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PENGARUH PENGGUNAAN SUPLEMEN ORGANIK DI BERBAGAI
KONSENTRASI UNTUK MENINGKATKAN HASIL PRODUKSI JAMUR
TIRAM (Pleurotus ostreatus).

Brigita Wahyuning K.N
151434034
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
ABSTRAK
Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) adalah salah satu jenis jamur yang
banyak diminati oleh masyarakat Indonesia karena rasanya yang enak dan harganya
yang murah. Bagi kelompok vegetarian, jamur biasanya digunakan sebagai bahan
pengganti daging untuk memenuhi kebutuhan protein dalam tubuh. Dalam habitat
aslinya jamur tiram biasa hidup dalam lingkungan yang lembab dan sedikit cahaya
matahari. Untuk menciptakan lingkungan yang lembab biasanya para pembudidaya
jamur tiram melakukan penyiraman pada lantai kumbung dan penyemprotan pada
baglog jamur tiram menggunakan air. Suplemen organik cair yang dicampur dengan
air untuk proses penyemprotan berpotensi meningkatkan hasil produksi jamur tiram.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh suplemen organik terhadap
peningkatan hasil produksi jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus).
Penelitian ini mengunakan perbandingan suplemen organik cair dan air dengan
4 perlakuan yaitu K = 100% air, P1 = 10% SO + 90% air, P2 = 15% SO + 85% air dan
P3 = 25% SO + 75% air. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berat
basah jamur, jumlah badan buah, diameter badan buah dan uji proksimat yang meliputi
uji kadar abu, protein, lemak, serat pangan terlarut dan serat kasar. Analisis data yang
digunakan yaitu uji normalitas menggunakan kolmogorov smirnov dan dilanjutkan uji
korelasi pearson.
Hasil uji statistik menunjukan terdapat pengaruh penambahan suplemen
organik cair terhadap hasil produksi jamur tiram yaitu pada perlakuan P3 (25% SO +
75% air). Hasil uji proksimat jamur tiram menunjukan bahwa pada perlakuan P3
memiliki kadar abu, lemak, serat pangan terlarut dan serat kasar yang lebih rendah
dibandingkan kontrol sedangkan pada protein memiliki hasil yang lebih tinggi
dibandingkan pada kontrol.
Kata kunci : Jamur tiram, suplemen organik cair, hasil produksi
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THE EFFECT OF THE USE OF ORGANIC SUPPLEMENTS AT VARIOUS
CONCENTRATIONS TO INCREASE THE PRODUCTION OF OYSTER
MUSHROOMS (PLEUROTUS OSTREATUS)
Brigita Wahyuning K.N
151434034
Sanata Dharma University Yogyakarta
ABSTRACT
White oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) is one type of mushroom that is
much in demand by the people of Indonesia because it tastes good and the price is
cheap. For vegetarian groups, mushrooms are usually used as a substitute for meat to
meet protein requirements in the body. In its natural habitat, oyster mushrooms
commonly live in humid environments and in little sunlight. To create a humid
environment usually oyster mushroom farmers do watering on the mushroom barn
floor and spray it on the baglog of oyster mushrooms using water. Liquid organic
supplements mixed with water for the spraying process have the potential to increase
the production of oyster mushrooms. The purpose of this study was to determine the
effect of organic supplements on increasing the production of white oyster mushrooms
(pleurotus ostreatus).
This study uses a comparison of liquid organic supplements and water with 4
treatments, which K : 100% water, P1 : 10% organic supplement + 90% water, P2 :
15% organic supplement + 85% water and P3 : 25% LOS + 75% water. The
parameters used in this study were the gross weight of mushroom, number of mushroom
bodies, diameter of mushroom bodies and proximate test which included the content
level of ash, protein, fat, dissolved food fiber and crude fiber. Analysis of the data used
was the normality test using Kolmogorov smirnov and continue with Pearson
correlation test.
The results of statistical tests showed there is the influence of liquid organic
supplement addition to the results i.e. oyster mushroom production on a P3 treatment
(25% + 75% water SO). Test results show that the proximate Oyster mushrooms on P3
treatment have the levels of ash, fat, food and fiber crude dissolved lower rough than
the controls while on the protein has a higher yield than in control.

keywords: oyster mushrooms, liquid organic supplements, production
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang Masalah
Jamur atau cendawan adalah jenis makhluk hidup yang tidak memiliki
klorofil. Hal tersebut menyebabkan jamur tidak bisa memproduksi makanannya
sendiri dengan cara berfotosintesis. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jamur
banyak memanfaatkan zat-zat sisa yang dihasilkan oleh makhluk hidup yang
sudah mati seperti batang kayu yang sudah lapuk atau gergaji kayu. Dalam
kehidupan sehari-hari kita bisa dengan mudah menjumpai jenis-jenis jamur
seperti jamur pada nasi basi, jamur pada roti basi, jamur pada tempe dan jamur
yang biasanya kita konsumsi sehari-hari (Sumarsih,2003).
Dalam kehidupan sehari-hari kita biasa mengkonsumsi olahan jamur dalam
bentuk keripik, abon, topping makanan, pepes, salad dan olahan jamur lainnya .
Bagi kelompok masyarakat vegetarian atau kelompok masyarakat yang hanya
mengkonsumsi jenis sayuran dan buah saja, biasanya menggunakan jamur
sebagai bahan pangan alternatif pengganti jenis daging dan ikan. Banyaknya
kandungan gizi dan rasanya yang enak menyebabkan jamur disukai oleh sebagian
besar lapisan masyarakat dan tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan hidup manusia
(Listyowati,2004)
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Menurut Djarijah (2001) jamur telah dikenal populer sebagai makanan lezat
sejak abad XIV M. Jamur telah menjadi santapan spesial bagi pejabat negara saat
dinasti Ming berkuasa di daratan China. Kelezatan dan rasa khas jamur tersebar
di seluruh penjuru dunia sejak terbentuknya perdagangan dan komunikasi
penduduk antar negara dan benua yang menyebabkan jamur menjadi hidangan
favorit sekaligus bergengsi. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa
jamur sudah dimanfaatkan sebagai bahan makanan oleh manusia sejak lama.
Salah satu jenis jamur yang biasa dikonsumsi oleh manusia yaitu jamur Tiram
(Pleurotus ostreatus). Jamur tiram adalah salah satu jamur dari kelompok
Basidiomycota yang termasuk dalam kelas Homobasidiomycetes. Jamur tersebut
adalah salah satu jenis jamur pangan yang memiliki tuduh berbentuk lingkaran
mirip dengan cangkang tiram dengan bagian tengah agak cekung. Jamur tiram
berwarna putih hingga krem dan merupakan salah satu jamur yang banyak
dikonsumsi oleh masyarakat (Widyastuti,2015).
Pada alam bebas, jamur tiram sering ditemukan tumbuh di hutan dan biasanya
tumbuh dibawah pohon yang berdaun lebar atau tumbuh pada tanaman berkayu
yang sudah lapuk. Akan tetapi pada sekarang ini dengan semakin banyaknya
budidaya jamur, jamur tiram mudah ditemukan dipasar tradisional maupun
supermarket. Menurut Tjokrokusumo (2008) diketahui bahwa jamur tiram
mengandung 0,1% lemak, 3,15% protein, 0,63% karbohidrat dan 3,44% serat
kasar. Nilai gizi dan kandungan kalori serta mineral jamur tiram dalam 100 gr

2

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
3

diperkirakan mengandung 20 mg kalsium, 1,69 mg Cu, 9,1 mg Fe, 0,15 mg
vitamin B1, 0,75 mg vitamin B2 dan 12,40 mg vitamin C. Tingginya minat
masyarakat untuk mengkonsumsi jamur tiram menyebabkan budidaya jamur
tiram di Indonesia semakin meningkat.
Dalam kegiatan budidaya jamur tiram, menurut Djarijah (2001) syarat media
tanam yang digunakan untuk budidaya jamur tiram adalah campuran serbuk
kayu, dedek halus (bekatul), dan kapur (CaCO3) dengan komposisi masingmasing 81%, 18%, dan 1%. Syarat media tumbuh jamur adalah mengandung Ca
yang berfungsi untuk menetralkan asam oxalate yang dikeluarkan oleh miselium,
pH antara 5,5-6,5, kelembaban 68%, CO2 kurang dari 1%, suhu sekitar 23oC25oC, dan memiliki partikel yang agak kasar supaya tidak mudah memadat
sehingga tidak menghambat ruang pertumbuhan miselium. Sedangkan proses
pemeliharan, jamur tiram yang sudah ditanam pada media dilakukan dengan
melakukan proses penyemprotan untuk menjaga kelembaban media tanam dan
mencegah keringnya media.
Penyemprotan untuk media tanam jamur tiram biasanya menggunakan air
saja. Sedangkan jamur tiram memerlukan banyak nutrisi yang digunakan untuk
menunjang kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu perlu ditambahkan suplemen
organik yang sangat dibutuhkan untuk membantu pertumbuhan jamur tiram.
Suplemen organik tersebut banyak mengandung unsur-unsur seperti nitrogen, Fe,
P2O5, Cu, K2O, So4, Mg,Zn, PH, C, Mo dan organik carbon yang diharapkan
mampu meningkatkan produksi jamur dan mampu mempercepat masa panen.
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Unsur-unsur yang terkandung dalam suplemen organik tersebut menjadi salah
satu faktor yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan jamur tiram
menjadi optimal.
Mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kalsum dkk.
(2011) mengenai Efektivitas Pemberian Air Leri terhadap Pertumbuhan dan
Hasil Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostretus) membuktikan bahwa volume
pemberian air leri memberikan pengaruh yang nyata terhadap lebar tudung
maksimal buah jamur tiram putih. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh
Jariah, dkk (2015) mengenai Pengaruh Kadar Thiamine (Vitamin B1) Terhadap
Pertumbuhan Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) membuktikan bahwa
penggunaan thiamine berpengaruh tidak nyata terhadap pertumbuhan jamur
tiram putih baik pada waktu muncul tunas, waktu panen, bobot, lebar tudung dan
panjang tangkai. Berdasarkan penelitian tersebut peneliti menggunakan
suplemen organik untuk mengetahui pengaruhnya dalam meningkatkan hasil
produksi pada budidaya jamur tiram (Pleurotus ostreatus) . Penelitian ini
merujuk pada penentuan konsentrasi penggunaan suplemen organik yang paling
tepat untuk menghasilkan hasil produksi jamur tiram terbaik. Suplemen organik
ini sangat berpotensi meningkatkan hasil produksi jamur tiram karena
didalamnya terkandung banyak unsur-unsur yang dibutuhkan oleh jamur tiram
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
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B.

Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1.

Apakah ada pengaruh pemberian suplemen organik terhadap pertumbuhan
dan hasil produksi jamur tiram (Pleurotus ostreatus) ?

2.

Berapakah konsentrasi suplemen organik yang paling efektif untuk
menghasilkan pertumbuhan dan hasil produksi terbaik pada jamur tiram
(Pleurotus ostreatus) ?

C.

Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah :
1. Mengetahui bagaimana pengaruh pemberian suplemen organik terhadap
pertumbuhan dan hasil produksi jamur tiram (Pleurotus ostreatus).
2. Mengetahui konsentrasi pemberian suplemen organik yang paling efektif
untuk menghasilkan pertumbuhan dan hasil produksi terbaik pada jamur tiram
(Pleurotus ostreatus).

D.

Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis,
yaitu :
1. Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi-informasi
mengenai penelitian yang relevan selanjutnya. Diharapkan juga dapat
menambah referensi ilmu pengetahuan di bidang biologi murni dan
argoteknologi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis bagi :
a.

Bagi peneliti
Melatih pengembangan potensi dan ketrampilan dalam berfikir ilmiah
secara logis dan empiris. Penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan
wawasan yang lebih luas kepada peneliti untuk mengetahui pengaruh
pemberian suplemen organik terhadap produksi jamur tiram (Pleurotus
ostreatus).

b. Bagi Mayarakat
Penelitian ini dpaat dijadikan sebagai sumber referensi dan informasi
kepada masyarakat terutama bagi masyarakat yang memiliki pekerjaan
sebagai petani jamur.
c.

Bagi Pendidikan
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk memperluas
pengetauan bagi para siswa terutama mengenai Fungi, dimana materi
tersebut merupakan materi pelajaran kelas X.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Jamur Tiram Putih
Jamur disebut juga cendawan, supa, mashroom 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

Phylum

: Basidiomycota

Class

: Agaricomycetes

Order

: Agaricales

Family

: Pleurotaceae

Genus

: Pleurotus

Species

: Pleurotus ostreatus (Species 2000 & IT IS Catalogue of Life,
2013).
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2. Morfologi jamur tiram
Jamur tiram putih memiliki morfologi secara umum yaitu scale, stipe, dan
miselium. 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 buah jamur tidak berdiri sendiri
namun tubuh buah jamur yang tumbuh dalam satu rumpun memiliki bagianbagian penyusun masing-masing. Morfologi jamur tiram putih secara
keseluruhan dapat dilihat pada bagian Gambar 2.2.

