuh buah.

H. Kerangka Berpikir
Jamur tiram putih termasuk golongan organisme yang tidak memiliki
klorofil sehingga dapat disebut heterotrof karena tidak dapat membuat
makanan sendiri. Akan tetapi jamur tiram banyak diminati oleh masyarakat
karena banyak gizi dan manfaatnya. Oleh karena tingginya peminat jamur
tiram, maka banyak produsen jamur yang membudidayakan jamur tiram
untuk memenuhi permintaan pasar. Dalam membudidayakan jamur tiram
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dibutuhkan substrat yang memiliki nutrisi tinggi yang dibutuhkan jamur
untuk berkembangbiak. Tempat tumbuh jamur tiram biasanya menggunakan
substrat dari serbuk gergaji. Banyak produsen yang telah menggunakan
serbuk gergaji sebagai media tanam.
Ketersediaan serbuk gergaji yang semakin sulit diperoleh membuat
produsen mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan jamur tiram di
pasaran. Akan tetapi telah ditemukan substrat lain yang juga mampu menjadi
media tanam jamur yaitu jerami. Ketersediaan jerami yang merupakan limbah
pertanian belum banyak diolah sehingga bermanfaat. Diketahui bahwa jerami
memiliki nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur. Dalam
penelitian ini diharapkan jerami dapat menggantikan serbuk gergaji yang sulit
diperoleh sebagai substrat jamur tiram putih untuk tumbuh. Kerangka
berpikir tersebut dapat dilihat pada gambar diagram alur pada Gambar 2.3.
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Jamur tiram banyak diminati oleh banyak masyarakat karena nutrisinya
banyak.

Tingginya permintaan jamur tiram di pasaran

Banyak produsen jamur

Serbuk gergaji terbatas

Jerami sebagai limbah
pertanian tersedia banyak dan
pemanfaatannya kurang

Jerami memiliki nutrisi yang
dibutuhkan dalam
pertumbuhan jamur
Penambahan jerami pada media tanam
diharapkan memberikan hasil paling
optimal pada pertumbuhan dan
produktivitas jamur tiram dibandingkan
dengan serbuk gergaji

Jerami dapat menjadi media
tanam jamur tiram putih dan
sebagai solusi pemanfaatan
limbah

Gambar 2.5 Kerangka berpikir penelitian
I.

Hipotesis
1. Pemberian jerami padi pada media tanam berpengaruh terhadap
produktivitas (berat basah, berat kering, kadar air, jumlah tubuh buah)
jamur tiram putih
2. Konsentrasi penambahan jerami padi pada media tanam yang optimal
adalah P3 dengan penambahan jerami sebesar 30%
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian ekperimental.
Penelitian eksperimental merupakan kegiatan terperinci yang dirancang untuk
menghasilkan data. Penelitian eksperimental juga dapat didefinisikan sebagai
penelitian yang mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain
dengan kontrol penelitian. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan 3 perlakuan dan masingmasing perlakuan memiliki 3 kali ulangan. Penelitian ini bertujuan untuk
melihat bagaimana pengaruh pemberian jerami pada media tanam terhadap
pertumbuhan jamur tiram putih.
B. Variabel Penelitian
Penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu variabel bebas, terikat dan
kontrol. Variabel yang digunakan sebagai berikut :
1. Variabel bebas dari penelitian ini adalah penambahan jerami dalam
media tanam jamur tiram per baglog (1000 g) dengan berbagai
konsentrasi ang telah ditentukan dapat dilihat pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1 Konsentrasi penambahan jerami padi
Perlakuan

Pemberian jerami
(%)
(g)
0
0
15
150
30
300
60
600

Kontrol
Perlakuan 1 (P1)
Perlakuan 2 (P2)
Perlakuan 3 (P3)
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2. Variabel terikat dari penelitian ini adalah parameter yang diamati
meliputi berat basah, berat kering, kadar air,dan jumlah tubuh buah
3. Variabel kontrol penelitian ini adalah pengomposan media selama 2
hari, lebar sayatan 3 x 3 cm dan jumlah sayatan hanya 2 sayatan
berbentuk huruf V, penyiraman lantai kumbung setiap sore hari,
pemberian dedak 20% dan kapur 5%
C. Batasan Penelitian/ Batasan Masalah
Dalam penelitian yang sudah dilakukan, terdapat beberapa batasan penelitian
yaitu :
1. Inokulum jamur tiram putih (P. ostreatus) didapat dari tempat budidaya
jamur tiram putih di Artha Sifantara yang berlokasi di Tapanrejo Rt : 10
Rw : 33 Maguwoharjo, Depok, Sleman. Inokulum yang digunakan
merupakan inokulum F3 dengan media serbuk gergaji.
2. Jerami yang digunakan merupakan jerami padi kering jenis 64 yang
didapat dari area persawahan di daerah desa Paingan, Maguwoharjo.
Bagian jerami yang digunakan sebagai campuran media yaitu pada bagian
pangkal sampai sebelum ujung daun.
3. Media yang digunakan untuk kontrol (K) adalah serbuk gergaji 75 %, 0%
jerami, dedak 20 % dan kapur 5 %.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
34

D. Alat dan Bahan Penelitian
Penelitian ini menggunakan alat dan bahan sebagai berikut :
a) Alat
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Timbangan digital
ACIS, higrometer Haar Synt Hygro, termometer ruang Kenko, oven
Hacko, kompor, kantong plastik khusus baglog, sekop, sendok inokulasi,
pinset, rak penyimpanan, kantong kertas, kapas, cincin atau pipa paralon,
penutup dari paralon, karet gelang, arit, meteran, gunting Hammer mill,
mesin pencacah jerami, alat pengepres media, penusuk dari kayu, ruang
produksi, ruang sterilisasi, ruang pencampuran, alat angkut, karung, selang,
ember, gelas ukur, kamera, log book, pulpen, spidol, pensil, penggaris,
tipex, penghapus karet, label.
b) Bahan
Bahan yang digunakan adalah bibit F3 jamur tiram putih (P.
ostreatus), jerami 0,5-1 cm, serbuk gergaji kayu sengon, bekatul, kapur,
air.
E. Cara Kerja
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai Juli yang bertempat di
pembudidayaan jamur tiram putih Artha Sifantara yang berlokasi di
Tapanrejo Rt : 10 Rw : 33 Maguwoharjo, Depok, Sleman. Pencacahan jerami
dilakukan di kampus 3 Universitas Sanata Dharma.
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1. Penyiapan jerami dan penyiapan serbuk gergaji
Jerami diambil dari sawah yang sudah 2-3 hari dipanen.
Pemotongan jerami di sawah dilakukan saat siang hari supaya jerami
dalam kondisi kering. Jerami yang akan digunakan sebagai media tanam
jamur tiram putih harus dalam keadaan kering supaya tidak mudah
berjamur dan membusuk. Selanjutnya jerami dijemur kembali di bawah
sinar matahari sampai menjelang sore.
a. Pencacahan jerami
Jerami yang telah disiapkan kemudian dicacah menggunakan
mesin pencacah daun. Jerami yang akan digunakan dalam penelitian
harus dalam keadaan kering supaya tidak tumbuh jamur lain atau
kontaminasi. Panjang jerami yang sudah dicacah 2-5 cm.
b. Penyiapan serbuk gergaji
Serbuk gergaji yang diambil benar-benar kering, kemudian dijemur
kembali sebelum dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya.
c. Pencampuran media
Serbuk gergaji dan jerami yang telah ditakar untuk setiap
perlakuan dicampur dengan campuran bahan-bahan lain seperti kapur
dan bekatul di tempat yang terpisah pada masing-masing perlakuan.
Komposisi kapur dan bekatul pada masing-masing baglog sama yaitu
5% dan 20%. Campuran media yang sudah merata selanjutnya diberi
air sampai diperoleh kadar air media campuran 70%. kadar air 70%
hingga kenampakan campurannya jika media tanam digenggam,
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kemudian genggaman tangan dibuka maka media campuran tidak
hancur, tetapi saat juga mudah dihancurkan dengan tangan. Komposisi
media dapat dilihat dalam Tabel 3.2.
Tabel 3.2 Komposisi media tanam jamur tiram putih per baglog
Bahan
Kapur
Dedak
Serbuk
gergaji
Jerami
Total

Perlakuan
Kontrol
(%)
g
5
50
20
200
75
750

P1
(%)
5
20
60

0
100

15
100

0
1000

g
50
20
600

P2
(%)
5
20
45

150
1000

30
100

g
50
200
450

P3
(%)
5
20
15

g
50
200
150

300
1000

60
100

600
1000

d. Pengomposan
Setelah media tanam jamur jadi kemudian dimasukkan ke
dalam ember plastik dan ditutup. Pengomposan pada media tersebut
dilakukan selama 2 hari supaya campuran komposisi media tercampur
dengan merata.
e. Pembuatan baglog
Setelah proses fermentasi, kemudian dimasukkan dalam
kantong plastik ukuran 1500 g dengan berat total media tanam yaitu
1000 g, dengan ketebalan plastik minimum 0,003 mm. Untuk
perlakuan kontrol dalam media tanam tidak ada campuran jerami.
Selanjutnya media tanam di dalam kantong plastik atau yang lebih
sering disebut baglog tersebut dipadatkan dengan cara dipukulkan ke
tanah agar media tanam padat dan tidak mudah hancur.
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Setelah pemadatan baglog, lalu diberi label sesuai dengan
perlakuan yang telah ditentukan. Kemudian dipadatkan dengan cara
dipres menggunakan pengepres baglog otomatis. Selanjutnya, baglog
diberi cincin paralon pada bagian tengah atas.
Pada bagian tengah atas, media diberi lubang tepat di bawah
cincin paralon menggunakan alat pelubang / penusuk yang terbuat dari
kayu berbentuk tabung dengan ujungnya mengerucut. Lubang tersebut
sebagai tempat bibit jamur tiram putih. Setelah diberi lubang,
kemudian ditutup dengan penutup yang juga terbuat dari paralon
kemudian diberi label perlakuan dan pengulangan.
f. Sterilisasi
Sterilisasi media dengan menggunakan oven yang berbentuk
ruangan dengan suhu tinggi. Sterilisasi dilakukan pada suhu 121˚C
selama 5 jam. Selain sterilisasi media, kapas yang akan digunakan
sebagai penutup media saat inkubasi juga harus disterilisasikan dengan
cara dimasukkan ke dalam plastik tahan panas dan disterilisasikan
bersama dengan media. Media yang sudah disterilisasikan kemudian
didinginkan selama 24 jam.
g. Pendinginan
Media tanam yang sudah disterilisasi kemudian didinginkan.
Pendinginan dilakukan di dalam suatu ruangan yang mempunyai
sirkulasi udara yang cukup supaya panas yang ada pada media tanam
dapat

berangsur-angsur

menjadi

dingin,

namun

tetap

steril.
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Pendinginan dilakukan selama sehari semalam atau selama 24 jam.
Pendinginan media tanam mutlak dilakukan karena pada prinsipnya
pendinginan dilakukan agar pada saat media tanam diinokulasi
(ditanam), bibit jamur tidak akan mati.
2. Inokulasi
Inokulasi dilakukan di ruang khusus yang sudah disterilisasi dengan
menyemprotkan formalin 1 % dan dibiarkan selama 24 jam. Cara yang
dilakukan dengan membuka penutup baglog kemudian bagian ujung dari
baglog didekatkan pada bunsen, bibit jamur dimasukkan lewat cincin
paralon bagian tengah dalam media. Bibit jamur yang digunakan
merupakan bibit F3 yaitu bibit yang sudah ditumbuhkan pada media
serbuk gergaji yang ke- 2 kalinya. Selain ruangan yang harus bersih dan
steril, peralatan yang digunakan juga disterilisasi. Sterilisasi peralatan
dilakukan dengan cara mencelupkan peralatan yang digunakan pada
alkohol dan membakarnya di atas api bunsen. Inokulasi ini dilakukan
satu per satu baglog. Penanaman bibit jamur dengan cara memasukkan
bibit ke atas permukaan media tanam secukupnya. Bibit jamur tiram
yang dimasukkan ± 2 sendok makan pada permukaan media tanam yang
memiliki berat 1000 g. Setelah bibit ditaburkan ke lubang yang terletak
pada permukaan media tanam, pada bagian ujung cincin ditutup dengan
kapas yang sebelumnya sudah disterilisasi.
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3. Inkubasi dan Pemeliharaan
Inkubasi dilakukan dengan cara menyimpan pada ruang khusus dengan
kondisi tertentu yang bertujuan supaya miselium jamur tumbuh dengan
baik. Semua baglog ditempatkan di rak kayu dengan posisi horizontal dan
dibiarkan sampai miselium jamur tiram putih tumbuh memenuhi seluruh
baglog. Kondisi ruangan inkubasi diatur dengan suhu 20-35˚C dengan
kelembaban udara kira-kira 80-90%. Kondisi tersebut dapat diatur dengan
cara memberikan sirkulasi udara atau menyiram lingkungan dengan air
bila suhu terlalu tinggi. Pengukuran suhu dan kelembaban ruangan
dilakukan dengan menggunakan termometer ruang dan higrometer.
Inkubasi diakhiri setelah sekitar 5 minggu yang ditandai dengan adanya
miselia yang tampak putih merata menyelimuti seluruh permukaan media
tanam.
Pemeliharaan dilakukan dengan mengkondisikan suhu dan kelembaban
agar relatif stabil. Untuk menjaga kelembaban tersebut dilakukan
penyiraman yaitu dengan menyiram lantai kumbung menggunakan air
bersih setiap pagi dan sore hari. Baglog yang sudah dipenuhi dengan
miselium kemudian disayat pada bagian bawah baglog sebanyak 2
sayatan membentuk huruf V dengan panjang sayatan masing-masing 3 cm.
4. Pemanenan
Pemanenan dilakukan pada umur ±1-2 minggu setelah baglog
disayat. Kriteria jamur yang dipanen yaitu berwarna putih, sudah merekah,
tidak busuk/ masih dalam keadaan segar. Seluruh panen dihentikan bila
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masing-masing baglog sudah dipanen sebanyak 3 kali. Cara untuk
memanen jamur tiram putih dengan mengambil 1 rumpun jamur hingga
bagian pangkalnya. Apabila bagian pangkal jamur tiram masih tertinggal
dalam media, dapat memicu kontaminasi dan tumbuhnya bakteri serta
jamur lain. Adanya bagian jamur yang tertinggal dapat membusuk
sehingga dapat mengakibatkan kerusakan media bahkan dapat merusak
pertumbuhan jamur selanjutnya.
Setelah dipanen, jamur pada tiap-tiap perlakuan dan pada sekali
panen langsung dihitung jumlah tubuh buah dari yang terbesar hingga
terkecil