Gambar 2.1 Morfologi jamur tiram
(Dokumentasi pribadi)

Gambar 2.2 Bagian jamur
(www.infovisual.info,2016)

Tubuh buah jamur pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2 memiliki tudung dan
stipe. Tudung berbentuk mirip cangkang tiram berukuran 3-4 cm dan
permukaan bagian bawah berlapis-lapis seperti insang berwarna putih dan
lunak (Sumarmi, 2006). Jamur tiram memiliki tubuh buah yang tumbuh
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menyamping (Bahasa latin: Pleurotus) dan bentuknya seperti tiram
(osreatus). Bagian tudung dari jamur berubah warna dari hitam, abu-abu,
cokelat, 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 badan buah 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 penyusun tubuh jamur tiram
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Miselium jamur tiram
putih

Gambar 2.4 Miselium jamur tiram
Gambar 2.4 menunjukan pertumbuhan miselium yang terjadi 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.
Jamur tiram merupakan salah satu jenis jamur yang tumbuh pada media
kayu lapuk di alam liar. Jamur tiram banyak ditemukan di daerah sub tropis,
daerah beriklim sedang dan daerah tropis. Jamur tiram merupakan jens jamur
perombak kayu yang biasanya tumbuh pada media kayu yang lunak seperti
kayu sengon (Suparti dan Lismiyati, 2015).
3.

Kandungan Gizi Jamur Tiram putih
Selain karena rasanya yang enak, jamur tiram (khususnya jamur tiram
putih) banyak digemari karena dapat diolah menjadi berbagai masakan dan
cemilan dan juga diyakini sebagai makanan yang menyehatkan. Dari segi
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gizinya, jamur tiram termasuk bahan makanan yang tinggi protein,
mengandung berbagai mineral organik, dan rendah lemak. Kadar protein
dala jamur tiram umumnya berkisar 20-40% berat kering sehingga lebih baik
jika dibandingkan sumber protein lain seperti kacang-kacangan.
Jamur tiram termasuk hasil pertanian organik yang tidak mengandung
kolesterol. Setiap 100 gram jamur tiram mengandung protein 19-35%
dengan 9 macam asam amino ; lemak 1,7-2,2 % terdiri dari 72% asam lemak
tak jenuh. Karbohidrat jamur Tiamin riboflavin dan niasin merupakan
vitamin B utama dalam jamur tiram selain vitamin D dan C mineralnya
terdiri dari K, P , Na, Ca, Mg, juga Zn, Fe, Mn, Co dan Pb. Mikrolemen yang
bersifat logam sangat rendag sehingga aman dikonsumsi setiap hari
(Sumarmi, 2006).
Jamur tiram merupakan salah satu sumber vitamin antara lain tiamin,
niasin, biotin, dan asam askorbat. Pada jamur jarang ditemukan vitamin A
dan D. Namun, terkadang ergosterol yang merupakan precursor vitamin D
dengan iradiasi sinar ultraviolet dalam jamur tiram putih. pada umumnya
jamur kaya akan kandungan mineral, terutama pospor, potassium, sodium,
kalsium dan magnesium merupakan mineral yang paling banyak terkandung
dalamjamur. Menurut hasil penelitian Puslitbang Hasil Hutan Bogor, jamur
tiram dapat digunakan untuk mencegah dan menanggulangi kekurangan gizi,
mencegah dan menyembuhkan anemia, antitumor, menurunkan berat badan
dan mencegah kekurangan zat besi (Gemalasari, 2002).
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Perbandingan kandungan gizi jamur tiram dengan beberapa jenis jamur
lainnya dapat dilihat pada tabel 2.1 :
Tabel 2.1 kandungan gizi jamur tiram
No

Jenis

Protein

Lemak

Karbohidrat

Serat

(%)

(%)

(%)

(%)

1

Jamur Tiram

27

1.6

58

7,5 – 8,7

2

Jamur Kuping

8,4

0,5

82,8

19,8

3

Jamur Shiitake

13,4 –

4,9

78

7,8 – 8

1,7

62,5

8 – 10,4

0,3

4

9,3

17,5
4

Jamur Kancing

23,9 –
34,8

5

Jamur Merang

25,9

Sumber : S. T. Chang, P. G. Miles (2004)
4.

Siklus Hidup Jamur Tiram
Jamur bereproduksi dengan cara melepaskan spora yang dihasilkan secara
seksual dan aseksual. Reproduksi seksual hanya dilakukan jika terjadi
perubahan lingkungan yang kurang sesuai dengan jamur. reproduksi seksual
ini menghasilkan keturunan dengan keanekaragaman genetik yang lebih
besar. Variasi individu pada keturunan ini dapat membantu mereka
beradaptasi ketika terjadi perubahan lingkungan. Sedangkan reproduksi
aseksual pada jamur menggunakan spora yang dihasilkan oleh hifa yang
terspesialisasi.

Ketika

kondisi

lingkungan

jamur

memungkinkan,

pertumbuhannnya akan cepat, jamur mengklon diri mereka sendiri dengan
cara menghasilkan banyak spora secara aseksual. Spora ini akan terbawa
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oleh angin dan berkecambah jika mendarat di tempat yang lembab dan
permukaan yang sesuai untuk pertumbuhannya. Spora akan berkecambah
membentuk benang-benang halus yang merupakan bagian dari dinding
tubuler yang mengelilingi membran plasma dan sitoplasma yang disebut
dengan hifa. Hifa membentuk suatu hamparan anyaman yang disebut
miselium. Miselium merupakan jaringan untuk menyalurkan nutrisi dari
substrat ke jamur (Narwanti, 2013).
Kehidupan jamur berawal dari spora (basidiospora) yang kemudian akan
berkecambah membentuk hifa yang berupa benang-benang halus. Hifa ini
akan tumbuh ke seluruh bagian media tumbuh. Kemudian dari kumpulan
hifa atau miselium akan terbentuk gumpalan kecil seperti simpul benang
yang menandakan bahwa tubuh buah mulai terbentuk. Simpul tersebut
berbentuk bundar atau lonjong dan dikenal dengan radia kepala jamur (pin
head) atau primordial. Simpul ini akan membesar dan disebut stadia kancing
kecil (small button). Selanjutnya stadia kancing kecil akan terus membesar
mencapai stadia kancing (button) dan stadia telur (egg). Pada stadia ini
tangkai dan tudung yang tadinya tertutup selubung universal mulai
membesar. Kemudian diikuti stadia perpanjangan (elongation). Volva pada
stadia ini akan berpisah dengan tudung (pileus) karena pemanjangan stalk.
Stadia terakhir adalah stadia dewasa atau yang disebut dengan tubuh buah
(Steviani, 2011).
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Menurut Baharuddin (2005) siklus/daur hidup jamur tiram dapat dilihat
pada gambar 2.5 dibawah ini :

Gambar 2.5 Siklus hidup jamur tiram
(Baharuddin, 2005)

5.

Syarat tumbuh jamur tiram
Syarat tumbuh jamur tiram meliputi beberapa parameter terutama
temperatur, kelembaban relatif, waktu, kandungan CO2 dan cahaya. Jamur
dapat tumbuh pada kisaran temperature yang lebih luas. Kebanyakan jamur
tumbuh antara temperature 0-35oc dengan suhu optimal untuk spesies
saprofit 22-30oC. Diupayakan temperatur lingkungan sekitar tumbuh jamur
selalu dalam keadaan stabil, supaya pertumbuhan dan perkembangan tidak
terganggu. Untuk menjaga suhu agar tetap stabil jika suhu kumbung mulai
panas, maka dapat dilakukan penyemprotan menggunakan air bersih hingga
suhu kumbung menjadi sejuk kembali (Narwanti, 2013).
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Syarat pertumbuhan secara alami jamur tiram ditemukan di hutan di
bawah pohon berdaun lebar atau di bawah tanaman berkayu. Jamur tiram
tidak memerlukan cahaya matahari yang banyak, di tempat terlindung
miselium jamur akan tumbuh lebih cepat dari pada ditempat yang terang
dengan cahaya matahari yang berlimpah, kelembaban optimal 80-90% yang
harus dipertahankan dengan penyemprotan air secara teratur, suhu udara
untuk pertumbuhan miselium adalah 25-30oC. miselium jamur tumbuh
dalam keadaan gelap dan kondisi asam (pH 5,5 - 6,5). Tetapi kondisi
lingkungan atau substrat tempat tumbuh yang terlalu rendah (pH rendah)
atau pH terlalu tinggi akan menghambat pertumbuhan miselium. Sebaliknya,
tubuh buah jamur tiram tumbuh optimal pada lingkungan yang agak terang
dan kondisi keasaman agak netral (pH 6,8 – 7,0) (Steviani, 2011).
Penumbuhan miselium dimulai dengan media diinokulasi dengan bibit F3, diinokulasi dengan posisi baglog berdiri. Lama miselium memenuhi
seluru 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 dala media tanm. Bila
pertumbuhan miselium telah mencapai 90-95%, baglog disusun mendatar
pada rak kumbung (tempat budidaya jamur) dan tutup baglog (cincin)
dibuka. Pertumbuhan tubuh buah jamur dibutuhkan suhu 22-26oC dan
kelembaban 90-94%. Untuk mencapai suhu dan kelembaban tersebut
dilakukan penyiraman seperti hujan dalam ruang kumbung dan dasar
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kumbung. Satu minggu setelah dibuka biasanya calon bakal jamur sudah
tumbuh. Tubuh jamur yang dibiarkan selama 3-4 hari dan bila pertumbuhan
jamur tiram sudah maksimal segera dipanen (Isnawan dkk..,2003).
Jamur tidak membutuhkan cahaya untuk pertumbuhannya, namun
demikian cahaya penting untuk merangsang sporulasi dan juga berguna
dalam pemencaran spora karena orgn-organ yang menghasikan sporran
bersifat fototrofik dan memencarkan sporanya ke arah cahaya (Narwanti,
2013).
Seperti halnya tumbuhan lain, jamur tiram juga memerlukan nutrisi dalam
bentuk unsur hara seperti karbon (C), Hidrogen (H), Oksigen (O), Nitrogen
(N), Fosfor (P), Kalium (K), Magnesium (Mg), Mangan (Mn), Tembaga
(Cu) Besi (Fe), dan Seng (Zn). Dalam media tanam, unsur tersebut harus
dipersiapkan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam budidaya jamur tersebut.
Jamur tiram dapat menggunakan energi matahari seperti tanaman berklorofil
untuk proses biologi tetapi menghasilkan sejumlah enzim ekstra yang dapat
mendegradasi senyawa yang dpaat larut dan kemudian diserap oleh jamur.
untuk nutrisi, unsur utama yang digunakan untuk budidaya adalah selulosa,
hemiselulosa, dan lignin. Ukuran molekul nutrient bagi jamur harus cukup
kecil sehingga mampu untuk melewati dinding sel dan membrane. Oleh
karena itu jamur harus terlebih dahulu merombak molekul-molekul besar
menjadi molekul-molekul kecil untuk dapat diabsorbsi. Perombakan

16

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
17

molekul ini dilakukan dengan mengeluarkan enzim ekstraseluler (Narwanti,
2013).
6.