dan

ditimbang

menggunakan

timbangan

digital

guna

mendapatkan berat basah. Kemudian jamur tiram putih dimasukkan ke
dalam kantong kertas dan diberi label urutan panen dan kode perlakuan.
Jamur kemudian dimasukkan ke dalam oven. Selisih berat sebelum dan
sesudah pengeringan adalah banyaknya air yang diuapkan. Jamur tiram
putih kemudian ditimbang kembali dengan menggunakan timbangan
digital. Pengovenan pada masing-masing ulangan dilakukan 2-3 kali
untuk mendapatkan berat kering jamur tiram yang konstan. Setelah
mendapatkan hasil berat kering, lalu menghitung kadar air (%) dalam
jamur tiram putih pada masing-masing panen dengan rumus yang sudah
ditentukan. Cara kerja penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1
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2a

1

2c

2d

2b

2e

2f

2g

3

4

5

6

Gambar 3.1 Cara Kerja Pembuatan Baglog
Keterangan Gambar :
1: Penyiapan jerami, 2: Penyiapan media, 2a: Pencacahan jerami, 2b:
Penyiapan serbuk gergaji, 2c: Pencampuran media, 2d: Pengomposan, 2e:
Pembuatan baglog, 2f: Sterilisasi baglog, 2g: Pendinginan, 3: Inokulasi, 4:
Inkubasi dan pemeliharaan, 5: Pemanenan, 6: Penyayatan baglog
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5. Parameter Pengamatan
1) Jumlah tubuh buah (buah)
Pengamatan

jumlah

tubuh

buah

dilakukan

dengan

menghitung jumlah tubuh buah jamur tiram setelah panen pada
setiap baglog. Kriteria tubuh buah jamur tiram yang dihitung
adalah jamur tiram dengan badan buah besar, sedang maupun kecil.
2) Berat basah (g)
Pengukuran berat basah dilakukan dengan cara mencabut
pangkal batang jamur tiram yang sudah siap panen dan ditimbang
menggunakan timbangan digital.
3) Berat kering (g)
Pengukuran berat kering dilakukan setelah mengukur berat
basah jamur tiram terlebih dahulu. Setelah berat basah diukur,
jamur tiram kemudian dimasukkan ke dalam oven. Setelah 60-100
menit di dalam oven, jamur tiram diukur kembali beratnya lalu
dicatat. Jamur tiram yang sudah dioven kemudian dimasukkan ke
dalam oven lagi untuk mendapatkan berat kering yang konstan.
Setelah mendapatkan berat kering konstan pada jamur, maka
perhitungan dihentikan. Hasil perhitungan terakhir yang dicatat
sebagai berat kering dari jamur tiram.
4) Kadar air (%)
Penghitungan kadar air dari jamur tiram dapat dilakukan
setelah perhitungan berat basah dan berat kering. Setelah data
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berat basah dan berat kering didapat, maka kadar air dari jamur
tiram dapat dihitung dengan memasukkan data ke dalam rumus
yang sudah ditentukan di bawah ini :
Kadar air (%) = BB – BK x 100%
BB
(Sumiati dkk., 2005)
Keterangan :
BB : Berat Basah
BK : Berat Kering
5) Uji Proksimat baglog
Uji proksimat pada media tanam jamur dalam baglog
meliputi uji air dengan metode termogravimetri atau pengeringan
selama 3 jam dengan suhu 100℃ menggunakan oven, abu dengan
metode drying ash, uji kadar lemak dengan metode soxhletasi, uji
kadar protein (N total) dengan metode kjehdahl, uji serat kasar
dengan metode pengurangan bobot karena pengabuan, pengukuran
karbohidrat berdasarkan perhitungan % karbohidrat = 100% %(protein+lemak+abu+air) dan pengukuran kadar energi dengan
metode Bom kalorimeter. Pengujian proksimat pada media tanam
jamur tiram putih dilakukan di Chemix Laboratorium.
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F. Metode Analisis Data
Analisis data yang digunakan adalah uji Anova one way critical dengan α
= 0,05 menggunakan aplikasi SPSS 21. Uji Anova untuk mengetahui apakah
masing-masing variabel independen secara sendiri-sendiri mempunyai
pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan jamur tiram putih diamati dalam berbagai parameter. Parameter
yang diamati pada pertumbuhan jamur tiram meliputi berat basah, berat kering,
kadar air, dan jumlah tubuh buah. Selain pengamatan pada pertumbuhan jamur
tiram putih, juga dilakukan uji proksimat pada media jamur tiram putih. Parameter
yang diamati pada media tanam jamur tiram putih melalui uji proksimat yang
meliputi kadar air, abu, protein, lemak, serat kasar, karbohidrat dan energi.
Menurut Cahyana dkk. (2005), keberhasilan budidaya jamur ditentukan oleh
kualitas media tanam. Oleh sebab itu dalam penelitian ini menganalisis perlakuan
mana yang memiliki produktivitas jamur tiram putih dengan hasil optimal.
A. Uji Proksimat Baglog Jamur Tiram Putih
Pertumbuhan jamur tiram putih dipengaruhi oleh media tanamnya. Media
tanam yang digunakan merupakan campuran antara jerami dan serbuk gergaji.
Masing-masing perlakuan memiliki konsentrasi komposisi berbeda yang
dikemas dalam sebuah plastik disebut baglog. Budidaya jamur tiram putih
harus memperhatikan asupan protein dan mineral dalam media. Oleh sebab itu
dalam pemilihan media tanam menggunakan substrat yang mengandung
protein dan mineral.

45
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Uji proksimat terhadap baglog jamur tiram putih meliputi kadar air dalam
baglog, abu, protein, lemak, serat kasar, karbohidrat, dan energi. Komponen
bahan ekstrak tanpa nitrogen adalah hasil pengurangan bahan kering dengan
komponen abu, lemak, nitrogen total, dan serat. Komponen lemak, protein dan
serat kering disebut lemak kasar, protein kasar dan serat kasar. Metode
analisis proksimat menghasilkan komponen nutrisi yang masih campuran
(Sudarmadji dkk., 2003).
Hasil uji baglog jamur tiram putih secara lengkap dapat dilihat pada Tabel
4.1.
Tabel 4.1 Uji Baglog Jamur Tiram Putih

UJI
Perlakuan

Kadar
air (%)

Abu

Protein

Lemak

(%)

(%)

(%)

K

73,8

5,7

0,1

1,4

P1

71,6

6,7

1,2

P2

71,3

6,7

P3

74,4

6,1

Serat
kasar

Karbohidrat

Energi

(%)

(ATP)

17,8

1,2

1799,7

0,7

17,3

2,5

2117,8

0,6

0,8

16,9

3,9

2394,7

0,1

0,8

16,5

2,1

1595,6

(%)

Keterangan : K: 75% gergaji, P1: 60% gergaji + 15% jerami, P2: 45% gergaji
+ 30% jerami, P3: 15% gergaji + 60% jerami (Lampiran 10)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
47

Berdasarkan Tabel 4.1 kadar air tertinggi dalam baglog terdapat pada P3
yaitu 74,4 %. Kadar air terendah pada baglog terdapat pada P2 yaitu 71,3 %.
Pemberian air pada masing-masing baglog sama banyak yaitu 70%. Akan
tetapi daya serap campuran jerami dan serbuk kayu pada masing-masing
perlakuan terhadap air berbeda-beda, maka kandungan air dalam baglog pun
berbeda. Menurut Draski dkk. (2013), jerami padi menyerap banyak air.
Kandungan air tersebut yang akan digunakan oleh jamur sebagai cadangan
nutrisi selama masa inkubasi untuk dapat dipanen sebanyak 3 kali panen.
Hidayat dkk (2012) menyatakan bahwa struktur media jerami padi yang
berongga dan banyak mengandung pori – pori memudahkan miselium jamur
tumbuh dengan baik. Adanya pori – pori tersebut maka dalam media akan
tersedia cukup oksigen (O2) yang dibutuhkan oleh jamur pada awal
pertumbuhan miselium.
Jerami memiliki serat-serat pada setiap bagiannya. Hal tersebut yang
membuat jerami memiliki daya serap yang tinggi. Menurut penelitian yang
dilakukan oleh Gultom dkk. (2013), pengeringan jerami untuk pembuatan
papan partikel membutuhkan proses yang panjang hingga kadar air benarbenar rendah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin besar
komposisi jerami maka semakin tinggi kadar air partikel. Hal ini juga
didukung oleh Wulandari (2012) yang menyatakan bahwa semakin besar
komposisi jerami maka semakin tinggi kadar air. Jerami sudah memiliki
banyak kandungan air sebelum ditambahkan air saat pembuatan baglog karena
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teksturnya yang mampu menyerap dan menyimpan air. Dapat dilihat pula
bahwa baglog P3 setelah dilakukan uji proksimat memiliki kadar air paling
tinggi yaitu 74,4%. Air pada jerami berfungsi sebagai pembentuk kelembaban
dan sumber air bagi pertumbuhan jamur.
Kandungan lemak kasar pada perlakuan K paling tinggi dibandingkan
perlakuan lainya. Kandungan lemak yang tinggi pada perlakuan K disebabkan
karena media yang digunakan adalah serbuk gergaji seluruhnya dalam baglog.
Serbuk gergaji memiliki kandungan selulosa yang terdegradasi sehingga dapat
melepaskan lemak.
Nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur tiram adalah
karbohidrat, lignin dan serat (Parlindungan, 2003). Hasil uji proksimat
menunjukkan bahwa P2 memiliki banyak nutrisi yang paling tinggi
diantaranya adalah abu 6,7 % ; karbohidrat 3,9 % dan energi 2394,7 ATP.
Nutrisi tersebut sangat berpengaruh pada pertumbuhan jamur tiram. Hal ini
menyebabkan P2 kemungkinan akan memproduksi jamur tiram putih yang
optimal selama 3 kali panen.
Hasil penelitian Suriawiria (2000), menunjukkan bahwa jerami padi
berfungsi sebagai substrat tempat menempelnya miselium dan sumber nutrisi.
Nutrisi yang terkandung dalam jerami padi adalah hemiselulosa 27,5 %;
selulosa 39,1%; lignin 12,5%; abu 11,5%. Lignin, selulosa, karbohidrat, dan
serat kemudian didegradasi oleh jamur menjadi karbohidrat yang kemudian
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dapat digunakan untuk sintesis protein. P2 memiliki kandungan karbohidrat
paling tinggi meskipun penambahan jerami hanya sebesar 30%. Hal tersebut
dikarenakan kedua substrat tersebut turut berkontribusi dalam menyediakan
karbohidrat.
Jamur tiram putih termasuk ke dalam golongan jamur konsumsi yang
hidup pada kayu-kayu yang telah melapuk. Jamur tiram juga dapat tumbuh
pada serbuk gergaji, limbah jerami, limbah kapas, kertas kardus, atau bahkan
organik lainnya (Maulana, 2012). Jerami cocok untuk media karena memiliki
kandungan nutrisi yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, jamur tiram dapat tumbuh
menggunakan media jerami.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yunitasari (2010) dilakukan
pengomposan selama 1 - 2 hari. Pengomposan dimaksudkan untuk mengurai
senyawa - senyawa kompleks yang ada dalam media dengan bantuan mikroba
sehingga diperoleh senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Pengomposan
dilakukan dengan cara menimbun campuran serbuk gergaji kemudian
menutupnya secara rapat dengan menggunakan plastik. Dalam pembuatan
media jamur tiram putih memerlukan pengomposan. Pengomposan dilakukan
agar senyawa yang dikandung media seperti selulosa dapat terurai menjadi
senyawa yang lebih sederhana sehingga dapat dicerna oleh jamur (Anonim
dalam Draski dkk., 2013). Akan tetapi pengomposan yang dilakukan dalam
penelitian ini menggunakan ember plastik dan ditutup dengan penutup yang
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juga terbuat dari plastik. Pengomposan tidak dilakukan lebih dari 2 hari karena
menghindari pertumbuhan mikroba lain yang merugikan.
Meskipun serbuk gergaji dan jerami padi sudah menjadi limbah dan tidak
dapat digunakan lagi, namun keduanya masih memiliki kandungan nutrisi.
Antara serbuk gergaji dan jerami pun juga memiliki perbedaan. Menurut
Andoko dkk. (2007), kayu sengon termasuk dalam golongan kayu lunak.
Perbedaan kandungan selulosa, hemiselulosa, lignin dan abu dalam serbuk
gergaji kayu sengon dengan jerami dapat dilihat pada Tabel 2.2.
Komposisi kimia jerami padi menurut Napitulu (2002), selulosa 33-38%,
lignin 17-19%, serat kasar 29,2%, kadar abu 68%. Komposisi kimia serbuk
gergaji kayu menurut Agung dkk. (2012), selulosa 33 - 38%, hemiselulosa
15 -25%, lignin 18 - 33%. Selulosa akan diurai menjadi bahan sederhana
yang bisa dijadikan nutrisi untuk diserap ke dalam sel. Senyawa ini akan
digunakan sebagai nutrisi cadangan sedangkan lignin tahan terhadap
penguraian sehingga proses pelapukannya lebih lambat dan membutuhkan
waktu yang lama. Oleh karena itu semakin banyak kandungan selulosa dari
suatu jenis media dapat meningkatkan kecepatan miselium jamur tetapi
kadar lignin dari suatu media dapat menghambat pertumbuhan miselium
jamur. Sesuai dengan pendapat Sumiati dkk. (2005), bahwa semakin cepat
penyebaran miselium maka akan semakin cepat pula pembentukan tubuh
buahnya.
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B.