Syarat media tanam jamur tiram
Jamur tiram di alam bebas dapat dijumpai hampir sepanjang tahun di
hutan pengunungan daerah yang sejuk.tubuh buah terlihat saling bertumpuk
di permukaan batang pohon ynag sudah melapuk atau pokok batang pohon
yang sudah ditebang. Dalam budidaya jamur tiram dapat digunakan substrat
seperti kompos serbuk kayu, gergaji, ampas tebu atau sekam padi. Bahanbahan yang digunakan untuk pembuatan media sangat beragam, tetapi setiap
formula selalu menggunakan komponen utama berupa serbuk kayu gergaji
lebih dari 90% ditambah bekatul 2%, campuran lainnya serta penambahan
mikroelemen dan vitamin seperti kapur (CaCO3) dan gips (CaSO4).
Mikroelemen dan vitamin berguna untuk meningkatkan kualitas hasil
(Zubaidah, 2013).
Kayu atau serbuk kayu gergaji yang digunakan sebagai tempat tumbuh
jamur mengandung serat organik selulosa, hemiselulosa, serat, lignin,
karbohidrat. Sedangkan faktor yang menghambat antara lain getah dan zat
pengawet. Bekatul yang kaya akan karbohidrat, karbon, dan vitamin B
kompleks bisa mempercepat mempercepat dan mendorong perkembangan
tubuh buah jamur. Gips atau CuSO4 digunakan sebagai sumber kalsium (Ca)
dan berguna untuk memperkokokh media baglog, dalam keadaan kokoh
media tidak akan cepat rusak (Zubaidah, 2013).
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Bekatul sangat mudah diperoleh di Indonesia mengingat tingginya
konsumsi beras sebagai makanan pokok sehingga produksi bektul juga
meningkat. Namun selama ini bekatul lebih sering dimanfaatkan sebagai
pakan ternak. Bekatul memiliki kandungan nutrisi berupa protein 13,11 –
17,19%, lemak 2,52 – 5,05%, karbohidrat 67,58 – 72,74%. Dan serat kasar
370, 91 – 387,3 kalori serta kaya akan vitamin B, terutama B1 (thiamin)
(Wulandari dan Erma, 2010).
Dalam budidaya jamur, salah satu nutrisi yang diperlukan jamur adalah
unsur mineral. Unsur mineral yang diperlukan dapat berupa kalsium (Ca)
yang dapat diperoleh dari penambahan kapur. Unsur Ca dalam kapur
memiliki peran penting dlaam kecepatan pertumbuhan miselium jamur
(Saputri, dkk., 2016). Selain itu, pemberian kapur juga berfungsi untuk
mengatur keasaman media tanam. Keasaman yang disebabkan oleh
miselium akan dinetralisir oleh kalsium dalam kapur. Dengan penambahan
kapur dalammedia tanam, panen jamur akan optimal. Kapur yang banyak
digunakan pada proses pembuatan bibit maupun media tanam adalah jenis
kalsium karbonat (CaCO3) atau kapur bangunan yang biasa disebut dengan
mill (Dewi, 2009).
Menurut Umniyatie (2013) pembuatan media tanam jamur tiram
dilakukan dengan menggunakan bahan dasar serbuk gergaji yang sudah
diayak, dan bahan-bahan campuran berupa gips (CuSO4), kapur (CaCO3),
bekatul, TSP, dicampur dengan air secara merata hingga kadar air 60% atau
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jika dikepal media tidak pecah. Setelah tercampur rata media dimasukan ke
dalam plastik (polybag) berukuran 20 X 35 cm. berat media tanam 8000 –
9000 gram, ditutup dengan kapas dan diikat dengan cincin plastik.
Selanjutnya dilakukan sterilisasi untuk menghindari adanya kontaminan
organisme lain yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan jamur.
sterilisasi dilakukan dengan menggunakan autoklaf (suhu 120oC, tekanan 1
atm, selama 5-6 jam) atau dengan cara dikukus dengan suhu 95-100oC
selama 12 jam).
7.

Inokulum F3
Dalam budidaya jamur tiram diperlukan bahan dan sarana seperti bibit
jamur, media tanam dan rumah jamur. Bibit jamur yang disiapkan mulai dari
bibit F1, F2, F3. F(Filial) menunjukan keturunan seperti keturunan 1, 2, 3
dan seterusnya. F1 merupakan bibit induk turunan pertama yang berasal dari
inokulum F0 (biakan murni). Penyediaan bibit jamur memerlukan alat-alat
khusus yang juga memerlukan teknik yang rumit dan bersifat aseptis untuk
menghindari terjadinya kontaminasi atau menjaga kemurnian bibit sehingga
kebanyakan petani memperoleh dengan cara membeli (Umniyatie,
dkk.,2013).
Pembibitan jamur memerlukan biakan murni dari jaringan tubuh buah.
Dari biakan murni dapat diperbanyak sebagai biakan induk (F1). Biakan
murni F1 selanjutnya diperbanyak dalam media agar-agar miring (F2). F2
selanjutnya akan diinokulasi untuk membuat bibit induk atau bibit produksi,
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perbanyakan biakan induk dapat dilakukan sampai keturunan F5 dan F6
sebagai bibit induk serta F7 sebagai bibit produksi. Bibit induk hanya
diperbaharui dengan menyediakan biakan murni. Umumnya bibit yang
digunakan untuk pembibitan jamur tiram (F3) berupa substrat kayu karena
jamur tiram merupakan jamur kayu (Oktarina, 2001).
Pembibitan mulai dari biakan murni hingga bibit produksi berupa F3
bertujuan untuk memperbanyak bibit jamur tiram, namun menurut
Handrianto (2015), penggunaan F3 direkomendasikan apabila bibit tersebut
memiliki kualitas induk yang baik. Hal ini dikarenakan tingkat kekuatan atau
kerapatan miselium akan semakin menurun jika bibit terus menerus
diturunkan. Selain itu, Sudarma, dkk. (2013) menjelaskan bahwa komposisi
medium F2 dan log produksi F3 pada dasarnya sama. Hanya saja bagian
yang membedakannya adalah kapasitas/bobot medium.
8.

Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Jamur Tiram
Kandungan air adalah salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan
jamur tiram. Kebutuhan air pada jamur tiram bisa dicukupi dengan cara
penyiraman. Penyiraman dilakukan sesuai dengan kebutuhan, bisa seharu
sekali, bisa dua hari sekali, tergantung keadaan tanamannya. Air juga bsa
memengaruhi kelembaban dan suhu udara di dalamruangan pertanaman
jamur. untuk itu penyiran jamur tiram perlu dilakukan sesuai dengan
kebutuhannya.
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Pertumbuhan jamur tiram sangat peka terhadap cahaya matahari
langsung, cahaya tidak langsung (cahaya pantul biasa anara 50-1500 lux)
bermanfaat dalam perangsang awal dalam pembentukan tubuh buah.
Sementara saat pertumbuhan miselium tidak diperlukan cahaya matahari
dan intensitas cahaya yang diperlukan untuk pertumbuhan jamur tiram
sekitar 20% (Hadiyanto, 2012).
Menurut Aiman (2014) jamur tiram bisa hidup pada daratan tinggi
maupun dataran rendah yang memiliki ciri-ciri bertemperatur 24oC dengan
ketinggian diatas 200 mdpl. Jamur tiram banyak dibudidayakan baik di
dataran rendah maupun tinggi, namun informasi jelas berapa hasil dari
masing-masing tempat budidaya tersebut belum banyak diketahui.
B. Suplemen Organik
Suplemen organik merupakan suplemen atau nutrisi tambahan yang berasal
dari berbagai bahan pembuat pupuk alami seperti kotoran hewan, tumbuhan
yang kaya akan mineral yang baik untuk pemanfaatan penyuburan tanah.
Keuntungan dalam penggunaan suplemen organik cair yaitu mampu mengatasi
defisiensi unsur hara dengan cepat, selain itu suplemen organik cair memiliki
kemampuan

mengembalikan

keseimbangan

ekosistem,

meningkatkan

ketersediaan unsur hara, merangsang pertumbuhan rizoid, agen pengendali
biologis dan meningkatkan keuntungan dalam berusaha tani (Musnamar, 2004).
Suplemen organik mengandung unsur N sebanyak 12,98%, P2O5 sebanyak
5,12%, K2O sebanyak 14,20%, SO4 3,17%, Mg 0,03%, Organik Karbon 5,97%,
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Fe 42,02 ppm, Cu 0,61 ppm, Mo 0,52 ppm, Zn 27,80 ppm, pH 6,89% dan C/N
0,40%. Suplemen Organik sangat baik digunakan pada persemaian, pembibitan
dengan dosisi 1 : 1500 atau setiap 10 cc Suplemen Organik dilarutkan dengan
15 liter air.
C. Analisis Proksimat
Analisis proksimat adalah suatu cara menggolongkan komponen yang ada
dalam bahan pakan berdasarkan komposisi kimia dan fungsinya yaitu : air
(moisture), abu (ash), protein kasar (crude protein), lemak kasar (ether extract),
dan bahan ekstrak tanpa nitrogen (nitrogen free extract) (Suparjo, 2010).
Analisis ini perlu untuk dilakukan karena menyediakan data kandungan utama
dari suatu bahan makanan. Faktor lain adalah adalah karena analisis proksimat
dalma makanan berkenaan dengan kadar gizi dari bahan makanan tersebut
(Mirsya,2011).
Analisis proksimat memiliki beberapa keunggulan yakni merupakan metode
umum yang digunakan untuk mengetahui komposisi kimia suatu bahan pangan,
tidak

membutuhkan

teknologi

yang

canggih

dalam

pengujiannya,

menghasilkan hasil analisis secara garis besar, dapat menghitung nilai total
digestible nutrient (TDN) dan dapat memberikan penilaian secara umum
pemanfaatan dari suatu bahan pangan. Analisis proksimat juga memiliki
beberapa kelemahan diantaranya tidak dapat menghasilkan kadar dari suatu
komposisi kimia secara tepat, tidak dapat menjelaskan tentang daya cerna serta
tekstur dari suatu bahan pangan (Suparjo, 2010).
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1) Protein
Protein merupakan zat gizi yang sangat penting, karena yang paling erat
hubungannya dengan proses-proses kehidupan. Protein akan dipecah
menjadi satuan-satuan dasar kimia. Protein terbentuk dari unsur-unsur yang
hampir sama dengan karbohidrat dan lemak yaitu terdiri dari unsur karbon (
C ), hidrogen (H), dan oksigen (O), akan tetapi ditambah dengan unsur lain
yaitu nitrogen (N). Molekul protein mengandung pula fosfor, belerang, dan
ada jenis protein yang mengandung unsur logam seperti besi dan tembaga.
Dalam molekul protein, asam-asam amino ini saling berhubungan dengan
suatu ikatan yang disebut ikatan peptide (CONH). Empat molekul protein
dapat terdiri dari 12 sampai 18 macam asam amino dan dapat mencapai
jumlah ratusan asam amino (Budianto, 2009).
Fungsi protein adalah sebagai penyusun biomolekul seperti nukleoprotein
(terkandung dalam inti sel, tepatnya kromosom), enzim, hormon, antibodi,
dan kontraksi otot. Pembentuk sel-sel baru, pengganti sel-sel pada jaringan
yang rusak sebagai sumber energi (Sumantri, 2013).
2) Lemak
Lemak merupakan sumber energi bagi tubuh. Biasanya energi yang
dihasilkan per gram lemak adalah besar dari energi yang dihasilkan oleh 1
gram karbohidrat atau 1 gram protein. Satu gram lemak menghasilkan 9
kalori (kal). Lemak dalam makanan merupakan campuran lemak heterogen
yang sebagaian besar terdiri dari trigliserida. Trigliserida disebut lemak jika
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pada suhu ruang berbentuk padatan, dan disebut minyak jika pada suhu
ruang berbentuk padatan, dan disebut minyak jika pada suhu ruang
berbentuk cairan. Trigliserida merupakan campuran asam-asam lemak,
biasanya dengan panjang rantai karbon sebnayak 12 sampai 22 dengan
jumlah ikatan rangkap dari 0 sampai 4. Lemak makanan juga terdapat
sejumlah kecil fosfolipid, stingolipid, kolesterol dan fitosterol (Budianto,
2009).
3) Kadar Abu
Kadar abu total didefinisikan sebagai residu yang dihasilkan pada proses
pembakaran bahan organik pada suhu 550oC, berupa senyawa anorganik
dalam bentuk oksida, garam dan juga mineral. Abu total yang terkandung di
dalam produk pangan sangat dibatasi jumlahnya, kandungan abu total
bersifat kritis. Kandungan abu total yang tinggi dalam bahan produk
berpotensi bahaya sangat tinggi untuk dikonsumsi. Tingginya kandungan
abu berarti tinggi pula kandungan unsur-unsur logam dalam bahan atau
produk pangan (Sudarmaji, 1997).
4) Serat Pangan
Serat pangan dapat dibedakan menjadi dua yaitu serat larut air dan serat
tidak larut air. Serat larut air memiliki komponen yang larut dalam air dan
disaluran pencernaan yang membentuk gel dengan cara menyerap air. Serat
larut air difermentasikan dalam usus besar. Serat larut air meningkatkan
produksi asam lemak rantai pendek yang membantu menghindari garam
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empedu dari sistem yang akan menurunkan penyerapan kolesterol ditubuh.
Jadi serat larut air membantu mengendalikan berat badan, mengurangi risiko
penyakit jantung dan memperlambat gula darah yang dibutuhkan.
Sedangkan serat tidak larut air memiliki komponen yang tidak larut dalam
air dan saluran pencernaan. Serat tidak larut air biasanya memiliki
kemampuan menyerap air yang tinggi serta pembentukan tinja yang lebih
lunak sehingga melewati usus besar dengan cepat dan mudah, dengan
demikian mengurangi tekanan yang diperlukan untuk eliminasi ( Tensiska,
2008).
Menurut Crisan dan Sand dalam Maulani (2007) karbohidrat merupakan
unsur utama pada P.ostreatus yaitu berkisar antara 46,6-81,8% dan
mengandung serat kasar 7,5-27,6%. Komposisi karbohidrat yaitu 4,22%
karbohidrat terlarut, 1,66% pentosan, 32,23% heksosan. Jamur tiram tidak
mempunyai pati. Karbohidrat disimpan dalam bentuk kitin dan glikogen.
Kitin merupakan unsur utama serat pada jamur.
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D. Penelitian yang Relevan
Penelitian yang relevan menunjukan penelitian yang berkaitan dengan
penelitian yang dilakukan. Penelitian yang relevan dalam pnelitian ini
diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.2 Penelitian yang relevan
Referensi

Tujuan

Jariah, dkk. (2015)

Hasil Penelitian
kadar Konsentrasi

Mengetahui

Thiamine

Judul : Pengaruh Kadar Thiamine (Vitamin B1) yang digunakan yaitu B0
Thiamin (Vitamin B1) yang
Terhadap

paling

Pertumbuhan digunakan

dalam

Jamur Tiram (Pleurotus pertumbuhan
ostreatus)

baik : 0 ppm thiamine , B1 : 0,1
ppm thiamine, B2 : 0,3

jamur ppm thiamine , B3 : 0,5
ppm thiamine.

tiram putih.

Hasil

:

penggunaan

thiamine
tidak

berpengaruh

nyata

terhadap

pertumbuhan jamur tiram
putih baik pada waktu
muncul

tunas,

waktu

panen,

bobot,

lebar

tudung dan panjang
tangkai.
Suhaeni dkk. (2018)

Mengetahui

Judul Penelitian :

penggunaan

Pertumbuhan

dan kelapa

Produktivitas

Jamur guinensis)

Tiram Putih (Pleurotus durian
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pengaruh Konsentrasi sabut kelapa
sabut sawit

sawit
dan

yang

digunakan

(Elaeis adalah 25% , 50% , 75%
kulit dan

100%

sedangkan

(Durio konsentrasi kulit duriam
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osreatus)

pada

terhadap yamg digunakan yaitu 0%

Media zibethinus)
Kelapa pertumbuhan

dan , 20%, 40%, 60% dan

Sawit (Elaeis guinensis) produktivitas

jamur 80%. Hasil penelitiannya

Tanam

Sabut

dan Kulit Durian (Durio tiram putih (Pleourotus yaitu
zibetinus).

ostreatus).

pemberian

sabut

kelapa sawit dan kulit
durian

berpengaruh

terhadap

produktivitas

jamur tiram putih. pada
pemberian sabut kelapa
sawit menunjukan bahwa
perlakuan

terbaik pada

konsentrasi 75%.
Putra, Suriya Adi, dkk.

Untuk

mengetahui Konsentrasi POC Bioton

(2012)

pengaruh

konsentrasi yang digunakan 0%, 5%,

Judul Penelitian :

POC Bioton terhadap 10%, 15% dan 20%.

Pengaruh
Pupuk

trubusan Hasil penelitiannya yaitu

Konsentrasi pertumbuhan
Organik

Cair JUN dengan harapan pemberian

(POC) Bioton terhadap
Pertumbuhan

bermanfaat memberikan dengan

Jati Unggul Nusantara teknik

perbedaan

informasi konsentrasi POC Bioton

Trubusan pengayaan

(Tactona grandis sp.) di

perlakuan

permudaan

trubusan JUN.

memiliki

pengaruh

terhadap

pertumbuhan

Kebun Percobaan Cogreg

trubusan

tanaman

Jati

Universitas Nusa Bangsa

Unggul Nusantara (JUN).
Hasil terbaik ditunjukan
oleh konsentrasi 5% (5
ml/l).

Kalsum, U dkk. (2011)

Untuk

mengetahui Konsentrasi

pemberian

Judul penelitian :

pengaruh penambahan air leri yaitu A0 : 0 ml, A1
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Efektivitas Pemberian

air cucian beras dan : 20 ml, A2 : 40 ml, A3 :

Air Leri terhadap

volume air cucian beras 60 ml.

Pertumbuhan dan Hasil

yang

Jamur Tiram Putih

untuk

(Pleurotus ostreatus)

pertumbuhan dan hasil memberikan

paling

jamur

optimal Hasilnya : pemberian air

meningkatkan leri pada A2 : 40 ml

tiram

pengaruh

putih yang nyata terhadap lebar

(Pleurotus ostreatus).

tudung buah maksimal
buah jamur tiram putih.

E. Kerangka Berpikir
Jamur tiram putih adalah salah satu jenis jamur yang masuk dalam kelompok
jamur Basidiomycota. Jamur tiram putih ini memiliki bentuk morfologi berupa
tubuh buah yang berwarna putih dan tangkai dengan tudung membentuk
lingkaran, memiliki tangkai yang terletak di tepi tudung dan tumbuh
membentuk beberapa tangkai. Pada habitat aslinya, jamur tiram putih tumbuh
di hutan dan biasanya tumbuh berkembang di bawah pohon berdaun lebar atau
dibawah tanaman berkayu.
Pada sekarang ini jamur tiram putih mulai banyak dibudidayakan oleh para
petani jamur. Hal ini karena proses budidaya yang cukup mudah dan banyaknya
minat masyarakat untuk mengkonsumsi jamur tiram putih tersebut. Banyaknya
minat masyarakat untuk mengkonsumsi jamur tiram putih salah satunya
dikarenakan banyaknya gizi yang terkandung dalam jamur tirm putih, selain itu
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jamur tiram putih juga mudah untuk diolah menjadi bahan makanan dan
rasnaya yang cukup enak.
Pada umumnya jamur tiram putih hanya mendapatkan nutrisi hanya dari
pupuk dan campuran media tumbuh yang berasal dari bekatul dan serbuk
gergaji. Sedangkan jamur tiram putih membutuhkan banyak nutrisi untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu jamur tiram putih
membutuhkan nutrisi lain yang bisa diperoleh dengan cara memberikan
suplemen organik dengan cara mencampurkan dengan air yang digunakan
untuk penyemprotan jamur tiram putih. Dengan penelitian ini diharapkan
mampu memberikan suatu alternatif untuk meningkatkan produksi jamur tiram
putih dengan cara penambahan nutrisi dalam bentuk suplemen organik.
Kerangka berpikir tersebut dapat dilihat pada gambar diagram alur pada gambar
2. 6 :
Jamur tiram banyak diminati oleh masyarakat
karena memiliki nutrisi yang banyak.

Produsen jamur mulai banyak

Di pasaran jamur tiram putih memiliki
permintaan yang besar.

Nutrisi jamur tiram putih hanya didapatkan dari
media tanam yang berupa serbuk kayu dan
bekatul.
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Jamur tiram putih membutuhkan nutrisi
tambahan untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya.

Pemberian suplemen organik mampu
memberikan nutrisi tambahan untuk jamur
tiram putih.

Pemberian suplemen organik dalam budidaya
jamur tiram putih diharapkan mampu
meningkatkan hasil produksi jamur tiram putih.
Gambar 2.6 Kerangka Berpikir

F. Hipotesis Penelitian
-

Pemberian suplemen organik berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil
produksi jamur tiram (Pleurotus ostreatus).

-

Suplemen organik dengan konsentrasi 25% menghasilkan pertumbuhan dan
hasil produksi paling baik pada jamur tiram (Pleurotus ostreatus).
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Variabel Penelitian
Jenis penelitian ini adalah eksperimental murni dengan fokus penelitian pada
pengaruh pemberian suplemen organik di berbagai konsentrasi untuk
meningkatkan pertumbuhan dan produksi jamur tiram (P.ostreatus). Persentase
yang digunakan yaitu 10%, 15% dan 25% suplemen organik. Pendekatan yang
digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif.
Rancangan penelitian pengaruh pemberian suplemen organik untuk
pertumbuhan jamur tiram ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap
non-faktorial yang terdiri dalam 4 perlakuan dengan 3 kali ulangan, yaitu 1
kelompok kontrol, dan 3 kelompok perlakuan dengan variasi persentase
suplemen organik untuk meningkatkan produksi jamur tiram (Pleurotus
ostreatus). Pada penelitian ini, perlakuan P1 adalah perlakuan dengan
pemberian konsentrasi suplemen organik yang dicampur air dengan
perbandingan 10% dan 90%, perlakuan P2 adalah perlakuan dengan pemberian
konsentrasi suplemen organik yang dicampur air dengan perbandingan 15%
dan 85%, pada perlakuan P3 adalah perlakuan dengan pemberian suplemen
organik yang dicampur air dengan perbandingan 25% dan 75%. Rancangan
penelitian dirangkum dalam tabel 3.1 :
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Tabel 3.1 Rancangan Penelitian
Perlakuan
(konsentrasi)

Ulangan
I

II

III

Kontrol

KI dan KII

KIII dan KIV

KV dan VI

P1 (10%)

P1 I dan P1 II

P1 III dan P1 IV

P1 V dan P1 V1

P2 (15%)

P2 I dan P2 II

P2 III dan P2 IV

P2 V dan P2 VI

P3 (25%)