Parameter Pertumbuhan Jamur Tiram Putih
Pertumbuhan jamur tiram putih dapat diamati dari berbagai macam
pengamatan. Dalam penelitian ini, digunakan 4 parameter penelitian yaitu
berat basah jamur, berat kering jamur, kadar air dan jumlah tubuh buah jamur.
Keempat parameter tersebut telah dilakukan pengamatan secara terus
menerus hingga waktu yang ditentukan. Masing-masing parameter akan
dibahas secara terpisah sehingga dapat dijelaskan secara terperinci dan
mendalam.
1. Berat Basah Jamur Tiram Putih
Parameter pertumbuhan jamur tiram putih yang dapat diamati adalah
berat basah jamur. Berat basah jamur dijadikan sebuah parameter
pertumbuhan karena dapat diukur secara langsung. Pengukuran berat
basah jamur tiram adalah saat setelah panen langsung diukur
menggunakan timbangan digital. Dapat dikatakan bahwa berat basah
jamur tiram putih sama dengan berat segar jamur tiram putih. Rata-rata
berat basah yang paling tinggi sebesar 95,78 g pada P2 dengan
komposisi media tanam 45% gergaji dan 30% jerami, sedangkan ratarata berat basah yang paling rendah sebesar 53,67 g pada P1 dengan
komposisi 15% gergaji dan 60% jerami. Rata-rata berat basah jamur
tiram putih secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 4.1.
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Gambar 4.1. Berat basah jamur tiram putih
Menurut Campbell dkk. (2003), fungi merupakan organisme
heterotrof yang memperoleh makanan melalui absorpsi. Jadi jamur tiram
putih yang termasuk dalam kingdom Fungi ini tidak dapat membuat
sendiri makanannya. Makanan fungi diabsorpsi dari media tumbuhnya
dan lingkungan yaitu udara. Jamur tiram putih tumbuh dengan
membentuk

filamen

multiseluler,

jadi

struktur

tubuhnya

yang

memainkan peran penting dalam memperoleh makanan.
Fungi di alam bebas tidak dapat dengan mudah mencerna nutrisi
pada substrat. Namun berbeda dengan jamur tiram putih yang
dibudidayakan, karena sudah disediakan nutrisi dalam baglog. Jamur
tiram putih juga tidak perlu menyederhanakan unsur yang digunakan
sebagai nutrisi, namun bisa langsung menyerap nutrisi yang telah
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tersedia dan menggunakannya. Hal tersebut dikarenakan molekulmolekul kompleks dalam baglog sudah memecah menjadi senyawasenyawa organik yang lebih sederhana pada saat pengomposan.
Pemecahan molekul-molekul tersebut dilakukan oleh enzim.
Faktor dari berat basah yang tinggi pada P2 bisa juga disebabkan
karena struktur jamur tiram putih yang memiliki hifa yang cepat untuk
menyerap nutrisi sehingga dapat meningkatkan efisiensi absorpsi nutrisi.
Nutrisi tersebut yang digunakan jamur untuk tumbuh membentuk
filamen kecil yang disebut hifa. Hifa yang berkesinambungan tersebut
kemudian menjadi miselium. Menurut Campbell dkk. (2003), dalam hifa
tersebut terdapat banyak sel yang mengandung sitoplasma yang
merupakan cairan dalam sel. Miselium jamur tiram putih tumbuh dengan
cepat, seiring disalurkannya protein dan zat-zat lainnya yang disintesis
oleh fungi melalui aliran sitoplasma ke ujung-ujung hifa yang menjulur.
Jadi air yang diserap oleh jamur yang juga melarutkan nutrisi untuk
diserap sel dan digunakan dalam pembelahan sel-sel yang membentuk
miselium.
Berdasarkan hasil uji Anova, didapatkan hasil tidak signifikan. F
(3,183) > α (0,085). Hal ini berarti tidak ada pengaruh dalam
penambahan jerami pada media tanam jamur tiram putih terhadap berat
basah jamur tiram putih. Oleh sebab itu tidak ada uji lanjut untuk
mengetahui letak perbedaan. (Lampiran 11)
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Berat basah jamur tiram putih ditentukan oleh banyak sedikitnya
kandungan air di dalam tubuh buah jamur. Menurut Karimi dalam
Nurafles (2015), berat basah jamur tiram putih berkaitan dengan
ketersediaan sumber nutrisi pada substrat yang meliputi lignin, selulosa,
protein, senyawa pati,

karbon, nitrogen, hidrogen, dan oksigen.

Berdasarkan hasil uji proksimat, P2 memiliki kandungan nutrisi yang
tinggi pada kadar abu, karbohidrat dan energi.
Hasil penelitian yang dilakukan Maulana (2012) juga menunjukkan
hasil berat basah saat panen dapat dipengaruhi oleh perbedaan komposisi
nutrisi dan sifat media. Hal ini seperti yang dikatakan Aryantha dalam
Reyekti (2013) bahwa hasil berat basah jamur dipengaruhi oleh adanya
selulosa, lignin, dan serat yang terkandung dalam substrat. Lignin,
selulosa dan hemiselulosa merupakan komponen utama pada media
tumbuh jamur tiram. Oleh karena itu bahan substitusi seharusnya
mengandung lignin dan selulosa karena jamur tiram termasuk jamur
kayu yang tumbuh subur pada media yang mengandung kayu (lignin dan
selulosa).
Jerami memiliki tekstur yang mudah untuk menyerap air. Oleh
sebab itu, perbandingan antara jerami dan serbuk gergaji pada P2 sangat
optimal bila digunakan sebagai media tanam jamur. Berat basah jamur
tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan miselium tetapi lebih
cenderung pada ketersediaan sumber nutrisi pada substrat yang meliputi
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lignin, selulosa, protein, senyawa pati, karbon, nitrogen, hidrogen dan
oksigen. Berdasarkan gambar 4.1, perlakuan media tanam serbuk gergaji
dan jerami padi terhadap berat basah tubuh buah (g) diperoleh nilai yang
berbeda, namun jika dianalisis secara statistik hasilnya tidak berbeda
nyata. Pada gambar 4.1 dapat dilihat juga berat basah tertinggi diperoleh
dari campuran 45% serbuk gergaji dan 30% jerami. Hal tersebut bisa
dikarenakan kurangnya tubuh buah yang terbentuk pada perlakuan K, P1
dan P3 selama pengamatan saat masa inkubasi.
Terdapat hubungan positif antara berat basah dan jumlah tubuh buah.
Semakin banyak jumlah tubuh buah yang tumbuh, maka semakin tinggi
berat basahnya. Karena masing-masing tubuh buah memiliki kandungan
air sehingga semakin banyak tubuh buah maka berat basahnya semakin
tinggi. Namun tidak menutup kemungkinan bila jumlah tubuh buah yang
dihasilkan banyak tapi berat basahnya rendah. Hal tersebut dikarenakan
ukuran tubuh buah yang kecil-kecil sehingga kandungan air dalam
masing-masing tubuh buah sedikit. Adapula jamur yang memiliki berat
basah yang tinggi meskipun jumlah tubuh buahnya sedikit karena ukuran
masing-masing tubuh buah besar. Oleh karena itu kandungan air dalam
masing-masing tubuh buah menjadi banyak. Jadi terdapat hubungan
positif pula antara berat basah dengan ukuran tubuh buah.
Faktor lain juga dapat disebabkan karena air yang tersimpan dalam
baglog akan semakin berkurang. Dapat dijumpai apabila baglog sudah
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melewati panen pertamanya, maka kadungan air mulai berkurang. Hasil
yang didapat dalam penelitian ini adalah perlakuan K, P1 dan P3
kekurangan air sehingga berat basah jamur rendah.
Pada penelitian Putri (2014) dilakukan pengukuran berat basah atau
berat basah jamur tiram putih. Hasil yang didapat adalah penambahan
konsentrasi ampas aren 15%, jerami padi 15% dan sisanya serbuk
gergaji dapat meningkatkan produktivitas jamur tiram putih dan berat
basah yang ditentukan oleh kesuburan media dan adanya zat-zat
makanan seperti karbohidrat, protein, selulosa, lignin, dan nutrisi.
Begitupun dengan penelitian ini yang menggunakan campuran 30%
jerami dan 40% serbuk kayu juga memiliki berat basah jamur tiram putih
yang paling tinggi.
Pemberian air pada masing-masing perlakuan sama banyak yaitu
sebanyak 58,3%. Pemberian air bertujuan supaya jerami dan serbuk
gergaji dapat tercampur merata dengan bahan lainnya yaitu dedak dan
kapur. Meskipun pemberian air sama banyak, namun hasil yang didapat
dari berat basah jamur berbeda-beda. P2 memiliki berat basah paling
tinggi karena tekstur media menyebabkan air dalam baglog tetap
tersimpan di dalam baglog.
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2. Berat Kering Jamur Tiram Putih
Menurut Maulana (2012), jamur tiram mengandung protein, air,
kalori, karbohidrat, dan sisanya berupa zat besi, kalsium, fosfor, natrium,
kalium, niasin, biotin, vitamin B1, vitamin B2 dan vitamin C. Saat jamur
dilakukan pengovenan, berat jamur berkurang karena air dalam jamur
hilang. Akan tetapi nutrisi yang terkandung dalam jamur tidak akan
hilang meski dipanaskan. Oleh sebab itu jamur tiram tetap bergizi saat
diolah menjadi bahan makanan. Namun perlu dilakukan uji kandungan
nutrisi pada jamur yang sudah dihitung berat keringnya.
Jamur tiram putih adalah jamur yang memiliki kandungan air tinggi.
Hal tersebut dapat dibuktikan hanya dengan memegang jamur tiram
putih. Menurut Tohir (2016), hampir semua jenis jamur segar memiliki
kandungan air sebanyak 85-95% sedangkan pada jamur yang sudah
dikeringkan hanya mengandung 5-20%. Hasil perhitungan rata-rata berat
kering paling besar ada pada perlakuan K sebesar 15,78 g sedangkan
hasil perhitungan rata-rata berat kering paling kecil adalah P3 sebesar
9,45 g. Rata-rata berat kering jamur tiram putih secara lengkap dapat
dilihat pada Gambar 4.2.
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Gambar 4.2 Berat kering jamur tiram putih
Berdasarkan hasil uji Anova, didapatkan hasil tidak signifikan. F
(1,615) > α (0,261). Hal ini berarti tidak ada pengaruh dalam
penambahan jerami pada media tanam jamur tiram putih terhadap berat
kering jamur tiram putih. Dalam uji statistik tidak adanya hasil yang
signifikan, maka tidak dilakukan uji lanjut. (Lampiran 11)
Cahyana dkk. dalam Mega (2014) menyatakan bahwa kegunaan
bahan baku penyusun media tanam jamur tiram yang berupa serbuk
gergaji dan jerami padi adalah menjadi tempat tumbuh jamur kayu yang
dapat mengurai dan dapat memanfaatkan komponen kayu/jerami sebagai
sumber nutrisinya. Oleh sebab itu jamur tiram menyerap nutrisi dari
media dalam baglog yang sudah terlarut dalam air. Nutrisi tersebut yang
digunakan untuk proses metabolisme dan menjadikan jamur sebagai
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bahan makanan yang kaya nutrisi. Sebagian besar tubuh jamur
mengandung air. Akan tetapi jamur juga banyak mengandung nutrisi
selain mineral dan kadar air yang membuat jamur memiliki massa. Saat
jamur dihilangkan kadar airnya, jamur masih tetap memiliki massa.
Menurut Suriawiria (2000), 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.
Jamur tiram putih mengandung banyak protein. Berdasarkan Tabel
4.1 uji proksimat media tanam jamur tiram putih menyatakan bahwa
kandungan