P3 I dan P3 II

P3 III dan P3 IV

P3 V dan P3 VI

Keterangan :
P1 : Jamur tiram yang diberi perlakuan pemberian suplemen organik dengan
konsentrasi suplemen organik : air adalah 10% : 90%.
P2 : Jamur tiram yang diberi perlakuan pemberian suplemen organik dengan
konsentrasi 15% suplemen organik dan 85% air.
P3 : Jamur tiram yang diberi perlakuan pemberian suplemen organik dengan
konsentrasi 25% suplemen organik dan 75% air.
Penelitian ini menggunakan 3 variabel. Variable-variabel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Variabel kontrol : Media tanam jamur merang yaitu berupa baglon (yang
didalamnya berisi campuran serbuk gergaji, bekatul, kapur dan air), bibit
jamur tiram, suhu, kelembaban ruangan, pemberian sayatan pada baglog
yang berada di sekitar bagian cincin dan bagian punggung baglog yaitu
sayatan membentuk huruf X dengan ukuran kurang lebih 5 cm dan waktu
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penyemprotan suplemen organik. Suhu dan kelembaban ruangan diatur
dengan cara melakukan penyiraman pada lantai kumbung tempat penelitian.
b. Variabel terikat : berat basah, jumlah badan buah, diameter tudung dan
analisis proksimat.
c. Variable bebas : Variasi konsentrasi suplemen organik yang sudah
diencerkan dengan perbandingan 10%, 15% dan 25%.
B. Batasan Penelitian
Agar dalam penelitian ini terarah dan menghindari meluasnya permasalahan,
maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut :
1. Inokulum jamur tiram (P.ostreatus) diperoleh dari tempat pembudidaya
jamur tiram milik bapak Sulaiman yang berlokasi di jalan Cendrawasih, NO.
1, Sinduasi Mlati Sleman DIY. Inokulum yang digunakan adalah inokulum
F3 dengan media serbuk kayu sengon.
2. Subyek penelitian adalah suplemen organik dengan merek dagang Suplemen
Organik Cair yang diproduksi oleh CV. HCS powerindo.
3. Objek penelitian adalah pertumbuhan dan produktivitas hasil panen jamur
tiram.
4. Parameter yang diamati adalah jumlah tubuh buah, berat basah, rerata
diameter tudung buah dan uji proksimat.
5. Suplemen organik yang digunakan adalah suplemen organik yang sudah
dicampur dengan air dan penggunaannya dengan konsentrasi 10%, 15%, dan
25%.
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C. Alat dan Bahan Penelitian
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pipet tetes, gelas ukur
berbahan kaca dengan ukuran 10 ml dan gelas ukur berbahan plastik dengan
ukuran 1 liter, timbangan digital 1 unit, pisau 1 unit, sprayer, hygrometer, pH
meter kamera, alat tulis dan penggaris. Bahan yang digunakan dalam
penelitian ini meliputi baglog (media tanam) jamur tiram (Pleurotus
ostreatus) yang dibeli dari petani jamur sebanyak 24 buah, suplemen organik
cair yang diproduksi oleh CV HCS powerindo, gula pasir, papan pembatas
dan air.
D. Cara Kerja
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November-Desember 2018 yang
bertempat di pembudidaya jamur tiram milik bapak Sulaiman yang berlokasi di
Jalan Cendrawasih, No. 1, Sinduadi Mlati Sleman DIY.
1) Tahap Persiapan
Tahap persiapan dilakukan dengan menyiapkan baglog jamur tiram yang
dibeli dari petani jamur yang bertempat di jalan Cendrawasih, No. 1,
Sinduadi Mlati Sleman DIY . Bibit jamur tersebut sebanyak 24 buah yang
sudah berusia 25-30 hari. Baglog jamur tersebut adalah baglog jamur yang
sudah ditumbuhi miselium secara penuh yang ditandai dengan baglog jamur
yang permukaannya sudah berwarna putih. Baglog jamur yang dipilih adalah
baglog jamur dengan kualitas terbaik yang ditandai dengan media tanam
yang padat dan tidak terlihat celah antara bahan campuran media. Baglog
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jamur tiram yang dipilih adalah baglog yang masih tertutup cincin dan kapas
pada ujungnya dengan keadaan rapat dan dipastikan tidak ada udara yang
masuk dalam media.
Selanjutnya adalah proses inkubasi atau penumbuhan miselium pada
jamur tiram. Inkubasi tersebut dilakukan di kumbung tempat penelitian
berlangsung. Hal yang pertama dan utama yang harus dilakukan adalah
dengan mengatur suhu kumbung kira-kira 20-35o C dengan kelembaban
udara kira-kira 80-90%. Pengaturan suhu dan kelembaban tersebut
dilakukan dengan cara melakukan penyiraman menggunakan air pada lantai
kumbung dan memberikan sirkulasi udara. Suhu dan kelembaban kumbung
dilakukan pengecekan setiap pagi hari menggunakan hygrometer.
Pengaturan suhu kumbung dilakukan dengan tujuan supaya miselium jamur
tiram dapat tumbuh dengan baik.
Selanjutnya dilakukan pelepasan cincin baglog dengan cara membuang
sumbatan pada cincin baglog jamur tiram putih dan memberi sayatan
berbentuk X pada bagian punggung baglog dan pada bagian dekat cincin
kira-kira 5 cm. Selanjutnya baglog jamur tiram diletakan pada rak-rak
bambu dengan cara berselang-seling antara cincin baglog dan bagian bawah
baglog yang bertujuan untuk mempermudah proses pemanenan. Pada tahap
akhir, setiap perlakuan jamur tiram putih diberi papan pembatas untuk
membedakan antar masing-masing perlakuan. Selain itu, papan pembatas
juga bertujuan agar suplemen organik yang disemprotkan pada jamur tiram
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tidak tercampur antara konsentrasi yang satu dengan konsentrasi yang lain.
Proses peletakan baglog jamur tiram pada rak-rak bambu dilakukan dengan
metode pengacakan. Pengacakan tersebut dilakukan dengan melakukan
pelemparan dadu.
2) Tahap Perlakuan
Tahap perlakuan dilakukan dengan cara menyemprotkan suplemen
organik pada baglog jamur tiram. Penyemprotan dilakukan saat media tanam
sudah mulai ditumbuhi calon badan buah jamur tiram putih atau setelah 3-4
hari proses inkubasi dilakukan. Penyemprotan diawali dengan membuat
pengenceran suplemen organik. Pengenceran suplemen organik dilakukan
dengan cara mencampurkan 1 ml suplemen organik yang diambil
menggunakan pipet tetes dan diukur menggunakan gelas ukur berbahan kaca
dengan 1500 ml air keran yang diukur menggunakan gelas ukur yang
berbahan plastik. Pengenceran ini sesuai dengan dosis yang tertera pada label
kemasan suplemen organik cair yang diproduksi oleh CV. HCS powerido
yaitu 1 ml suplemen organik dilarutkan dengan 1,5 liter air. Selanjutnya
campuran suplemen organik dan air tersebut kemudian diberi 2 sendok
makan gula pasir yang berfungsi untuk mengaktifkan kerja bakteri yang
terdapat pada suplemen organik. Suplemen organik yang sudah dicampur
dengan air ini merupakan larutan induk yang selanjutnya akan dilakukan
proses pengenceran sesuai dengan konsentrasi yang sudah ditentukan.
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Tahap selanjutnya adalah membuat konsentrasi suplemen organik sesuai
dengan masing-masing perlakuan. Pada jamur tiram dengan perlakuan P1
dilakukan percampurkan antara 10% suplemen organik yang sudah
diencerkan dengan 90% air. Pada jamur tiram dengan perlakuan P2
dilakukan percampuran antara 15% suplemen organik yang sudah dencerkan
dengan 85% air. Pada jamur tiram dengan perlakuan P3 dilakukan
percampuran antara 25% suplemen organik yang sudah diencerkan dengan
75% air. Kelompok kontrol dilakukan penyemprotan dengan perlakuan
100% air. Pada tahap selanjutnya, masing-masing pengenceran suplemen
organik dimasukan ke dalam botol sprayer untuk digunakan pada proses
penyemprotan jamur tiram putih. Penyemprotan dilakukan dengan cara
mengkabutan dengan jarak sekitar 10 cm dari cincin baglog jamur tiram.
Penyemprotan dilakukan sebanyak 4 kali semprotan atau kurang lebih 4 ml
pada setiap baglog jamur tiram. Proses penyemprotan ini diusahakan jangan
sampai terkena baglog jamur tiram pada perlakuan yang berbeda.
Penyemprotan dilakukan setiap hari pada pagi hari sekitar pukul 09:00
WIB karena pada pukul 09:00 WIB udara belum terlalu panas sehingga
penguapan jamur tiram belum terjadi. Untuk melihat pengaruh suplemen
organik pada pertumbuhan jamur tiram dilakukan dengan cara menimbang
berat basah, jumlah badan buah, dan diameter tudung jamur tiram pada
proses pemanenan. Selain itu pada proses pemanenan dilakukan pencatatan
bentuk morfologi dari setiap jamur tiram yang tumbuh.
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3) Tahap Pemanenan
Pemanenan dilakukan pada umur kurang lebih 4-7 hari setelah baglog
mulai diumbuhi badan buah. Kriteria jamur yang sudah bisa dipanen adalah
yang berwarna putih, sudah merekah, diameter tudung buah sudah cukup
besar dan lebar serta tidak busuk atau masih dalam keadaan segar. Cara
untuk memanen jamur tiram putih adalah dengan mengambil 1 rumpun
hingga pada bagian pangkalnya. Pencabutan tubuh buah dilakukan sampai
pada pangkalnya, karena pangkal jamur yang tertinggal pada media dapat
menyebabkan kontaminan dan tumbuhnya jamur atau bakteri yang lain.
Pemanenan ini dilakukan sebanyak satu kali periode panen pada setiap
baglog jamur tiram. Proses pemanenan dilakukan pada panen ke-1 pada tiap
ulangan.
Jamur yang sudah dipanen dipisah sesuai dengan perlakuan masingmasing dengan cara memasukan pada plastik dan diberi label. Setiap jamur
yang sudah dipanen dihitung jumlah tubuh buah dan dibedakan dari bentuk
yang kecil sampai yang besar dan dilakukan pengukuran pada masingmasing tudung buah. Selanjutnya hasil panen jamur tiram ditimbang untuk
mendapatkan hasil berat basahnya menggunakan timbangan digital. Pada
akhir pemanenan, pH media diukur dengan cara menancapkan pH meter
kedalam media tanam baglog jamur tiram. Dokumentasi pada penelitian ini
dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini :
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(A)

(B)

(C )

(D)

(E)
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Keterangan : (A) Kumbung tempat penelitian berlangsung.
(B) Proses penumbuhan miselium.
(C) Jamur tiram yang mulai tumbuh pada media baglog.
(D) Penimbangan jamur tiram menggunakan timbangan
digital.
(E) Pengukuran

suhu

dan

kelembaban

kumbung

menggunakan hygrometer.
4) Parameter Pengamatan
1) Jumlah Tubuh Buah
Pengamatan jumlah tubuh buah dilakukan dengan menghitung
jumlah tubuh buah setelah hasil panen pada setiap baglog. Kriteria
tubuh buah yang dihitung adalah tubuh buah jamur tiram yang utuh
dan masih segar.
2) Berat basah (g)
Perhitungan berat basah dilakukan dengan mencabut tubuh buah
jamur tiram sampai pangkal dan selanjutnya ditimbang dengan
timbangan digital. Penimbangan berat basah jamur tiram ini
dilakukan dengan memisahkan hasil panen pada setiap perlakuan.
3) Diameter Tudung Buah (cm)
Perhitungan diameter tudung buah dilakukan dengan cara
mengukur tudung buah jamur tiram putih pada setiap kali panen di
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masing-masing perlakuan. Pengukuran ini dilakukan di semua
tudung buah pada hasil panen jamur tiram. Perngukuran diameter
tudung buah dilakukan dengan cara mengukur tudung buah mulai
dari tepi sebelah kanan sampai ke bagian tepi kiri. Selanjutnya hasil
perhitungan semua tudung buah di rata-rata.
4) Uji Proksimat Jamur Tiram
Uji proksimat pada hasil panen jamur tiram putih meliputi uji
lemak menggunakan metode ekstraksi soxhlet, uji protein
menggunakan metode Mikro Kjeldahl, uji kadar abu menggunakan
metode drying ash, uji serat kasar dan uji serat pangan terlarut
menggunakan metode multienzim (AOAC, 1995). Uji proksimat
jamur dilakukan di laboratorium Chemix yang beralamat di Kretek,
Jambidan, Banguntapan, Bantul DIY.
Sampel yang digunakan untuk uji proksimat adalah sampel pada
perlakuan P3 dan kontrol. Uji proksimat hanya pada perlakuan P3
karena pada perlakuan P3 memiliki hasil produksi jamur tiram paling
tinggi dibandingkan dengan P1 dan P2. Sedangkan perlakuan kontrol
dilakukan uji proksimat untuk memandingkan hasilnya dengan
perlakuan P3.
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E. Metode Analisis Data
Analisis data yang digunakan adalah uji normalitas menggunakan uji
Kolmogorov smirnov dan uji Korelasi Pearson menggunakan aplikasi IBM
SPSS Statistics 20. Uji korelasi pearson dilakukan untuk mengetahui apakah
suplemen organik berpengaruh terhadap hasil produksi jamur tiram putih.
Proses pengujian normalitas menggunakan Kolmogorov smirnov data yang
berdistribusi normal dilihat dari hasil Asymp sig (2-tailed) pada output hasil
SPSS, jika nilai Asymp sig (2-tailed) > 0,05 maka data berdistribusi normal.
Sebaliknya jika hasil output nilai nilai Asymp sig (2-tailed) < 0,05 maka data
tidak berdistribusi normal.
Penarikan kesimpulan pada uji Korelasi Pearson dilakukan dengan cara
melihat niai sig (2-tailed), jika nilai sig (2-tailed) < 0,05 maka terdapat pengaruh
pada setiap variable. Jika nilai sig (2-tailed) > 0,05 maka tidak terdapat
pengaruh pada setiap variable. Kriteria pengambilan keputusan pada uji
korelasi menurut Sarwono (2012) dapat dilihat pada tabel 3.2 :
Tabel 3.2 Kriteria pengambilang keputusan uji korelasi menurut Sarwono
(2012) :
Hasil

Kategori

0

Tidak ada korelasi.

>0 – 0,25

Korelasi sangat lemah.

>0,25 – 0,5

Korelasi cukup.
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>0,5 – 0,75

Korelasi kuat.

>0,75 – 0,99

Korelasi sangat kuat

1

Korelasi sempurna

Hipotesis statistik yang digunakan dalam peneltian ini adalah sebagai berikut :
- H0 : Pemberian suplemen organik di berbagai konsentrasi tidak berpengaruh
terhadap peningkatan hasil produksi Jamur Tiram (P.ostreatus).
- H1 : Pemberian suplemen organik di berbagai konsentrasi berpengaruh
terhadap peningkatan hasil produksi Jamur Tiram (P.ostreatus).
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertumbuhan jamur tiram diamati dalam beberapa parameter. Parameter yang
diamati berupa berat basah, jumlah tubuh buah, dan rata-rata diameter tudung buah.
Selain beberapa parameter pertumbuhan diatas, hasil produksi jamur tiram juga
dilakukan uji proksimat. Menurut Mulyono (2000) analisis proksimat adalah analisis
atau pengujian kimia yang dilakukan untuk bahan baku yang akan diproses lebih lanjut
dalam industri menjadi barang jadi. Uji proksimat yang dilakukan untuk jamur tiram
meliputi uji kadar abu, uji protein, uji lemak, uji serat kasar, dan uji serat pangan
terlarut.
A. Parameter Pertumbuhan Jamur Tiram Putih
Pertumbuhan jamur tiram putih diamati menggunakan tiga jenis parameter yaitu
berat basah, jumlah tubuh buah, dan rata-rata diameter tubuh buah. Ketiga
parameter tersebut diukur pada saat jamur tiram sudah dipanen.
1. Berat Basah Jamur Tiram Putih
Salah satu parameter pertumbuhan jamur tiram dilihat dengan menghitung
berat basah jamur tiram putih. Berat basah dijadikan sebagai salah satu
parameter karena berat basah jamur tiram dapat diukur secara langsung
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dengan cara ditimbang. Pengukuran berat basah jamur tiram dilakukan dengan
cara menimbang hasil panen jamur tiram pada setiap ulangan lalu dicari
reratanya. Rerata berat basah hasil panen jamur tiram dapat dilihat pada tabel
4.1 berikut :
Tabel 4.1 Hasil panen jamur tiram pada setiap perlakuan
Perlakuan

Ulangan

Rerata

Standar
Deviasi

1

2

3

Kontrol

100

135

102.6

112.53

15.92

P1(10%)

182

150

76

136

44.39

P2 (15%)

275

254

50

193

101.48

P3 (25%)

269

278

301

282.6

13.47

Pada penelitian ini, rerata hasil panen paling tinggi yaitu 282,6 gram yaitu
pada kelompok P3. Perlakuan P3 adalah perlakuan dengan komposisi
perbandingan air dan suplemen organik sebesar 75% : 25%, sedangkan rerata
hasil panen berat basah terendah ada pada kelompok kontrol yaitu 112,53 gram.
Kelompok kontrol adalah kelompok dengan komposisi 100% air.
Hasil perbedaan berat basah pada setiap panenan jamur tiram putih dapat
dilihat pada gambar 4.1 berikut :
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Keterangan :
Kontrol : 100% air

350
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150

P3 : 25% suplemen
organik + 75% air.