protein

yang

paling

tinggi

ada

pada

P1. Sangat

memungkinkan apabila diuji lanjutan mengenai kadar protein dalam
jamur tiram pada masing-masing perlakuan dapat ditemukan bahwa
jamur tiram yang dihasilkan oleh P1 memiliki kandungan protein yang
tinggi pula. Protein merupakan senyawa organik yang mengandung
unsur karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, sulfur dan fosfor yang
merupakan zat makanan utama. Protein terdiri dari kumpulan asam-asam
amino, sedangkan tiap-tiap asam amino mempunyai fungsi khusus dalam
metabolisme yang merupakan satuan penyusun protein tubuh. Nilai
suatu bahan pangan antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya
kandungan protein. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa jamur tiram
putih memiliki kandungan protein yang tinggi.
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suriawiria dalam Draski
dkk. (2013), menyatakan bahwa pemberian pupuk fosfor dapat
mempercepat pertumbuhan tanaman. Sebaliknya apabila kekurangan
fosfor

menyebabkan

pertumbuhan

tanaman

lambat,

kerdil

dan

perkembangan akar terhambat. Hal yang terjadi pada tanaman
dimungkinkan terjadi pula pada jamur tiram. Oleh sebab itu dalam media
tanam jamur tiram juga harus mengandung fosfor untuk pertumbuhan
jamur yang optimal.
Pada hasil penelitian ini, diketahui bahwa jumlah protein dalam
baglog P1 lebih tinggi. Meskipun berat kering pada P1 rendah, namun
kemungkinan tubuh buah jamur pada P1 memiliki kandungan protein
yang tinggi pula. Protein inilah yang digunakan jamur untuk
meningkatkan produksi jamur tiram putih. Hasil perhitungan berat
kering yang didapat adalah P2 memiliki berat kering yang paling optimal
diantara perlakuan yang lainnya. Menurut Tilman dkk. dalam Mega
(2014) protein kasar mengandung senyawa protein murni dan senyawa
NPN. Protein mewakili nitrogen yang ditemukan terikat dalam suatu
ikatan peptida untuk membentuk protein. Sedangkan senyawa Non
Protein Nitrogen (NPN) yang berasal dari senyawa bukan protein dan
jamur termasuk asam amino, nitrogen, lipid, amino, nitrat, alkali, dan
vitamin.
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Apabila dilakukan uji proksimat pada tubuh buah, kemungkinan P2
memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan
dalam media P2 terkandung karbohidrat yang paling tinggi diantara
perlakuan lainnya. Karbohidrat merupakan nutrisi yang terkandung
dalam media yang dapat diserap oleh tubuh buah jamur tiram. Pada
Tabel 4.1 kandungan karbohidrat P2 adalah 3,9 %. Karbohidrat inilah
yang akan menjadikan energi bagi sel-sel jamur untuk berkembang.
Meskipun perlakuan K memiliki berat kering yang lebih tinggi, namun
ternyata hasilnya tidak jauh berbeda dengan P2 yang diberi penambahan
jerami. Hal tersebut dimungkinkan karena kandungan karbohidrat turut
berkontribusi dalam berat kering jamur tiram.
Menurut Lynd et al. (2002), berat kering menjadi berat keseluruhan
nutrisi selain kandungan air dalam tubuh buah jamur tiram putih. Pada
perlakuan K dapat dimungkinkan bahwa kandungan lemak dan serat
kasar dalam tubuh buah relatif tinggi. Hal tersebut dikarenakan
kandungan lemak dan serat kasar dalam baglog K relatif paling tinggi
bila dibanding perlakuan dalam baglog lainnya.
Lynd et al. (2002), juga menambahkan bahwa dalam jamur tiram
putih juga terdapat selulosa. Selulosa yang terkandung dalam berat
kering jamur didapat dari karbohidrat dalam media. Perez et al. (2002)
mengemukakan bahwa selulosa merupakan polimer glukosa dengan
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ikatan ß -1,4 glukosida dalam rantai lurus. Bangun dasar selulosa berupa
suatu selobiosa yaitu dimer dari glukosa. Rantai panjang selulosa
terhubung secara bersama melalui ikatan hidrogen. Jadi dapat dikatakan
bahwa jamur mengandung glukosa.
Tidak semua jamur yang memiliki berat basah tinggi juga memiliki
berat kering tinggi. Hal tersebut dikarenakan berat kering merupakan
akumulasi seluruh nutrisi dan hifa jamur. 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 memanjang dan menyebar juga menjadi faktor
yang mempengaruhi berat kering. Hifa terbentuk dari nutrisi yang cukup.
Menurut Campbell dkk. (2003), hifa tersusun dari sel-sel yang
dipisahkan oleh dinding pemisah atau septa. Septa umumnya memiliki
pori-pori yang cukup besar untuk memungkinkan ribosom, mitokondria
dan nukleus mengalir dari sel ke sel. Jadi jamur tiram putih tidak hanya
mengandung air.
Sel-sel yang menyusun hifa memiliki peran penting yaitu untuk
mengolah nutrisi yang masuk ke tubuh jamur tiram putih. Sel dalam
jamur akan terus membelah menjadi banyak bila nutrisi yang dibutuhkan
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dapat terpenuhi. Sel jamur tersusun menjadi helaian hifa yang terdiri dari
dinding sel berbentuk tabung yang mengelilingi membran plasma dan
sitoplasma sel. Sel jamur juga dilapisi oleh kitin. Fungsi dari kitin
menurut Campbell dkk. (2003) adalah untuk memperkuat dinding sel
fungi. Organela yang berada di dalam sel jamur tiram putih diantaranya
adalah nukleus, nukleolus, sitoplasma, ribosom, dan mitokondria.
Jamur mendapatkan makanannya dengan cara menyerap molekul
organik dengan mensintesis enzim hidrolitik. Molekul organik itu
bersifat kompleks yang kemudian akan diuraikan menjadi molekul
sederhana. Berdasarkan cara mengambil makan, jamur tiram putih
adalah golongan fungi saprobik, karena jenis ini mengambil makanan
dengan mendegradasi substrat (Campbell dkk. 2003).
3. Jumlah Kadar Air Jamur Tiram Putih
Berdasarkan berat basah dan berat kering jamur tiram putih dapat
dilihat rata-rata kadar air pada jamur tiram putih. Kadar air tertinggi ada
pada P2 yaitu 85,17 % sedangkan kadar air terendah pada P1 sebesar
80,96 %. Rata-rata kadar air secara lengkap dapat dilihat pada Gambar
4.3.
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Gambar 4.3 Kadar air jamur tiram putih
Berdasarkan hasil uji Anova, didapatkan hasil tidak signifikan. F
(0,668) > α (0,595). Hal ini berarti tidak ada pengaruh dalam
penambahan jerami pada media tanam jamur tiram putih terhadap kadar
air jamur tiram putih. Dalam penelitian ini tidak dilakukan uji lanjut
karena sudah terbukti bahwa tidak ada perbedaan yang nyata. (Lampiran
11)
Pada masa inkubasi, miselium jamur tiram putih menyebar diantara
partikel-partikel substrat sehingga permukaan partikel-partikel substrat
bersentuhan dengan miselium lebih banyak. Kemudian miselium
tersebut mendegradasi komponen serat, dan kandungan serat kasar
dalam media akan ikut menurun. Miselium yang tumbuh membutuhkan
sumber energi yang diambil dari serat kasar substrat baglog jamur
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melalui degradasi selulosa dan lignin. Hal tersebut membuktikan bahwa
nutrisi dalam media digunakan oleh jamur untuk menghasilkan
pertumbuhan yang optimal sehingga nutrisi tersebut juga mempengaruhi
jumlah kadar air dalam jamur dan berpengaruh langsung pada berat
basah jamur. Apabila kadar air dalam tubuh jamur meningkat, maka
produksi jamur pun juga meningkat.
Menjaga kelembaban kumbung dilakukan dengan penyiraman pada
lantai kumbung dengan air yang bersih yaitu saat pagi dan sore hari.
Tidak hanya itu saja untuk memperoleh pertumbuhan jamur yang
optimal dilakukan upaya penjagaan asupan oksigen karena jamur tiram
adalah organisme saprofit yang semiaerob. Jika asupan oksigen
berkurang, maka jamur tiram akan layu dan mati (Chazali dan Pratiwi,
2010).
Selama masa inkubasi dan pemanenan, dilakukan pengukuran suhu
dan kelembaban. Hasil pengukuran suhu dan kelembaban dalam
kumbung jamur tiram putih dapat dilihat pada Gambar 4.4.
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Suhu (℃)

Kelembaban Udara (%)

Gambar 4.4 Pengukuran suhu dan kelembaban udara dalam kumbung
masa pemanenan

Jamur tiram memerlukan suhu 22- 30℃ dan kelembaban 60-80%

dengan kadar oksigen cukup dan cahaya matahari sekitar 10% (Andoko
dkk., 2007). Gunawan (2000) juga mengatakan bahwa jamur
memerlukan kelembaban yang cukup tinggi yaitu antara 95-100% untuk
menunjang pertumbuhan yang maksimum pada kebanyakan jamur.
Dapat dilihat bahwa suhu dan kelembaban dalam penelitian ini sudah
sesuai dengan ketentuan yang ada. (Lampiran 10)
P2 memliki kandungan karbohidrat yang paling tinggi. Karbohidrat
tersusun atas 3 jenis unsur, yakni karbon, hidrogen dan oksigen. Contoh
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senyawa karbohidrat adalah gula, pati dan selulosa (Lakitan, 2001).
Molekul karbohidrat terdiri atas atom-atom karbon, hidrogen dan
oksigen. Jumlah atom hidrogen dan oksigen merupakan perbandingan
2:1 seperti molekul air. Sebagai contoh molekul glukosa mempunyai
rumus kimia C12H22O11. Pada glukosa tampak bahwa jumlah atom
hidrogen berbanding jumlah atom oksigen ialah 12:6 atau 2:1,
sedangkan pada sukrosa 22:11 atau 2:1. Dengan demikian dahulu orang
berkesimpulan adanya air dalam karbohidrat, yang berasal dari “karbon”
yang berarti mengandung unsur karbon dan “hidrat” yang berarti air
(Poedjiadi, 2007).
4. Jumlah Tubuh Buah Jamur Tiram Putih
Parameter pertumbuhan jamur tiram putih lainnya yang dapat diukur
adalah jumlah tubuh buah. Jumlah tubuh buah dapat dijadikan parameter
pertumbuhan karena banyak sedikitnya jumlah tubuh buah akan
mempengaruhi berat jamur. Jumlah tubuh buah jamur tiram putih
yangtertinggi ada pada P2 sebanyak 21 buah, sedangkan jumlah tubuh
buah jamur tiram putih terendah ada pada P1 sebanyak 11,45 buah.
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Gambar 4.5 Jumlah tubuh buah jamur tiram putih
Berdasarkan Gambar 4.4 dapat dilihat bahwa P2 paling tinggi
dibandingkan dengan K, P1 dan P3. Komposisi media per baglog dalam
P2 adalah 225 g jerami; 337,5 g serbuk gergaji; 20 g dedak dan 5 g kapur.
Jerami yang ditambahkan pada media tanam jamur meningkatkan kadar
karbohidrat yang diperlukan tubuh jamur untuk memperbanyak tubuh
buah. Menurut Lakitan (2001), karbohidrat tersusun atas 3 jenis unsur,
yakni karbon, hidrogen dan oksigen. Contoh senyawa karbohidrat adalah
gula, pati dan selulosa. Jamur bergantung kepada karbohidrat kompleks
sebagai sumber nutrisi. Karbohidrat tersebut diuraikan terlebih dahulu
menjadi bentuk monosakarida dengan enzim ekstraseluler kemudian baru
diserap oleh jamur untuk selanjutnya diasimilasi. Sumber karbon
diperlukan untuk kebutuhan energi dan struktural sel jamur. Penambahan
jerami menyebabkan tekstur media yang merupakan campuran jerami
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30% dan serbuk kayu 45% yang dapat menyerap dan menyimpan air
lebih banyak sehingga meningkatkan pertumbuhan jumlah tubuh buah.
Jumlah tubuh buah dipengaruhi oleh penyerapan nutrisi dalam media.
Menurut Munawar (2011), nitrogen (N) berfungsi sebagai komponen
utama protein, vitamin, dan enzim-enzim esensial untuk kehidupan
organisme. Berdasarkan hasil analisis nilai C/N ratio pada jerami padi dan
serbuk gergaji yang dilakukan oleh Hariadi dkk. (2013), jerami padi
memiliki nilai C/N rasio sebesar 43,94 dan nilai C/N rasio pada serbuk
gergaji kayu sebesar 69,33. Kandungan C/N rasio jerami padi sebesar
43,94 maka dapat didefenisikan nilai C pada jerami padi lebih rendah dari
nilai C pada serbuk gergaji kayu dan nilai N jerami padi lebih tinggi dari
nilai N serbuk gergaji. Apabila nilai C/N rasio tinggi maka nilai C tinggi
dan nilai N rendah sehingga energi yang tersedia dalam media menjadi
lebih banyak. Berdasarkan Tabel 4.1, jumlah energi yang ada pada P2
paling tinggi yaitu sebesar 2394,7. Energi tersebut yang digunakan oleh
miselium untuk menumbuhkan tubuh buah dalam jumlah yang paling
banyak diantara K, P1 dan P3. Selain energi yang terdapat pada media
pertumbuhan, tubuh buah jamur memiliki kemampuan untuk mengambil
nutrisi berupa air dari lingkungan. Dengan demikian tubuh buah memiliki
energi untuk pembelahan sel-sel yang ada pada tubuh buah. Berdasarkan
hasil uji Anova, didapatkan hasil tidak signifikan. F (1,470) > α (0,294).
Hal ini berarti tidak ada pengaruh dalam penambahan jerami pada media
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tanam jamur tiram putih terhadap jumlah tubuh buah jamur tiram putih.
Oleh sebab itu tidak dilakukan uji lanjut. (Lampiran 11)
Energi dalam media yang telah terserap oleh miselium digunakan
untuk menambah panjang hifa sehingga seluruh area permukaan absorpsi
meningkat namun tidak dapat memperbesar diameter hifa. Panen jamur
tiap baglog dilakukan sebanyak 3 kali. Tubuh buah akan mencapai fase
siap panen yaitu ditandai dengan bentuk tubuh buah yang sudah melebar.
Saat tubuh buah jamur sudah dipanen atau sudah terlepas dari medianya,
maka miselium dalam media akan tetap tumbuh dan berpindah ke tempat
baru di sekitar sayatan dengan menjulurkan ujung-ujung hifanya dengan
cepat ke wilayah sekitar sayatan yang belum dihuni.
Jamur memiliki morfologi multiseluler yang dapat meningkatkan
kemampuannya untuk tumbuh ke dalam dan menyerap nutrisi dari
lingkungan luar media tanam. Miselium sebagai pengabsorbsi nutrisi
yang menembus ke media tanam sedangkan tubuh buah yang sudah
muncul menangkap uap air yang di udara. Meskipun pada Tabel 4.1
tentang uji baglog menyatakan bahwa kandungan protein dalam media
hanya 0,6 %, namun protein tersebut dapat digunakan dengan optimal
sehingga disintesis oleh jamur melalui aliran sitoplasma ke ujung-ujung
hifa yang menjulur sehingga pada P2 memiliki jumlah tubuh buah
terbanyak.
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Saat jamur berada pada fase pertumbuhan miselium, nutrisi pada
media sangat dibutuhkan oleh miselium untuk berkembangbiak. Fase
pertumbuhan miselium sangat membutuhkan banyak O2. Pada saat
miselium sudah menjadi sebuah bakal tubuh buah jamur, nutrisi yang
terkandung dalam media tanam menjadi berkurang. Oleh sebab itu bakal
tubuh buah mencari nurisi dari lingkungan yang sesuai menggunakan
bakal tubuh buah yang bersentuhan langsung dengan udara. Karena
sebagian besar tubuh buah jamur mengandung air, maka jamur tiram
mengambil nutrisi dari lingkungan berupa uap air melalui pori-pori.
Daya serap jerami terhadap air relatif tinggi. Pada P3 pertumbuhan
jamur terhambat kemungkinan disebabkan karena jamur menyerap air
dalam baglog P3 yang memiliki kadar air tertinggi. Akibatnya sel-sel
yang membentuk hifa mengalami kepenuhan akan air, sehingga tubuh
buah mengalami pemanenan lebih cepat dari perlakuan lain. Hal tersebut
juga disebabkan karena penyerapan air oleh sel tidak sebanding dengan
pembelahan sel yang membentuk hifa. Akibatnya pembentukan tubuh
buah terhambat dan jumah tubuh buah menjadi sedikit karena sel-sel
tersebut sudah terlalu penuh dengan air sehingga harus cepat dipanen
supaya tidak membusuk.
Menurut Hidayat dkk. (2012), struktur media jerami padi yang
beronggga dan banyak mengandung pori – pori yang memudahkan
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miselium jamur tumbuh dengan baik. Adanya pori – pori tersebut maka
dalam media akan tersedia cukup oksigen (O2) yang dibutuhkan oleh
jamur pada awal pertumbuhan miselium.
Pada penelitian ini jumlah tubuh buah jamur tiram tertinggi pada P2
yang mengandung 30% jerami padi dibanding dengan jumlah tubuh buah
jamur tiram putih pada perlakuan K yang terdiri dari media tanam serbuk
gergaji 75%. Jadi penambahan 30% jerami pada media tanam sudah
memberikan hasil yang lebih baik dari media tanam serbuk gergaji 75%.
Hal tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno dalam
Putri (2014), yang menyatakan bahwa hasil produksi jamur tiram terbaik
dengan perkembangan miselium, jumlah tubuh buah, frekuensi panen
pada media tumbuh jerami padi.
Menurut Campbell dkk. (2003), fungi memusatkan energi dan
sumber dayanya untuk menambah panjang hifa sehingga meningkatkan
seluruh area permukaan absorptif dan bukan memperbesar lingkar hifa.
Jadi saat hifa tersebut sudah tidak mendapat tempat untuk membentuk
miselium di dalam baglog maka hifa tersebut akan memanjang dan keluar
melalui sayatan yang telah dibuat akan membentuk tubuh buah. Jumlah
tubuh buah yang dihasilkan dalam masing-masing perlakuan juga
ditentukan dari seberapa banyak kemampuan sel jamur tiram putih untuk
berkembangbiak dengan cara memperpanjang hifa.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
73

C. Keterbatasan penelitian
Keterbatasan peneliti dalam penelitian ini adalah :
1. Tidak mengukur pertumbuhan miselium saat tahap inkubasi sampai
miselium memenuhi baglog sehingga tidak dapat diteliti lebih mendalam
tentang pengaruh kecepatan tumbuh miselium terhadap jumlah tubuh
buah jamur tiram
2. Tidak melakukan uji proksimat terhadap jamur tiram putih pada masingmasing perlakuan sehingga peneliti tidak dapat mengetahui apakah
kandungan nutrisi dalam jamur sebanding dengan nutrisi dalam baglog
3. Tidak melakukan pengukuran diameter tudung jamur tiram putih sehingga
peneliti tidak dapat mengetahui pengaruh lebar tudung jamur terhadap
berat basah, berat kering dan kadar air jamur
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BAB V
IMPLEMENTASI PENELITIAN UNTUK PEMBELAJARAN

Hasil penelitian “Pengaruh Penambahan Jerami Padi pada Media Tanam
Terhadap Pertumbuhan Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus)” dapat menjadi
pengetahuan yang baru di dunia pendidikan. Aspek dalam penelitian ini dapat
menjadi bahan ajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) Kelas XII pada Materi
Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup. Kompetensi Dasar yang
digunakan adalah KD 3.1, KD 4.1. dan KD 4.2. Sub materi dari materi pokok ini
adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup. Siswa
diharapkan mampu mengetahui nutrisi dari media tanam yang mempengaruhi
pertumbuhan jamur tiram putih. Perangkat pembelajaran berupa silabus dan RPP
dapat dilihat pada Lampiran 1 dan 2.
Pembelajaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan menggunakan
pendekatan kontekstual dan saintifik. Melalui pembelajaran, siswa dapat mengerti
dan memahami faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap
pertumbuhan dan perkembangan jamur. Dalam proses pembelajaran, guru
memberikan 2 LKS yang dapat dilihat pada Lampiran 3 dan 4 untuk memacu
siswa agar mudah memahami materi ini. LKS I memiliki tujuan agar siswa dapat
mengidentifikasi bahan-bahan, proses pembuatan baglog jamur tiram hingga
tahap pemanenan dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jamur tiram. LKS
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II memiliki tujuan agar siswa dapat menganalisis pengaruh penyemprotan air pada
baglog jamur tiram yang sudah dibuat oleh guru.
Siswa mengerjakan LKS secara berkelompok menggunakan sumber media
apapun yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Setelah itu dipresentasikan di
depan kelas. Dalam presentasi, siswa diharapkan mendapat gambaran atau
pengetahuan

terkait

faktor

internal

dan

eksternal

yang

mempengaruhi

pertumbuhan jamur tiram. Pada materi pertumbuhan dan perkembangan pada
makhluk hidup ini, siswa diharapkan mampu bersikap jujur, teliti, dan mau
bekerjasama. Hasil yang diharapkan dapat berupa presentasi yang bermanfaat
sebagai referensi untuk siswa, produsen jamur tiram dan masyarakat terkait
pengaruh penambahan jerami pada media tanam jamur tiram terhadap
pertumbuhan jamur tiram putih.
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang berjudul Penambahan Jerami Padi pada
Media Tanam dapat disimpulkan bahwa :
1. Penambahan jerami padi pada media tanam tidak berpengaruh nyata
terhadap produktivitas jamur tiram putih.
2. Tidak diperoleh konsentrasi penambahan jerami padi pada media tanam
yang menghasilkan produktivitas jamur tiram putih yang optimal.
B. Saran
Saran bagi peneliti yang akan melanjutkan penelitian ini adalah :
1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan parameter kecepatan
pertumbuhan miselium jamur dan diameter tudung.
2. Diperlukan penelitian lanjutan mengenai uji proksimat tubuh buah jamur
tiram putih.
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Lampiran 1 Silabus Pembelajaran
SILABUS PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan

: SMA N 1 Kasihan Bantul

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas

: XII

Semester

: 1

Materi

: Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup

KI 1 : 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI 2 : 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran,
damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan
bangsa dalam pergaulan dunia
KI 3 : 3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI 4 : 4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari
yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda
sesuai kaidah keilmuan
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KOMPETENSI DASAR
1.1

1.2.

MATERI
POKOK

PEMBELAJARAN

1. Pertumbuhan dan Perkembangan
Mengagumi dan
Pertumbuhan dan
Kegiatan I
memahami keteraturan dan perkembangan
Mengamati
kompleksitas ciptaan
pada makhluk
 Siswa melihat video pembuatan baglog
Tuhan tentang proseshidup
jamur tiram putih hingga muncul tubuh
proses yang terjadi pada
buah jamur tiram putih
tubuh mahluk hidup di
Menanya
tingkat seluler dan menjaga
 Guru
mendorong
siswa
untuk
keteraturan tersebut
memberikan pertanyaan berkaitan
sebagai tindakan
dengan video tersebut
pengamalan menurut
Apa yang dilakukan orang-orang yang
agama yang dianutnya
kalian lihat dalam video tersebut ?
Berperilaku ilmiah
Bagaimana cara melakukannya ?
(memiliki rasa ingin tahu;
Apa saja bahan yang diperlukan
objektif; jujur; teliti;
dalam pembuatannya ?
cermat; tekun; hati-hati;
Faktor apa yang dapat mempengaruhi
bertanggung jawab;
pertumbuhan jamur tersebut ?
terbuka; kritis; kreatif;
inovatif dan peduli
Eksplorasi
lingkungan) dalam
Mengumpulkan data
melakukan percobaan dan
 Siswa mengumpulkan informasi dan
berdiskusi
mengolah informasi, melalui berbagai
studi literatur dan berbagai referensi

PENILAIAN
Tugas
- LKS
Observasi
Portofolio
 Tes
-

ALOKASI
WAKTU

SUMBER
BELAJAR

4 x 45
menit (2 x
pertemuan)

1. Video
pembuatan
baglog jamur
tiram putih
2. Aryulina,
Diah. 2011.
Buku
Biology 3A
Bilingual
internet
3. Hasil
penelitian
4. Jurnal
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KOMPETENSI DASAR
3.1

Mendeskripsikan konsep
pertumbuhan dan
perkembangan mahluk
hidup serta faktor-faktor
yang mempengaruhinya
dan menentukan judul
penelitian

4.1

Menyusun proses
pembuatan baglog media
tanam jamur tiram putih
hingga tahap pemanenan

4.2

Melaksanakan penelitian
faktor eksternal yang
mempengaruhi
pertumbuhan miselium dan
menyusun portofolio
sebagai laporan

MATERI
POKOK

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

Mengasosiasi
 Siswa mendiskusikan Lembar Kerja
Siswa yang diberikan guru
 Siswa menarik kesimpulan dari tujuan
LKS dan pertanyaan yang terdapat
pada LKS
Mengkomunikasikan
 Siswa mengkomunikasikan secara
singkat hasil diskusi kelompok di
depan kelas dan kelompok lain
memberikan tanggapan
Kegiatan II
Mengamati
 Masing-masing
kelompok
mengamati baglog yang digunakan
dalam penelitian
Menanya
 Guru
memberikan
pertanyaan
mengenai
pengamatan
yang
dilakukan kelompok yang mengacu
pada LKS.