100
50
0
1

2
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Gambar 4.1 Total Panenan Jamur Tiram
Menurut Kusnadi (2003), fungi adalah organisme eukariot yang mempunyai
dinding sel, namun dapat dibedakan dari tumbuhan karena fungi tidak memiliki
klorofil

sehingga tidak mampu melakukan

proses

fotosintesis

dan

menghasilkan bahan organik dari karbohidrat dan air sehingga disebut
organisme yang heterotrof. Karena tidak memiliki klorofil, jamur tidak dapat
menghasilkan C organik. Jamur mengambil zat-zat makanan seperti selulosa,
glukosa, lignin, protein, dan senyawa pati dari organisme lain dengan bantuan
enzim yang diproduksi oleh hifa (bagian jamur yang bentuknya seperti benang
halus, panjang dan kadang bercabang, bahan makanan tersebut diurai menjadi
senyawa yang dapat diserap untuk pertumbuhan). Seperti jenis jamur lainnya,
jamur tiram putih memperoleh nutrisi dari lingkungan luar tubuhnya yaitu
media tumbuh jamur tiram atau baglog yang didalamnya berisi campuran antara
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serbuk gergaji, bekatul, dan kapur. Akan tetapi jamur tiram juga membutuhkan
nutrisi yang lebih banyak agar kebutuhan hidupnya semakin terjamin. Oleh
karena itu perlu diberikan nutrisi tambahan dengan cara menambahkan
suplemen organik yang dibutuhkan oleh jamur tiram putih. Suplemen organik
tersebut mengandung berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh jamur tiram seperti
unsur N, unsur P2O5, unsur K2O, SO4, Mg dan karbon organik. Unsur-unsur
tersebut sangat diperlukan jamur tiram dalam hal mempercepat masa panen,
meningkatkan daya tahan terhadap hama, memperkuat jaringan serta
meningkatkan produksi.
Faktor yang menyebabkan perlakukan P1 mendapatkan hasil panen yang
paling banyak yaitu pada perlakuan P1 memiliki kandungan suplemen organik
terbanyak dibandingkan dengan perlakuan P2, P3 dan kontrol. Jamur Tiram
adalah salah satu jenis fungi multiseluler yang memiliki kemampuan untuk
tumbuh ke dalam dan mengabsorbsi nutrisi dari lingkungannya. Nutrisi yang
didapatkan jamur tiram dari media tanam baglog dan penambahan suplemen
organik akan digunakan dalam proses pembentukan hifa. Menurut Gandjar
dkk., (2006) hifa adalah suatu struktur fungi berbentuk tabung menyerupai
seuntai benang panjang yang terbentuk dari pertumbuhan spora atau konidium.
Hifa yang dibentuk oleh fungi akan membentuk massa yang saling menjalin
yang disebut miselium. Dalam proses pembentukan miselium, jamur tiram
putih menyerap air dan nutrisi yang digunakan dalam proses pembelahan sel.
Miselium fungi akan tumbuh cepat seiring disalurkannya protein dan zat lain
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yang disintesis oleh fungi melalui aliran sitoplasma ke ujung hifa. Miselium
yang saling berhubungan akan membentuk tubuh buah jamur tiram dan
menambah volume tubuh buah jamur tiram. Dengan banyaknya nutrisi yang
diterima oleh jamur tiram putih pada perlakuan P3 menyebabkan jamur pada
perlakuan P3 memiliki berat basah yang paling tinggi.
Berat basah suatu bahan ditentukan dari persentase kandungan air yang
terdapat dalam bahan tersebut. 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,
hydrogen, dan oksigen. Unsur nitrogen dan karbon yang didapatkan lebih oleh
jamur tiram melalui penambahan suplemen organik yang mampu meningkatkan
berat basah jamur tiram terutama pada perlakuan P3. Unsur nitrogen tersebut
akan diserap oleh jamur tiram dalam bentuk NH4+ dan NO3- yang kemudian
akan digunakan untuk membentuk protein dan menguraikannya menjadi asam
amino. Hasil penguaian ini akan diangkut ke dalam sel menggunakan sistem
transport yang selanjutnya akan menghasilkan energi yang dapat digunakan
oleh jamur tiram untuk memperbesar badan buah yang berpengaruh pada berat
basah jamur tiram.
Dalam penelitian ini, terdapat hubungan keterkaitan antara berat basah jamur
tiram dan jumlah badan buah. Semakin banyak jumlah badan buah yang
didapatkan pada setiap kali panen maka semakin tinggi pula berat basahnya.
Karena setiap badan buah memiliki kandungan air yang akan berpengaruh pada
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berat basah jamur tiram. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bila jumlah
badan buah yang didapatkan banyak akan tetapi berat basahnya sedikit. Hal
tersebut dikarenakan ada beberapa jamur tiram yang memiliki jumlah badan
buah yang banyak akan tetapi ukurannya kecil seperti pada perlakuan kontrol
yang memiliki jumlah badan buah sebanyak 43 buah. Ukuran yang kecil ini
akan berpengaruh pada kandungan air yang sedikit pula sehingga berat basah
menjadi rendah. Adapula jamur tiram yang memiliki jumlah badan yang sedikit
akan tetapi memiliki berat basah yang tinggi karena ukuran masing-masing
badan buah yang besar yang menyebabkan jumlah air yang terkandung menjadi
banyak seperti pada perlakuan P1 yang hanya memiliki badan buah sebanyak
34. Jumlah tubuh buah yang sedikit dengan ukuran tubuh buah yang besar akan
mempermudah dalam proses pemanenan sehingga hasil panen bisa dikatakan
lebih efektif dibandingkan dengan jumlah tubuh buah yang banyak akan tetapi
ukurannya kecil.
Selain faktor nutrient yang tercukupi, keadaan lingkungan tumbuh jamur
tiram juga berpengaruh pada hasil produksi. Menurut Isnawan (2003) suhu
yang diperlukan jamur tiram untuk penumbuhan tubuhnya yaitu sekitar 2226oC dengan kelembaban 90-94%. Sedangkan kondisi tersebut tidak sesuai
dengan keadaan kumbung tempat penelitian dilaksanakan. Kumbung sebagai
tempat penelitian ini memiliki suhu 30,9oC dengan kelemababan 72%. Suhu
tersebut tidak sesuai karena pada kumbung tempat penelitian terlalu panas
4.9oC dan kelembaban yang kurang 18%. Kemungkinan besar hasil produksi
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jamur tiram dengan penambahan suplemen organik pada lingkungan yang
sesuai akan meningkatkan hasil produksi yang lebih besar dibandingkan dengan
penelitian ini. Selain itu, proses pengenceran suplemen organik menggunakan
aquades memungkinkan menghasilkan pengaruh yang lebih besar dalam
meningkatkan hasil produksi jamur tiram dibandingkan dengan pengenceran
menggunakan air kram. Pengenceran menggunakan aquades akan lebih efektif
karena aquades merupakan hasil air destilasi yang di dalamnya hanya
terkandung unsur hidrogen dan oksigen, berbeda dengan air kran yang di
dalamnya masih mengandung unsur mineral yang lain.
Selain faktor lingkungan yang berupa kelembaban dan suhu, faktor pH juga
berpengaruh pada pertumbuhan jamur tiram putih. Menurut Widyastuti (2008)
pertumbuhan jamur sangat dipengaruhi oleh tingkat keasaman media. Apabila
pH terlalu rendah atau terlalu tinggi maka pertumbuhan jamur akan terhambat,
bahkan mungkin akan tumbuh jamur yang lain yang akan mengganggu
pertumbuhan jamur tiram itu sendiri. Keasaman pH media perlu diatur antara
pH 6-7 dengan menggunakan kapur ( Calcium Carbonat). Berdasarkan
pengukuran menggunakan pH meter, didapatkan bahwa derajat keasaman pada
media tanam baglog jamur tiram adalah 7. Hal ini berarti tingkat keasaman
tanah pada media tanam jamur tiram sudah sesuai dengan standar lingkungan
tempat hidup jamur tiram putih.
Berdasarkan uji normalitas menggunakan one sample Kolmogorov smirnov,
hasil nilai Asymp Sig (2-tailed) berat basah yaitu 0,977. Nilai ini lebih besar
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dari 0,05 sehingga data berdistibusi normal. Selanjutnya dilakukan uji korelasi
untuk mengetahui pengraruh suplemen organik terhadap berat basah. Hasil nilai
uji korelasi pearson pada berat basah yaitu 0,960, menurut Sarwono (2012) nilai
tersebut termasuk dalam kriteria korelasi sangat kuat. Hal ini berarti konsentrasi
suplemen organik yang diberikan pada pertumbuhan jamur tiram putih
memiliki sangat pengaruh terhadap berat basah jamur tiram putih. dengan arah
hubungan positif. Grafik hubungan antara berat basah dan suplemen organik
dapat dilihat pada gambar 4.2 dibawah ini :
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Gambar 4.2 hubungan antara berat basah dan suplemen organik.
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2. Jumlah Tubuh Buah Jamur Tiram
Parameter pertumbuhan jamur tiram lain yang dapat diukur adalah jumlah
badan buah. Jumlah badan buah dapat diukur karena banyak dan sedikitnya
jumlah badan buah akan berpengaruh pada berat basah jamur tiram putih.
Rerata jumlah badan buah pada setiap kali panen jamur tiram putih dapat dilihat
pada tabel 4.2 berikut :
Tabel 4.2 Rerata jumlah badan buah jamur tiram
Perlakuan

Ulangan

Rerata

Standar
Deviasi

1

2

3

Kontrol

10

21

12

14.3

4.8

P1(10%)

12

13

9

13.6

2.0

19

0

10

7.8

17

30

23.3

5.3

P2 (15%)
P3 (25%)

11
23

Jumlah badan buah yang paling banyak terdapat pada P3 yaitu sebanyak 70
badan buah, sedangkan jumlah tubuh buah paling sedikit ada pada P2 yaitu
sebanyak 30 badan buah. P3 adalah perlakuan dengan perbandingan supelemn
organik : air sebanyak 25% : 75%. Sedangkan P2 adalah perlakuan dengan
perbandingan suplemen organik : air adalah 15% : 85%.
Pada perlakuan P2 diketahui bahwa jumlah badan buah pada panen ke-3
jumlahnya 0. Hal ini dikarenakan panenan ke-3 pada perlakuan P2 busuk
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karena lingkungan yang terlalu basah. Lingkungan yang basah ini dikarenakan
terjadi kebocoran atap pada kumbung tempat penelitian berlangsung. Hal ini
meyebabkan panenen menjadi berwarna kuning, teksturnya lembek, bau dan
terdapat banyak semut sehingga badan buah pada P2 panenan ke-3 tidak bisa
dihitung. Jumlah badan buah pada setiap perlakuan dapat dilihat pada gambar
4.3 dibawah ini.

Jumlah badan buah

Gambar 4 3 Jumlah tubuh buah jamur tiram
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Berdasarkan gambar 4.3 dapat diketahui bahwa P1 memiliki jumlah badan
buah yang paling banyak dibandingkan dengan kontrol, P2 dan P3. Suplemen
organik yang dicampurkan pada air untuk proses penyemprotan mampu
memberikan nutrisi tambahan yang dapat digunakan jamur tiram putih untuk
meningkatkan kebutuhan hidupnya salah satunya untuk memperbanyak tubuh
buah. Perbedaan pertumbuhan badan buah jamur tiram putih pada hari kedua
dapat dilihat dari gambar berikut :
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Gambar 4.4 Perlakuan kontrol.