Tugas
- LKS
Observasi
Pengamatan
pertumbuhan
miselium jamur
tiram
Portofolio
Mengumpulkan
hasil

ALOKASI
WAKTU

SUMBER
BELAJAR
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KOMPETENSI DASAR

MATERI
POKOK

PEMBELAJARAN
Mengumpulkan informasi
 Siswa mengkaji informasi dari
berbagai
jurnal
dan
sumber
informasi mengenai faktor internal
dan eksternal yang mempengaruhi
pertumbuhan miselium jamur tiram
putih
Mengasosiasikan
 Siswa berdiskusi secara kelompok
untuk
melanjutkan
menjawab
berbagai soal yang terdapat dalam
LKS
 Mengolah data hasil pengamatan
 Menjawab pertanyaan
 Menyimpulkan hasil pengamatan
dan diskusi
Mengkomunikasikan
 Siswa mempresentasikan
hasil
diskusi di depan kelas dan
kelompok
lain
memberikan
tanggapan serta penambahan.

PENILAIAN
pengamatan
dengan format
laporan
Tes
-

ALOKASI
WAKTU

SUMBER
BELAJAR
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Lampiran 2 : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan

: SMA Negeri 1 Kasihan Bantul

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XII /Ganjil

Alokasi Waktu

: 4 x 45 menit (2 x pertemuan)

A. Kompetensi Inti (KI)
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Menghayati

dan

mengamalkan

perilaku

jujur,

disiplin,

tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran,
damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukan sikap
sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam
serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.
KI 3 : Memahami,

menerapkan,

menganalisis

dan

mengevaluasi

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
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kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat
dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI 4 : Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret
dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara
efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai
kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar
1.1

Mengagumi dan memahami keteraturan dan kompleksitas ciptaan
Tuhan tentang proses-proses yang terjadi pada tubuh mahluk hidup
di tingkat seluler dan menjaga keteraturan tersebut sebagai
tindakan pengamalan menurut agama yang dianutnya

2.1

Berperilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti;
cermat; tekun; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis;
kreatif; inovatif dan peduli lingkungan) dalam melakukan
percobaan dan berdiskusi

3.1

Mendeskripsikan konsep pertumbuhan dan perkembangan mahluk
hidup serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dan menentukan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
88

judul penelitian
4.1

Menyusun proses pembuatan baglog media tanam jamur tiram
putih hingga tahap pemanenan

4.2

Melaksanakan penelitian faktor eksternal yang mempengaruhi
pertumbuhan miselium dan menyusun portofolio sebagai laporan

C. Indikator
1.1.1

Menunjukkan sikap kagum dengan berpikir ilmiah dalam
memahami keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang
proses-proses yang terjadi pada tubuh mahluk hidup

2.1.1

Menunjukkan sikap teliti, jujur, disiplin, tanggung jawab, santun
dan bekerjasama

3.1.1

Mengidentifikasi bahan-bahan pembuatan media pertumbuhan
dan proses pertumbuhan jamur tiram putih dalam baglog.

3.1.2

Menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi pertumbuhan
miselium jamur tiram putih

4.1.1

Mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas

4.2.1

Melaksanakan penelitian sesuai dengan petunjuk kerja

4.2.2

Menyusun laporan hasil penelitian tentang pengaruh penambahan
jerami padi pada media tanam terhadap pertumbuhan miselium
jamur tiram putih secara tertulis
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D. Tujuan pembelajaran
1.1.1.1 Melalui refleksi, siswa dapat menunjukkan sikap kagum
terhadap keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang
proses-proses yang terjadi pada tubuh mahluk hidup
2.1.1.1 Melalui diskusi, siswa dapat menunjukkan sikap teliti, jujur,
disiplin, tanggung jawab dan bekerjasama
3.1.1.1 Melalui video pembuatan baglog / media tumbuh jamur tiram
putih, siswa mampu

mengidentifikasi bahan-bahan

yang

digunakan untuk membuat media tanam jamur tiram putih yaitu
baglog
3.1.1.2 Melalui video pembuatan baglog jamur tiram putih, siswa
mampu menjelaskan proses pertumbuhan jamur tiram putih
dalam baglog
3.1.2.1 Melalui pengamatan baglog, siswa dapat menganalisis faktorfaktor yang mempengaruhi pertumbuhan miselium jamur tiram
putih
4.1.1.1 Melalui video pembuatan baglog jamur tiram putih, siswa dapat
menyusun langkah kerja pembuatan baglog hingga tahap
pemanenan
4.1.2.1 Melalui

video

pembuatan

baglog,

siswa

mampu

mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas
4.2.1.1 Melalui kegiatan pengamatan pertumbuhan miselium jamur
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tiram

putih,

siswa

mampu

melaksanakan

pengamatan

pertumbuhan miselium jamur tiram putih sesuai dengan langkah
kerja pada LKS
4.2.2.1 Setelah melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan miselium
jamur tiram putih, siswa mampu menyusun laporan kegiatan
pengamatan pertumbuhan miselium jamur tiram putih dalam
baglog secara tertulis yaitu portofolio

E. Materi
Materi Pokok : Pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup
Sub Materi

:

1) Faktor internal dan eksternal dalam pertumbuhan jamur tiram putih
(Pertemuan 1 dan 2)
2) Merencanakan dan melaksanakan pengamatan pertumbuhan
miselium jamur tiram (Pertemuan 1 dan 2)

F. Pendekatan dan metode pembelajaran
Pendekatan

: Pembelajaran kontekstual dan saintifik

Metode

: Eksperimen, presentasi, diskusi, tanya jawab dan
ceramah
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G. Media, Alat dan Sumber belajar
Media

: Proyektor, Video, laptop

Alat

: Papan tulis, spidol, penghapus, alat tulis, penggaris,
baglog, rak, ruang inkubasi baglog

Sumber belajar

: Aryulina, Diah. 2011. Biology 3A Bilingual. Erlangga :
Jakarta ; internet, artikel ilmiah, jurnal

H. Langkah -Langkah Pembelajaran
Pertemuan 1 (2 x 45 menit)
Tahap

Awal

Kegiatan

Waktu
(menit)

10
 Mengucapkan salam
 Mengawali pelajaran dengan doa
 Mengajak siswa selalu bersyukur, oleh karena
perjumpaan pada pertemuan pagi hari ini, itu dapat
berlangsung oleh karena pemeliharaan Tuhan dalam
hidup kita
Apersepsi
 Menyampaikan apersepsi dengan menanyakan tentang
materi yang telah dipelajari sebelumnya
Motivasi
 Guru menanyakan kepada siswa Apakah kalian pernah
memakan jamur? Jamur apa saja yang pernah kalian
makan? Bagaimana cara menumbuhkan jamur?
Bagaimana bahan dan kondisi yang diperlukan untuk
menumbuhkan jamur?
Orientasi
 Guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran hari
ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan
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Tahap

Kegiatan
Inti

Kegiatan

Waktu
(menit)

dan perkembangan
 Guru menampilkan peta konsep tentang materi yang
akan dipelajari
Mengorganisasi ke dalam kelompok
Guru membagi kelas menjadi 8 kelompok yang masing- 65
masing kelompok terdiri dari 4 orang
Kegiatan I
Mengamati
 Siswa melihat video pembuatan baglog jamur tiram putih
hingga muncul tubuh buah jamur tiram putih
Menanya
 Guru mendorong siswa memberikan pertanyaan berkaitan
dengan video tersebut
Apa yang dilakukan orang-orang dalam video tersebut ?
Bagaimana cara melakukannya ?
Apa saja bahan yang diperlukan dalam pembuatannya ?
Faktor apa yang dapat mempengaruhi pertumbuhan
jamur tersebut ?
Eksplorasi
Mengumpulkan data
 Siswa mengumpulkan informasi dan mengolah informasi,
melalui berbagai studi literatur dan berbagai referensi
Mengasosiasi
 Siswa mendiskusikan Lembar Kerja Siswa yang
diberikan guru
 Siswa menarik kesimpulan dari tujuan LKS dan
pertanyaan yang terdapat pada LKS
Mengkomunikasikan
 Siswa mengkomunikasikan secara singkat hasil diskusi
kelompok di depan kelas dan kelompok lain
memberikan tanggapan
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Tahap
Penutup

Kegiatan

Waktu
(menit)

Evaluasi
15
Guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi
yang dipelajari
Review
Siswa merangkum, menyimpulkan kembali pemahamannya
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan dipandu oleh guru.
Refleksi
Siswa mengungkap kembali manfaat yang mereka rasakan
dan kesulitan yang mereka hadapi saat mempelajari materi
pertumbuhan dan perkembangan
Apresiasi
Guru memberikan penghargaan kepada semua kelompok
yang telah berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini
Penugasan / Tindak lanjut
Kegiatan II
Guru memberikan baglog jamur tiram putih yang berisi
campuran media tanam jamur tiram dengan jerami yang
telah dicacah. Dalam penelitian ini ada 3 konsentrasi
pemberian jerami dan 1 kontrol (serbuk gergaji saja)
dengan 2 ulangan. Baglog yang sudah diberi label
perlakuan dan ulangan diberikan secara acak pada
masing-masing kelompok. Siswa diminta untuk
melakukan pengamatan dalam seminggu tentang
kecepatan pertumbuhan miselium. Masing-masing
baglog dengan label KA, P1A, P2A dan P3A dan
ulangan KB, P1B, P2B, dan P3B diletakkan secara acak
pada rak yang telah disediakan. Setelah pengamatan
selama 1 minggu, siswa merekapitulasi data kelompok
lain. Melalui data kelas, siswa menjawab pertanyaan di
LKS sesuai dengan petunjuk di LKS. Selanjutnya siswa
mengumpulkan laporan mengenai hasil pengamatan
berdasarkan petunjuk di LKS.
 Guru menutup kegiatan pembelajaran dan memberikan
salam
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Pertemuan 2 (2 x 45 menit)

Tahap
Awal

Inti

Kegiatan

Waktu
(menit)

10
 Guru mengucapkan salam
 Mengawali pelajaran dengan doa
Mengajak siswa selalu bersyukur, oleh karena perjumpaan
pada pertemuan pagi hari ini, itu dapat berlangsung oleh
karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita
Apersepsi
 Guru memberikan apersepsi dengan memberikan
pertanyaan mengenai materi yang dipelajari sebelumnya
Motivasi
 Guru memberikan pertanyaan kepada siswa: Apakah
jamur yang kalian makan mengandung nutrisi? Apa saja
nutrisi yang terkandung dalam jamur tiram putih? Dari
mana nutrisi tersebut berasal?
Orientasi
 Menyampaikan materi pertemuan pagi hari ini, serta
pentingnya materi ini (faktor eksternal yang
mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan)
 Siswa mengikuti penjelasan awal guru tentang kegiatan
yang harus dilakukan hari ini.
 Guru mempersilahkan siswa untuk duduk pada
kelompok masing-masing.
Kegiatan II
65
Mengamati
 Masing-masing kelompok mengamati baglog yang
digunakan dalam penelitian
Menanya
 Guru memberikan pertanyaan mengenai pengamatan
yang dilakukan kelompok yang mengacu pada LKS.
Mengumpulkan informasi
Siswa mengkaji informasi dari berbagai jurnal dan sumber
informasi mengenai faktor internal dan eksternal yang
mempengaruhi pertumbuhan miselium jamur tiram putih

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
95

Tahap

Penutup

Kegiatan

Waktu
(menit)

Mengasosiasikan
 Siswa berdiskusi secara kelompok untuk melanjutkan
menjawab berbagai soal yang terdapat dalam LKS
 Mengolah data hasil pengamatan
 Menjawab pertanyaan
 Menyimpulkan hasil pengamatan dan diskusi
Mengkomunikasikan
 Siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas
dan kelompok lain memberikan tanggapan serta
penambahan
Evaluasi
Guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi
yang dipelajari
Review
15
Siswa merangkum, menyimpulkan kembali pemahamannya
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan pada miselium jamur tiram putih dipandu
oleh guru
Refleksi
Siswa mengungkap kembali manfaat yang mereka rasakan
dan kesulitan yang mereka hadapi saat mempelajari materi
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan
perkembangan serta saat melaksanakan penelitian.
Penugasan
Guru memberi tugas pada siswa untuk mengumpulkan
laporan penelitian pertumbuhan miselium jamur tiram putih
dalam baglog secara tertulis
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G. Penilaian
1) Tes
a) Tes tertulis
2) Non tes
a) Observasi
b) Presentasi
c) Portofolio
H. Instrumen dan penilaian hasil belajar
a) Instrumen tes tertulis
b) Instrumen lembar observasi
c) Instrumen penilaian presentasi
d) Instrumen penilaian portofolio
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Lampiran 3 : Lembar Kerja Siswa I
Lembar Kegiatan Siswa I
A.