Gambar 4.6 Perlakuan P2

Gambar 4.5 Pelakuan P1

Gambar 4.7 Perlakuan P3

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa pada perlakuan P3 hari kedua
memiliki jumlah badan buah yang lebih banyak dari pada perlakuan kontrol, P1
dan P2. Dari segi morfologi, badan buah jamur tiram putih yang dihasilkan oleh
perlakuan P3 memiliki tekstur yang lebih tebal dibandingkan dengan perlakuan
P2, P1 dan kontrol. Tudung buah pada pelakuan P3 terasa lebih padat dan dari
segi warna lebih putih dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Beberapa hal
tersebut terjadi karena jamur tiram putih pada perlakuan P3 memanfaatkan
unsur-unsur yang terkandung dalam suplemen organik yang disemprotkan pada
jamur tiram putih. Salah satunya adalah P2O5. Unsur fosfor yang terkandung
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dalam P2O5 merupakan salah satu unsur hara makro yang sangat penting untuk
pertumbuhan dan perkembangan jamur tiram putih. Unsur fosfor tersebut
berfungsi untuk pengangkutan energi hasil metabolisme jamur tiram putih yang
mampu digunakan untuk memperbesar pembentukan jaringan sebagai langkah
awal dalam proses pembentukan badan buah yang baru dan proses
pembentukan tudung buah. Dengan tersedianya unsur fosfor yang cukup maka
akan mempermudah jamur tiram putih dalam melakukan metabolisme
tubuhnya.
Selain unsur P2O5, jamur tiram putih juga memanfaatkan C organik yang
terkandung dalam suplemen organik. Jamur tiram putih adalah salah satu
individu yang bersifat heterotrof yaitu individu yang hanya mampu
mendapatkan nutrisi dengan cara menyerap senyawa organik dari lingkungan
atau individu lain. Dalam hal ini, jamur tiram putih menyerap senyawa organik
dari baglog sebagai media tanam. Jamur tiram putih juga bersifat
kemoheterotfof atau organisme yang menggunakan senyawa organik sebagai
sumber karbon dan tenaga. Sumber karbon organik tersebut digunakan oleh
jamur tiram untuk mengasimilasi menjadi sumber karbon yang lain. Sumber
karbon organik tersebut berperan untuk proses metabolisme jamur tiram putih.
Dengan penambahan suplemen organik yang didalamnya mengandung karbon
organik, maka jamur tiram putih bisa memperoleh sumber karbon lebih selain
dari media baglog. Dengan ketersediaan karbon organik yang cukup maka akan
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mempermudah jamur tiram dalam melaksanakan proses metabolisme tubuh.
Proses metabolisme tersebut akan menghasilkan energi yang dapat digunakan
oleh jamur tiram putih untuk membentuk serat dalam tubuhnya sehingga
tudung buah jamur tiram pada perlakuan P3 menjadi lebih tebal dibanding
dengan perlakuan yang lain.
Selain beberapa unsur diatas, jumlah tubuh buah jamur tiram juga
dipengaruhi oleh penyerapan nutrisi oleh jamur tiram yang didapatkan dari
media baglog dan proses penyempotan. Suplemen organik yang dicampurkan
pada air penyemprotan mengandung unsur N, P2O5, K2O, SO4, karbon organik,
Fe, Cu, Mo, Zn, Ph, C/N. Menurut Rina (2015) unsur N diserap fungi dalam
bentuk ion ammonium (NH4+) atau ion nitrat (NO3-). Unsur N ini berfungsi
untuk menyusun asam amino (protein), asam nukleat, nukleotida dan klorofil
dalam tanaman yang akan mempercepat pertumbuhan tanaman (tinggi, jumlah
anakan, jumlah cabang) dan menambah kandungan protein hasil panen.
Sehingga kandungan nitrogen yang ada dalam suplemen organik mampu
membantu menambah jumlah tubuh buah jamur tiram.
Nutrisi yang didapatkan dari media baglog dan proses penyempron diserap
oleh miselium digunakan untuk menambah panjang hifa yang selanjutnya akan
membentuk miselium baru dan tubuh buah baru. Tubuh buah yang siap dipanen
ditandai dengan bentuk buah yang sudah melebar dan bentuknya sudah cukup
besar. Saat tubuh buah jamur tiram sudah dipanen dan sudah terlepas dari
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media, miselium dalam media akan tetap tumbuh hanya saja akan berpindah
pada tempat baru di sekitar sayatan dengan cara membentuk ujung-ujung hifa
baru di sekitar sayatan yang belum ditumbuhi dan akan menghasilkan individu
jamur tiram yang baru.
Berdasarkan uji normalitas menggunakan one samle Kolmogorov smirnov,
nilai Asymp Sig (2-tailed) didapatkan hasil 0,850 nilai ini lebih besar dari 0,05
sehingga data berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji korelasi untuk
mengetahui pengaruh suplemen organik terhadap jumlah badan buah. Hasil
nilai korelasi pearson pada jumlah badan buah yaitu 0,582, menurut Sarwono
(2012) nilai tersebut dalam kriteria korelasi kuat. Dengan nilai sig (2-tailed)
0,418 nilai ini lebih besar dibandingkan dengan 0,05 sehingga korelasi tidak
nyata. Hal ini berarti konsentrasi suplemen organik yang diberikan untuk
pertumbuhan jamur tiram putih berpengaruh pada jumlah badan buah di setiap
perlakuan akan tetapi pengaruhnya tidak nyata. Grafik hubungan antara jumlah
badan buah dan suplemen organik dapat dilihat pada gambar 4.8 dibawah ini :
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Gambar 4.8 hubungan antara jumlah badan buah dan suplemen organik
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3. Tudung Buah
Parameter selanjutnya adalah tudung buah jamur tiram. Menurut Sumarmi
(2006) tudung buah jamur tiram memiliki bentuk mirip dengan cangkang tiram
yang berukuran 3-4 cm. Permukaan tudung buah jamur tiram memiliki bagian
bawah yang berlapis-lapis seperti insang, berwarna putih dan lunak yang
didalamnya berisi ribuan kantung yang berfungsi sebagai organ reproduksi.
Rerata diameter jamur tiram putih di setiap perlakuan dapat dilihat pada tabel
4.3 berikut :
Tabel 4 3 Rerata diameter jamur tiram putih di setiap perlakuan
Perlakuan

Ulangan

Rerata

Standar
Deviasi

1

2

3

Kontrol

3.7

5.8

6.9

5.5

1.6

P1(10%)

7.5

5.2

6.3

6.3

1.2

P2 (15%)

9.3

7.7

0

5.7

5.0

P3 (25%)

7.2

7.9

5.8

7.0

1.1

Dari setiap perlakuan yang ada, jamur tiram putih yang memiliki rerata
tudung buah paling lebar yaitu pada perlakuan P3 (air : suplemen organik =
75% : 25%) dengan rerata sebesar 7.0 cm. Sedangkan perlakuan yang memiliki
diameter tudung buah paling kecil yaitu pada perlakuan kontrol (100% air)
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dengan rerata sebesar 5.5 cm. Rerata lebar diameter tudung buah jamur tiram
pada setiap perlakuan dapat dilihat pada gambar 4.9 dibawah ini :
Gambar 4.9 Rerata lebar diameter tudung buah jamur tiram
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Pertumbuhan tudung buah yang sangat baik pada perlakuan P3 disebabkan
karena kemampuan jamur tiram dalam memanfaatkan kandungan yang ada
dalam suplemen organik. Salah satu kandungan suplemen organik yang
berperan dalam proses pembentukan tudung buah jamur tiram putih adalah
unsur Zn (Zinc). Menurut Fauziah (2018) unsur zink merupakan unsur mikro
esensial yang berperan sebagai ko-faktor lebih dari 300 jenis enzim yang
berperan dalam metabolisme asam nukleat, karbohidrat, protein serta lipid.
Selain itu dapat meningkatkan kesehatan dan produktivitas tanaman
sertameningkatkan resistensi terhadap serangan hama. Dari uraian tersebut,

P3
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jamur tiram putih memanfaatkan unsur zink yang mampu mengktifkan enzim
yang akan membantu dalam proses metabolisme karbohidrat. Menurut
Roosheroe (2014) metabolisme karbohidrat pada fungi memiliki dua peran
penting, yaitu karbohidrat dapat dioksidasi menjadi energi kimia yang tersedia
di dalam sel dalam bentuk ATP dan nukleotida phosphopyridine tereduksi dan
karbohidrat menyediakan hampir semua karbon yang diperlukan untuk
asimilasi konstituen sel fungi yang mengandung karbohidrat, lipid, protein
dan asam nukleat.
Dengan kegiatan metabolisme karbohidrat yang baik, jamur tiram putih
mampu mendapatkan energi kimia dalam bentuk ATP yang digunakan untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya dalam hal memperbesar tudung
buah jamur tiram putih. Jika dilihat dari bentuk morfologinya, tudung buah
jamur tiram putih pada perlakuan P3 memiliki beberapa kelebihan
dibandingkan dengan perlakuan pada kontrol, P1 serta P2. Pada perlakuan P3
tektur permukaannya lebih terlihat mengkilat dan warnanya lebih putih.
Ketebalan. Tudung buah pada perlakuan P3 lebih tebal dibandingkan dengan
kontrol, P1 dan P2.
Berdasarkan uji normalitas menggunakan one sample Kolmogorov
smirnov, nilai Asymp sig (2-tailed) diameteret tudung buah jamur tiram
mendapatkan hasil 0,941 > 0,05 sehingga data berdistribusi normal.
Selanjutnya dilakukan uji korelasi pearson untuk mengetahui pengaruh
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suplemen organik terhadap diameter tudung buah jamur triam. Nilai korelasi
pearson yang diperoleh yaitu 0,800 , menurut Sarwono (2012) nilai ini
termasuk dalam kriteria korelasi sangat kuat. Dengan nilai sig (2-tailed)
bernilai 0,200 nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga termasuk dalam kategori
korlasi tidak nyata. Hal ini berarti konsentrasi suplemen organik yang
diberikan pada pertumbuhan jamur tiram putih berpengaruh pada diameter
tudung buah di setiap perlakuan akan tetapi dengan pengaruh yang tidak nyata.
Grafik hubungan antara diameter tudung buah dan suplemen organik dapat
dilihat pada gambar 4.10 dibawah ini :
Gambar 4.10 hubungan antara diameter tudung buah dan suplemen
organik.

Diamater Badan Buah (cm)

25

20

15

y = 15.769x + 16.354
R² = 0.6441

10

5

0
0%

5%

10%

15%

20%

Konsentrasi Suplemen Organik

25%

30%

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

B. Uji Proksimat
Pertumbuhan jamur tiram sangat dipengaruhi oleh ketersediaan nutrisi baik
dari media tanam maupun nutrisi tambahan yang didapatkan melalui
penambahan suplemen organik. Dengan tersedianya nutrisi yang cukup pada
media baglog dan penambahan suplemen organik maka kebutuhan hidup jamur
tiram putih akan semakin baik, tumbuhnya jamur yang baik ini akan
berpengaruh pada hasil produksi.
Uji proksimat terhadap hasil produksi jamur tiram putih meliputi kadar abu,
protein, lemak, serat kasar dan serat pangan terlarut. Serat kasar adalah
karbohidrat yang tidak dapat dicerna dalam organ perut manusia ataupun
binatang non-ruminansia, yang terdiri dari senyawa selulosa, hemiselulosa dan
lignin. Sedangkan serat pangan terlarut adalah karbohidrat yang mampu dicerna
oleh organ perut manusia ataupun binatang non-ruminansia yang meliputi
pektin, beta glucan, galaktomanan, gum, serta beberapa oligosakarida yang
tercerna.
Perlakuan yang dilakukan uji proksimat adalah perlakuan P3 (25% suplemen
organik : 75% air) dan kontrol. Perlakuan P3 dilakukan uji proksimat karena
mendapatkan hasil produksi berat basah paling tinggi dibandingkan dengan
perlakuan yang lain. Hasil uji proksimat pada perlakuan P3 dapat dilihat pada
tabel 4.4 :
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Tabel 4.4 Hasil analisis proksimat perlakuan P3
Analisa

Rerata

Kadar Abu

0,6436%

Protein

2,3727%

Lemak

0,0895%

Serat Kasar

1,7433%

Serat Pangan Terlarut

0,0564%

Hasil uji proksimat jamur tiram putih pada kontrol (100% air) dapat dilihat pada
tabel 4.5 dibawah ini :
Tabel 4.5 Hasil analisis proksimat pada kontrol
Analisa

Rerata

Kadar Abu

0,9473%

Protein

1,9326%

Lemak

0,1442%

Serat Kasar

2,6868%

Serat Pangan Terlarut

0,2124%

Menurut standar mutu jamur tiram oleh Balai Besar Industri Agro/BBIA
2014 dalam Widyastuti (2015) jamur tiram yang baik mengandung 91,8% air,
0,64% kadar abu, 2,32% protein, 0,34% lemak, 4,90% karbohidrat dan 31,90
kal/100 g energi. Uji proksimat jamur tiram putih pada perlakuan P3 (25% SO
+ 75% air) menghasilkan 0,6436% kadar abu, 2,3727% protein, 0,0895%
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lemak, 1,7433% serat kasar dan 0,0564% serat pangan terlarut dan karbohidat
sebesar 1,7997%.. Jika dibandingkan dengan hasil analisis jamur tiram oleh
BBIA maka hasil uji proksimat jamur tiram putih pada penambahan suplemen
organik sesuai dengan BBIA. Nilai analisis yang jauh berbeda hanya ada pada
kadar lemak dan kadar karbohidrat. Menurut BBIA kadar lemak jamur tiram
putih yaitu sebesar 0,34% sedangkan hasil uji lemak pada perlakuan P3 yaitu
sebesar 0,0895% sedangkan kadar karbohidrat menurut BBIA sebesar 4,90%
dan kadar karbohidrat P3 sebesar 1,7997%. Kadar air dan berat kering setiap
perlakuan dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini :
Tabel 4.6 Berat kering dan kadar air jamur tiram.
Perlakuan

Berat kering

Kadar air

Kontrol (100% air)