Judul

: Faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan

B. Tujuan

:

1.

Mengidentifikasi bahan-bahan pembuatan baglog jamur tiram putih

2.

Menyusun langkah kerja proses pembuatan baglog jamur tiram putih
hingga tahap pemanenan

C. Alat dan Bahan

: Video, proyektor, laptop, alat tulis

D. Cara kerja

:

a) Cermati video tentang pembuatan baglog jamur hingga pemanenan
jamur!
b) Diskusikan dengan teman satu kelompok!
c) Tuliskan pengamatan pada tabel pengamatan!
d) Presentasikan hasil diskusi di depan kelas!
E. Hasil Pengamatan:
Tabel hasil pengamatan
No

Soal

1

Alat

2.

Bahan

3.

Langkah
kerja

4.

Dst..

F. Kesimpulan

Jawaban

:
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Lampiran 4 : Lembar Kerja Siswa II
Lembar Kerja Siswa II
A. Judul

: Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan
miselium jamur tiram putih

B. Tujuan

: Menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi
pertumbuhan miselium jamur tiram putih

C. Alat dan Bahan

: Baglog jamur tiram putih yang sudah diberi label

dengan perbandingan serbuk gergaji dan jerami padi KA & KB = 75% :
0% P1A & P1B = 60% : 15%, P2A & P2B = 40% : 35%, P3A & P3B =
15% : 60%; ruang bersuhu kamar, rak, higrometer, termometer, metlin
D. Cara kerja

:

a) Letakkan baglog di rak dan di ruangan yang sudah disediakan
b) Gantungkan higrometer dan termometer di samping rak
c) Amatilah perubahan yang terjadi setiap hari bersama kelompok lain
d) Catatlah panjang miselium satu kali sehari. Adapun cara pengukuran
dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

e) Catatlah data pengamatan kelompok lain pada tabel yang disediakan
f)

Buatlah grafik pertumbuhan miselium

g) Diskusikan dengan teman sekelompok
h) Buatlah laporan
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E. Hasil Pengamatan

:

Tabel 1. Data Pertumbuhan Miselium Jamur Tiram Putih
Perlakuan :…… (Data Kelompok)
No

Hari
Ke-

Suhu
(0C)

Kelembaban
(%)

Panjang
miselium
(cm)

Keterangan

1
2
3
Dst..
Tabel 2. Rekapitulasi Data Pertumbuhan Miselium Jamur Tiram Putih
Kelembaban
(%)

Suhu
(℃)

Hari ke1

2

3

4

5

6

Panjang Miselium
KA
KB
P1A
P1B
P2A
P2B
P3A
P3B
Rata-rata
kelembab
an dan
suhu

7

Panjang
Total

Perlakuan
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F. Grafik

Panjang Miselium
Jamur Tiram Putih

Grafik Pertumbuhan Miselium Jamur Tiram Putih

K

G. Pertanyaan

K

P1

P1

P2

P2

P3

P3

:

a) Jelaskan faktor eksternal yang terdapat pada pengamatan ini !
b) Sebutkan nutrisi yang terkandung dalam media tanam jamur tiram !
c) Analisislah perlakuan mana yang memberikan hasil yang optimal
terhadap pertumbuhan jamur tiram !
H. Kesimpulan

I. Lampiran

:
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Lampiran 5 : Format Penilaian Kognitif Siswa
1. Format Penilaian Kognitif Siswa
Instrumen Tes Tertulis

Indikator
3.1.1

3.1.2

Mengidentifika
si bahan-bahan
pembuatan
media
pertumbuhan
dan
proses
pertumbuhan
jamur
tiram
putih
dalam
baglog.
Menganalisis
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
pertumbuhan
miselium
jamur
tiram
putih

Keterangan :
C1 : Mengingat
C2 : Memahami
C3 : Menerapkan
C4 : Menganalisis
C5 : Mengevaluasi
C6 : Menciptakan

Level Kognitif
C1

C2

C3

C4

C5

C6

No
Soal

Bentuk
Soal

v

1

Essay

v

5

Essay

v

2

Essay

v

3

Essay

4

Essay

v
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Penilaian kognitif dengan pertanyaan tertulis
Jenjang Pendidikan

: SMA Negeri 1 Kasihan Bantul

Mata Pelajaran

: Biologi

Materi

: Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup

Kelas/Semester

: XII/Ganjil

Alokasi Waktu

: 1 x 45 menit (1JP)

Jumlah Soal

: 5 essai

1.

Jelaskan yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan!
(Poin 10)

2.

Jelaskan 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jamur tiram
putih! (Poin 15)

3.

Pada pengamatan pertumbuhan miselium jamur tiram putih yang
telah dilakukan, perlakuan mana yang menghasilkan pertumbuhan
miselium jamur tiram putih paling optimal? Jelaskan! (Poin 15)

4.

Jelaskan penambahan panjang miselium dapat menjelaskan
pertumbuhan jamur tiram putih! (Poin 15)

5.

Jelaskan fungsi bahan-bahan dalam pembuatan baglog jamur tiram
putih! (Poin 15)

Kunci Jawaban
Essay
No Soal
1

Skor
10

Jawaban
Pertumbuhan adalah proses menambahnya tinggi,
volume, atau massa tubuh makhluk hidup yang
biasanya

bersifat

kuantitatif (dapat dihitung

dengan angka). Pertumbuhan dapat dilihat dari
fisik

makhluk

hidup

itu

sendiri.

Proses

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
103

pertumbuhan karena adanya pertambahan jumlah
sel karena pembelahan sel.
Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan
yang bersifat kuantitatif (tidak dapat digambarkan
dengan

angka,

lebih

dilihat

dari

segi

fungsionalnya). perkembangan tidak terbatas pada
usia

artinya

makhluk

hidup

akan

terus

berkembang seiring pertambahan usia.
2

15

Faktor Internal : faktor yang berasal dari dalam
tubuh jamur. Terdiri dari kualitas bibit yang
diinokulasikan, kecepatan hifa untuk memanjang,
kemampuan sel-sel jamur untuk membelah dan
kemampuan sel dalam miselium untuk menyerap
nutrisi dari media
Faktor Eksternal : faktor yang berasal dari luar
tubuh jamur. Faktor eksternal terdiri dari 2 asal
yaitu dari dalam media dan dari luar media.
Faktor

eksternal

dari

dalam

media

yaitu

kandungan air, kapur, karbohidrat, nitrogen.
Sedangkan dari luar media tanam terdiri dari suhu,
kelembaban, intensitas cahaya.
3

15

Pertumbuhan miselium jamur tiram yang paling
optimal adalah pada P2A dan P2B. Hal tersebu
terjadi karena dengan komposisi penambahan
jerami sebanyak 35% menyebabkan banyaknya
dinding substrat yang berupa rongga di dalam
baglog sehingga miselium dapat melewati melalui
rongga tersebut dan menyerap nutrisi dari substrat
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sehingga miselium mengalami pertumbuhan yang
cepat.
4

15

Penambahan

panjang

miselium

dapat

mempengaruhi kecepatan pertumbuhan jamur
tiram putih. Hal tersebut dikarenakan apabila
pertumbuhan miselium cepat maka menyebabkan
pertumbuhan jamur tiram putih juga lebih cepat
sehingga jarak panen dapat berdekatan.
5

15

Fungsi bahan-bahan pembuatan jamur tiram
putih :
1. Jerami : sebagai substrat tumbuhnya miselium
jamur.

Mengandung

karbohidrat,

nitrogen,

mineral, lignin.
2. Serbuk gergaji : Substrat tumbuhnya miselium
jamur tiram. Nutrisi yang terkadung berupa
karbon, selulosa, lignin, nitrogen
3. Kapur : penstabil pH media tanam.
4. Bekatul : Sumber nutrisi karbohidrat, protein,
dan vitamin
5. Inokulan jamur tiram : Bibit jamur tiram yang
diinokulasi pada media tanam sehingga jamur
yang tumbuh adalah jamur tiram putih
6. Air : Sebagai pencampur semua bahan dan
menyebabkan kelembaban dalam baglog stabil
serta untuk diserap oleh jamur tiram sebagai
proses pertumbuhannya
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Rubrik penilaian kognitif
No
Soal
1

2

3

4

Skor

Aspek

0

Tidak menjawab

3

Hanya menjawab salah satu dari pertumbuhan dan
perkembangan

5

Jika menjawab dengan benar tetapi penjelasan
kurang lengkap

10

Jika menjawab keseluruhan dengan benar dan
lengkap

0

Tidak menjawab

3

Hanya menjawab salah satu dari faktor internal dan
eksternal

10

Penjelasan mengenai faktor internal dan eksternal
benar, namun contoh yang disebutkan salah semua

13

Penjelasan mengenai faktor internal dan eksternal
benar. Namun contoh salah satu dari faktor salah

15

Faktor, penjelasan dan contoh yang disebutkan
benar dan tepat

0

Tidak menjawab

7

Hanya menjawab perlakuan yang menghasilkan
pertumbuhan miselium jamur tiram yang optimal
tanpa disertai penjelasan

13

Jawaban benar namun penjelasan kurang tepat

15

Jawaban dan penjelasan benar dan tepat

0

Tidak menjawab

5

Menjawab, namun tidak dapat menunjukkan
keterkaitan antara pertumbuhan miselium dengan
pertumbuhan jamur tiram

13

Jawaban
menunjukkan
keterkaitan
antara
pertumbuhan miselium dengan pertumbuhan jamur
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tiram namun penjelasan lebih lanjut kurang
lengkap dan tepat

5

15

Jawaban
menunjukkan
keterkaitan
antara
pertumbuhan miselium dengan pertumbuhan jamur
tiram serta dapan menjelasan lebih lanjut dengan
benar dan tepat

0

Tidak menjawab pertanyaan

4

Menjawab bahan-bahan yang digunakan, namun
tidak menjelaskan fungsinya

8

Jawaban benar dan lengkap yang disebutkan hanya
4 jenis bahan

12

Menjawab semua bahan dengan benar namun ada
2 bahan yang salah dalam penjelasannya

15

Menjawab dan menjelaskan semua bahan yang
digunakan dalam pembuatan media tanam dengan
benar dan tepat
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Rekapitulasi Penilaian Kognitif
Jenjang Pendidikan

: SMA N 1 Kasihan Bantul

Mata Pelajaran

: Biologi

Materi

: Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup

Kelas/Semester

: XII IPA……./Ganjil

Alokasi Waktu

: 1 x 45 menit (1 JP)

Jumlah Soal

: 5 Pilihan Ganda dan 5 essay

No

Nama siswa
1

Skor butiran

Total

soal

skor

2

3

1
2
3
Dst
Skor Maksimal = 70
Nilai :

Skor total
Skor maksimal

100

4

5

Nilai
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Lampiran 6 : Format Penilaian Afektif Siswa
2. Format Penilaian Afektif Siswa
Materi

:

Kelas/Semester

:

No

Aspek yang dinilai

Skor
1

1.

Jujur

2.

Disiplin

3.

Tanggung jawab

4.

Kerjasama

5.

Santun

6.

Teliti

2

Keterangan
3

Keterangan :
3 : Baik (apabila 3 indikator terpenuhi)
2 : Cukup (apabila 2 indikator terpenuhi)
1 : Kurang (apabila 1 indikator terpenuhi)

Rubrik Penilaian Afektif Siswa
No

Aspek yang dinilai

1.

Jujur

Kategori penilaian

Skor

Tidak
menyontek
dalam 3
mengerjakan tugas, melaporkan data
dan informasi apa adanya, dan
mengakui
kesalahan
atau
kekurangan yang dimiliki
Jika hanya 2 aspek yang tercapai

2

Jika hanya 1 aspek yang tercapai

1
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2.

3.

4.

5.

6.

Disiplin

Tanggung jawab

Kerjasama

Santun

Teliti

Mengikuti pelajaran tepat waktu, 3
memakai seragam sesuai dengan tata
tertib, mengumpulkan tugas tepat
waktu
Jika hanya 2 aspek yang terpenuhi

2

Jika hanya 1 aspek yang terpenuhi

1

Melaksanakan
tugas
individu/ 3
kelompok dengan baik, melakukan
tugas dalam kelompok sesuai
kesepakatan, dan meminta maaf atas
kesalahan yang dilakukan
Jika hanya 2 aspek yang terpenuhi

2

Jika hanya 1 aspek yang terpenuhi

1

Aktif memberikan tanggapan dan 3
pendapat dalam kelompok, suka
menolong teman/ orang lain, dan
mencari informasi melalui jurnal dan
media
lainnya
untuk
dapat
menjawab pertanyaan
Jika hanya 2 aspek terpenuhi

2

Jika hanya 1 aspek terpenuhhi

1

Menggunakan bahasa santun saat 3
menyampaikan
diskusi
dalam
kelompok, memperlakukan orang
lain sebagaimana diri sendiri ingin
diperlakukan, dan tidak menyela
pembicaraan pada waktu yang tidak
tepat
Jika hanya 2 aspek yang tercapai

2

Jika hanya 1 aspek yang tercapai

1

Teliti dalam menjawab pertanyaan 3
sesuai dengan data, teliti dalam
mengolah data dan informasi, teliti
dalam melakukan pengukuran saat
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pengamatan
Jika hanya 2 aspek yang tercapai

2

Jika hanya 1 aspek yang tercapai

1

Jumlah skor maksimum = 18
Nilai yang dicapai = Nilaiyangdiperoleh
Skormaksimum

Kriteria nilai :

x100

76 -100 = A
51-75 = B
26-50 = C
1-25

=D

Rekapitulasi Penilaian Afektif
No

Nama

Skor Aspek Penilaian

Total skor

siswa

2
3
Ds
t

Kriteria
nilai

1
1

Nilai

2

3

4

5

6
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Lampiran 7 : Format Penilaian Psikomotorik Siswa
3. Format Penilaian Afektif Siswa
Materi

:

Kelas/Semester

:

No

Aspek yang dinilai

Skor
1

1.

Menyusun langkah
kerja pembuatan
baglog

2.

Menyiapkan alat
pengamatan

3.

Mengukur panjang
miselium

4.

Mengolah data

5.

Mengembalikan alat

2

Keterangan
3

Keterangan :
3 : Baik (apabila 3 indikator dapat terpenuhi)
2 : Cukup (apabila 2 indikator terpenuhi)
1 : Kurang (apabila hanya 1 indikator yang terpenuhi)
Rubrik Penilaian Observasi
No
1.

Aspek

Indikator

Menyusun
1. Langkah kerja yang dibuat benar
langkah kerja 2. Langkah kerja urut sesuai dengan video
pembuatan
pembuatan baglog yang ditayangkan
baglog
3. Langkah kerja yang dibuat menggunakan
kalimat pasif
Jika hanya 2 aspek yang terpenuhi

Skor
3

2
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2.

3.

4.

5.

Menyiapkan
alat
pengamatan

Mengukur
panjang
miselium

Mengolah
data

Mengembali
kan alat

Jika hanya 1 aspek yang terpenuhi

1

1. Alat yang digunakan sesuai dengan yang
tercantum dalam langkah kerja
2. Alat yang digunakan lengkap
3. Alat yang digunakan memiliki spesifikasi
dan standarisasi yang benar

3

Jika hanya 2 aspek yang terpenuhi

2

Jika hanya 1 aspek yang terpenuhi

1

1. Mengukur panjang miselium dengan alat
yang ditentukan
2. Mengukur pnjang miselium dengan cara
yang sesuai
3. Mengukur panjang miselium setiap hari

3

Jika hanya 2 aspek yang terpenuhi

2

Jika hanya 1 aspek yang terpenuhi

1

1. Mengolah data dengan cara yang benar
2. Mengolah data dengan sistematis
3. Mengolah data sesuai dengan hasil
pengamatan

3

Jika hanya 2 aspek yang terpenuhi

2

Jika hanya 1 aspek yang terpenuhi

1

1. Mengembalikan seluruh alat dengan
lengkap
2. Mengembalikan alat di tempat semula
3. Mengembalikan alat tepat waktu

3

Jika hanya 2 aspek yangg terpenuhi

2

Jika hanya 1 aspek yang terpenuhi

1

Skor maksimal : 15
Keterangan :
3 : Baik (apabila 3 indikator dapat terpenuhi)
2 : Cukup (apabila 2 indikator terpenuhi)
1 : Kurang (apabila hanya 1 indikator yang terpenuhi)
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Nilai akhir = Skor perolehan x 100
Skor maksimal
Kategori Nilai :
Nilai

Kategori

91-100

Amat baik

81-90

Baik

71-80

Cukup

61-70

Kurang

<60

Sangat kurang
Rekapitulasi Penilaian Psikomotorik Siswa

No

Nama siswa

Skor Aspek Penilaian

Total
skor

1
1
2
3
Ds
t

2

3

4

5

Nilai

Kriteria
nilai
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Lampiran 8 : Format Penilaian Presentasi
4. Format Penilaian Presentasi
Skor aspek yang dinilai
Nama
siswa

No

Kerjasama
dalam
kelompok
(A)

Kecakapan
merespon
pertanyaan
(B)

Keberanian
berpendapat
(C)

Total
Skor

1
2
3
dst
Skor Maksimal = 9
Nilai akhir = Skor perolehan x 100
Skor maksimal
Rubrik Penilaian Presentasi
Skor

Kriteria

3

Jika semua aspek terpenuhi

2

Jika hanya 2 aspek yang terpenuhi

1

Jika hanya 1 aspek yang terpenuhi

A. Kerjasama dalam kelompok


Tidak menyela saat teman dalam kelompok sedang memberikan
jawaban



Adanya pembagian tugas yang adil dalam kelompok



Jawaban yang diberikan sesuai dengan jawaban antar anggota
kelompok

B. Ketrampilan presentasi


Menjawab dengan suara yang jelas

Nilai
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Penyampaiannya dengan bahasa Indonesia yang benar



Sopan dalam mempresentasikan hasil pengamatan

C. Keberanian berpendapat


Mengemukakan pendapat secara logis



Mengembangkan poin-poin presentasi dengan runtut



Mengemukakan pendapat berdasarkan kenyataan
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Lampiran 9 : Format Penilaian Portofolio
5. Format Penilaian Portofolio
Kriteria

Skor

Indikator

Judul
Pengamatan

5

Judul yang diberikan sesuai dengan
tujuan

Data

20

Grafik dan data benar

Pembahasan

50

 Pembahasan
sesuai
tujuan
pengamatan dan data yang ada sesuai
pengamatan.
 Menunjukkan grafik dengan benar

Kesimpulan

5

Menjawab tujuan pengamatan

Skor Total

80

Nilai =

Skor total
Skor maksimal

100

Skor aspek yang dinilai
No

1
2
3
dst

Nama
siswa

Judul
Pengamatan

Data
Pengamatan

Pembahasan

Kesim
pulan

Skor Total

Rekapitulasi Penilaian Portofolio

Nilai

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
117

Lampiran 10 : Data Hasil Penelitian
Data Sekunder
Uji Proksimat Media Tanam Jamur
NO
1

2

3

4

KODE
ANALISA
SAMPEL
P0
Air (%)

P1

P2

P3

ULANGAN ULANGAN
1
2
73,6717
73,8709

RATARATA
73,7713

Abu (%)

5,7550

57101

5,7326

Protein(%)

0,0733

0,0710

0,0721

Lemak (%)

1,4685

1,3736

1,4211

Serat Kasar (%)

17,6009

17,9206

17,7608

Karbohidrat (%)

1,4123

1,0539

1,2331

Energi (kal/100 g)

19,2039

16,791

17,99745

Air (%)

71,7756

71,4618

71,6187

Abu (%)

6,5676

6,7693

6,6685

Protein (%)

1,2023

1,1644

1,1834

Lemak (%)

0,7522

0,6789

0,7156

Serat Kasar (%)

17,2420

17,3730

17,3075

Karbohidrat (%)

2,4600

2,5524

2,5062

Energi (kal/100 g)

21,413

20,9432

21,1781

Air (%)

71,1448

71,3759

71,2604

Abu (%)

6,7925

6,5907

6,6916

Protein(%)

0,6171

0,6026

0,6099

Lemak (%)

0,7839

0,7587

0,7713

Serat Kasar (%)

16,9694

16,9028

16,9361

Karbohidrat (%)

3,9620

3,7689

3,8655

Energi (kal/100 g)

23,9441

23,9506

23,94735

Air (%)

74,2836

74,4438

74,3637

Abu (%)

6,0883

6,0456

6,0670

Protein(%)

0,1055

0,1320

0,1188
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Lemak (%)

0,8146

0,8295

0,8221

Serat Kasar (%)

16,5729

16,5227

16,5478

Karbohidrat (%)

2,1348

2,0253

2,0801

Energi (kal/100 g)

16.0427

15.8684

15,95555

DATA PRIMER
Parameter Pertumbuhan Jamur Tiram Putih
No

Perlakuan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

K

P1

P2

Ulangan Panen
keKA
KA1
KA2
KA3
KB
KB1
KB2
KB3
KC
KC1
KC2
KC3
P1A
P1A1
P1A2
P1A3
P1B
P1B1
P1B2
P1B3
P1C
P1C1
P1C2
P1C3
P2A
P2A1
P2A2
P2A3
P2B
P2B1
P2B2
P2B3

Berat
Basah
176(g)

Berat
Kering
29 (g)

116
62
174
54
34
148
46
36
69
32
20
46
45
46
95
90
40
111
138
61
138
84
107

18
6
31
8
8
26
11
5
10
2
8
8
5
6
25
16
10
13
19
11
16
13
20

Kadar
Air (%)
83,52
84,48
90,32
82,18
85,18
76,47
82,43
76,08
86,11
85,50
93,75
60
82,6
88,88
86,95
73,68
82,22
75
88,28
86,23
81,96
88,4
84,52
81,3

Jumlah
Tubuh
20Buah
16
5
45
11
17
11
4
4
30
9
8
24
21
4
37
9
25
17
33
20
28
8
36
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

P2C

P3

P3A

P3B

P3C

P2C1

127

15

88,18

29

P2C2
P2C3
P3A1
P3A2
P3A3
P3B1
P3B2
P3B3
P3C1
P3C2
P3C3

69
27
115
102
53
70
35
20
48
41
42

7
6
14
11
13
6
7
4
17
5
8

89,85
77,77
87,82
89,21
75,47
91,42
80
80
64,58
87,8
80,95

9
9
7
21
22
12
10
7
8
7
9

Data Perubahan Suhu dan Kelembaban Masa Pemanenan Jamur Tiram Putih
No

Tanggal Pengamatan

Suhu (℃)

Kelembaban (%)

1.

20/07/2016

30

74

2.

21/07/2016

30

69

3.

26/07/2016

27

93

4.

15/08/2016

28

82

5.

20/08/2016

29

63

6.

26/08/2016

23

93
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Lampiran 11 : Analisis Statistika

Berat basah

Tests of Normality
Perlakuan
Kolmogorov-Smirnova
Parameter
pertumbuhan
Statistic
df
Sig.
K
.289
3
P1
.333
3
Berat basah
P2
.322
3
P3
.372
3

.
.
.
.

Shapiro-Wilk
Statistic
df
Sig.
.928
3
.480
.862
3
.274
.879
3
.323
.781
3
.070

Test of Homogeneity of Variances
Berat Basah
Levene
df1
df2
Sig.
Statistic
.486
3
8
.701
ANOVA

Berat Basah

Between
Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares
41067.583
34409.333
75476.917

df
3
8
11

Mean
Square
13689.194

F
3.183

Sig.
.085

4301.167

Berat Kering
Tests of Normality
perlakuan
Kolmogorov-Smirnova
Parameter
pertumbuhan
Statistic
df
Sig.
K
.191
3
P1
.375
3
Berat kering
P2
.276
3
P3
.229
3

.
.
.
.

Shapiro-Wilk
Statistic
df
Sig.
.997
3
.900
.773
3
.052
.942
3
.537
.981
3
.739
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Test of Homogeneity of Variances
Berat Kering
Levene
df1
df2
Sig.
Statistic
2.289
3
8
.155
ANOVA

Berat Kering

Between
Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares
715.583
1181.333
1896.917

df
3
8
11

Mean
Square
238.528

F

Sig.

1.615

.261

147.667

Jumlah Tubuh Buah

Tests of Normality
perlakuan
Kolmogorov-Smirnova
Parameter
Pertumbuhan
Statistic
df
Sig.
kontrol
.216
3
P1
.358
3
Jumlah tubuh buah
P2
.359
3
P3
.317
3
Test of Homogenity of Variances
Jumlah Tubuh Buah
Levene
df1
df2
Sig.
Statistic
.871
3
8
.495

.
.
.
.

Shapiro-Wilk
Statistic
df
Sig.
.989
3
.797
.812
3
.144
.810
3
.138
.888
3
.348
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ANOVA

Jumlah Tubuh Buah
Sum of
Squares
1430.667

Between
Groups
Within Groups
Total

df
3

2596.000
4026.667

Kadar Air
Parameter Perlakua
pertumbuh n
an
kontrol
P1
Kadar Air
P2
P3

8
11

Mean
Square
476.889

3
3
3
3

1.470

Sig.
.294

324.500

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
df
Sig.
.368
.367
.381
.268

F

Shapiro-Wilk
Statistic
df
Sig.
.
.
.
.

.791
.792
.760
.951

3
3
3
3

F

Sig.

Test of Homogenity of Variances
Kadar Air
Levene
df1
df2
Sig.
Statistic
11.963
3
8
.003
ANOVA

Kadar Air

Between
Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares
4855.135
19372.899
24228.034

df
3
8
11

Mean
Square
1618.378
2421.612

.668

.595

.093
.096
.022
.573