27%

73%

P1 (10% SO + 90% air)

10%

90%

P2 (15% SO + 85% air)

9%

91%

P3 (25% SO + 75% air)

8%

92%
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1. Kadar Abu
Hasil uji proksimat kadar abu pada perlakuan P3(25% SO + 75% air)
didapatkan hasil 0,6436%. Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan hasil uji
kadar abu pada kontrol (100% air) yaitu 0,9473%. Grafik kadar abu pada
perlakuan kontrol dan P3 dapat dilihat pada gambar 4.11 diawah ini :
Gambar 4.11 kadar abu kontrol dan P3

Kadar abu pada kontrol dan P3

Menurut Astuti (2009) kadar abu pada suatu bahan pangan dapat
menunjukan total mineral pada bahan pangan tersebut. Semakin banyak
kandungan mineral pada suatu bahan pangan maka semakin banyak pula hasil
kadar abunya. Tandanya hasil analisis abu pada perlakuan P3 mengandung
lebih sedikit mineral dibandingkan dengan pada perlakuan kontrol. Semakin
sedikit mineral yang terkandung dalam jamur tiram maka semakin bagus juga
kualitasnya karena mineral berhubungan dengan material kotor dalam suatu
bahan makanan.
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Menurut Kuswytasari (2013), kandungan mineral pada jamur tiram tersusun
oleh kalsium (K), fodfor (P), kalium (Ca), natrium (Na), magnesium (Mg),
tembaga (Cu), dan kandungan nutrisi serta vitamin dan mineral yang lain.
Dalam proses sintesis dinding sel, jamur tiram memanfaatkan mineral sebagai
katalis yaitu sebagai zat yang dapat mempercepat laju reaksi kimia dalam
proses metabolisme sel. Sebagian besar dinding sel jamur tiram terdiri dari
kitin. Semakin banyak kitin yang terbentuk maka akan semakin tebal juga
dinding sel jamur yang terbentuk. Hifa yang saling berhubungan akan
membentuk miselium yang selanjutnya akan digunakan untuk memperbesar
badan buah dan jumlah badan buah. Hasil kadar abu pada P3 yang lebih sedikit
dibandingkan pada kontrol menunjukan bahwa jamur tiram pada perlakuan P3
memanfaatkan mineral yang didapatkan dari baglog dan penambahan suplemen
organik secara maksimal untuk menghasilkan berat basah dan jumlah badan
buah. Hal ini dibuktikan dengan nilai berat basah dan jumlah badan buah yang
tinggi pada perlakuan P3 jika dibandingkan dengan kontrol.
2. Protein
Hasil analisis proksimat kadar protein pada produksi jamur tiram perlakuan
P3 didapatkan hasil 2,3727%, nilai ini lebih besar jika dibandingkan dengan
hasil analisis proksimat kadar protein pada perlakuan kontrol yang hanya
mendapatkan hasil 1,9326%. Kadar protein pada kontrol dan perlakuan P3
(25% SO) dapat dilihat pada gambar 4.12 dibawah ini :
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Gambar 4.12 kadar protein pada kontrol dan perlakuan P3

Kadar protein pada kontrol dan P3

Menurut Norman dan Kahar (1990) dalam Shifriyah (2012) menyatakan
bahwa jamur tiram tumbuh pada tempat-tempat yang cukup mengandung
karbon dalam bentuk karbohidrat dan cukup mengandung nitrogen dalam
bentuk garam ammonium yang akan diubah menjadi protein.
Unsur nitrogen yang terdapat pada suplemen organik terserap oleh jaringan
jamur tiram dan dimanfaatkan untuk diuraikan menjadi asam amino. Hasil
penguraian asam amino tersebut selanjutnya akan diangkut ke dalam sel
menggunakan sistem transport dan selanjutnya akan dibentuk menjadi protein.
Dengan adanya penambahan unsur nitrogen yang terdapat dalam suplemen
organik akan membantu jamur tiram dalam proses metabolisme protein
sehingga hasil analisis protein pada perlakuan P3 memiliki kadar protein yang
lebih besar dibandingkan dengan kontrol yang tidak mendapatkan penambahan
unsur nitrogen dari suplemen organik.
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3. Serat Kasar
Hasil analisis proksimat serat kasar pada perlakuan P3 (25% SO + 75% air)
didapatkan hasil 1,7433%, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai
serat kasar pada perlakuan kontrol (100% air) yaitu 2,6868%. Grafik perbedaan
serat kasar pada kontrol dan P3 (25% SO) dapat dilihat pada gambar 4.13
dibawah ini :
Gambar 4.13 perbedaan serat kasar pada kontrol dan P3

Serat kasar pada kontrol dan P3

Serat kasar adalah karbohidrat yang tidak bisa tercerna oleh pencernaan
manusia yang terdiri dari senyawa selulosa, hemiselulosa dan lignin. Hasil
proksimat serat kasar pada perlakuan P3 yang lebih rendah berhubungan
dengan banyaknya air yang diserap oleh serat jamur tiram. Menurut Mulatsih
(2015) serat tidak larut atau insoluble fiber merupakan serat pangan yang tidak
dapat larut ke dalam air yang ada di saluran pencernaan sehingga bermanfaat
memperlancar sistem pencernaan manusia. P3 adalah perlakuan yang memiliki
hasil produksi berat basah paling tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang
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lain. Berat basah sangat berhubungan dengan kadar air di hasil produksi yang
dapat dilihat pada tabel 4.6. Dari tabel 4.6 dapat diketahui bahwa kadar air
perlakuan P3 sebanyak 92%, hasil ini lebih besar dibandingkan dengan kadar
air pada kontrol yang hanya sebanyak 73%. Saat kandungan air pada badan
buah tinggi maka dinding sel akan naik sehingga kadar serat kasar akan
menurun. Sebaliknya pada perlakuan kontrol yang memiliki kadar air yang
rendah menyebabkan dinding sel menipis dan serat kasar akan meningkat.
4. Serat Pangan Terlarut
Hasil analilisi proksimat serat pangan terlarut pada perlakuan P3 (25% SO +
75% air) didapatkan 0,0564%. Nilai ini lebih kecil dari hasil proksimat pada
kontrol (100% air) 0,2124%. Perbedaan serat pangan terlarut pada kontrol dan
perlakuan P3 dapat dilihat pada tabel 4.14 Dibawah ini :

Serat Pangan Terlarut (%)

Gambar 4.14 perbedaan serat pangan terlarut pada kontrol dan P3.
0.26
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Kadar serat pangan terlarut pada kontrol dan P3
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Serat pangan terlarut ini berhubungan dengan komponen dinding sel pada
jamur. Dinding sel jamur tersusun atas beta glucan, karbohidrat, glikoprotein,
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lipid dan polisakarida yang terdiri atas kitin, glucan dan mannam. Unsur-unsur
tersebut merupakan komposisi serat pangan terlarut yang mampu dicerna oleh
organ perut manusia dan hewan ruminansia.
Sumber karbon yang diperoleh jamur tiram dari pemberian suplemen
organik seharusnya akan membantu dalam proses sintesis dinding sel. Semakin
banyak dinding sel yang terbentuk maka akan semakin banyak pula hifa yang
dihasilkan yang akan mempengaruhi berat basah dan jumlah badan buah jamur
tiram. Hasil uji proksimat serat pangan terlarut pada perlakuan P3 seharusnya
lebih besar dibandingkan dengan hasil uji proksimat serat pangan terlarut pada
perlakuan kontrol. Perlakuan P3 memiliki hasil berat basah dan jumlah badan
buah yang lebih besar dibandingkan dengan kontrol. Besar berat basah dan
jumlah badan buah berhubungan langsung dengan kadar air dan seharusnya
berhubungan dengan banyaknya materi penyusun dinding sel sebagai penyusun
hifa.
Ketidaksesuaian hasil uji proksimat serat pangan terlarut pada perlakuan P3
dan kontrol diduga karena struktur serat dan kadar air dalam jamur tiram. Hasil
berat basah yang tinggi pada perlakuan P3 dipengaruhi oleh banyaknya
kandungan air pada badan buah. Dari tabel 4.6 kita bisa mengetahui bahwa
kandungan air pada perlakuan P3 lebih besar dibandingkan dengan kandungan
air pada kontrol. Kandungan air pada P3 diketahui sebanyak 92% sedangkan
pada kontrol hanya 73%. Kandungan air pada perlakuan P3 yang lebih besar
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dibandingkan dengan kadar air pada kontrol berpengaruh pada komposisi
dinding sel jamur tiram. Banyaknya kandungan air pada dinding sel perlakuan
P3 menyebabkan komposisi serat pangan terlarut lebih rendah dibandingkan
dengan perlakuan kontrol karena dalam dinding sel perlakuan P3 lebih banyak
kandungan air dibandingkan dengan kandungan gizi termasuk serat pangan
terlarut.
5. Lemak
Hasil rerata uji proksimat lemak pada jamur tiram perlakuan P3 (25% SO +
75% air) adalah 0,0895% sedangkan pada perlakuan kontrol sebanyak 0,1442.
Perbedaan kandungan lemak pada kontrol dan perlakuan P3 (25% SO) dapat
dilihat pada gambar 4.15 dibawah ini :
Gambar 4.15 perbedaan kandungan lemak antara kontrol dan P3

Kadar lemak pada kontrol

Kadar lemak pada perlakuan P3 lebih rendah dibandingkan dengan kadar
lemak pada kontrol berhubungan dengan kandungan air pada kontrol dan P3.
Kandungan air pada perlakuan P3 yang lebih banyak dari kontrol meyebabkan
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kandungan lemak pada P3 lebih rendah dibandingkan dengan kadar lemak pada
perlakuan kontrol. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Yunizal et al. (1998)
yang menyatakan bahwa kadar air umumnya berbanding terbalik dengan kadar
lemak. Hubungan tersebut mengakibatkan semakin rendahnya kadar lemak,
apabila kadar air yang terkandung pada bahan memilki jumlah yang semakin
tinggi.
C. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan,
diantaranya sebagai berikut :
1) Ulangan terdiri dari dua baglog jamur tiram, seharusnya setiap ulangan
hanya terdiri dari satu baglog jamur tiram.
2) Proses pemanenan hanya dilakukan satu kali panen, seharusnya proses
pemanenan dilakukan 3-4 kali panen. Pemanenan pertama biasanya belum
menghasilkan jumlah panenan yang optimal sehingga
3) akan berpengaruh pada hasil berat basah, jumlah tubuh buah dan lebar
tudung buah jamur tiram.
4) Uji proksimat hanya dilakukan pada satu ulangan di setiap perlakuan,
seharusnya uji proksimat dilakukan pada setiap ulangan di setiap perlakuan.
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BAB V
IMPLEMENTASI PENELITIAN UNTUK PEMBELAJARAN
A. Implementasi Penelitian
Hasil penelitian “Pengaruh Penggunaan Suplemen Organik Di Berbagai
Konsentrasi Untuk Meningkatkan Hasil Produksi Jamur Tiram (Pleurotus ostreatus)”
dapat menjadi pengetahuan yang baru dalam dunia pendidikan. Hasil penelitian ini
menujukan bahwa suplemen organik berpengaruh dalam menikngkatkan hasil produksi
jamur tiram (Pleurotus ostreatus).
Penelitian ini dapat diimplementasikan dalam pembelajaran Biologi di kelas X
MIPA pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) semester II pada BAB Fungi.
Kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran yaitu kurikulum 2013. Dengan
sub BAB yang meliputi : ciri-ciri fungi secara umum, klasifikasi fungi, reproduksi
fungi, dan peran fungi dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan Permendikbud
Nomor 24 Tahun 2016 mengenaik Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD)
Biologi untuk jenjang SMA/MA, materi terkait Fungi terdapat dalam KD sebagai
berikut :
KD 3.7 Mengelompokan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi, dan mengkaitkan
perannya dalam kehidupan.
KD 4.7 Menyajikan laporan hasil investigasi tentang keanekaragaman jamur dan
peranannya dalam kehidupan

75

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dengan indikator pembelajaran sebagai berikut :
3.7.1 Menjelaskan ciri-ciri jamur secara umum.
3.7.2 Menemukan perbedaan kelompok jamur berdasarkan morfologi, cara
memperoleh nutrisi, habitat dan cara berkembang biak (reproduksi).
3.7.3 Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan budidaya jamur
tiram (Pleurotus ostreatus) serta manfaatnya secara ekonomis dan ekologi.
4.7.1 Mengumpulkan data mengenai morfologi jamur tiram (Pleurotus ostreatus).
4.7.2 Merancang pengamatan faktor-faktor yang memengaruhi budidaya jamur tiram
(Pleurotus ostreatus).
4.7.3 Menarik kesimpulan dari hasil pengamatan budidaya jamur tiram dan dikaitkan
dengan perananan jamur dalam kehidupan sehari-hari.
4.7.4 Membuat laporan hasil pengamatan tentang faktor yang memengaruhi budidaya
jamur tiram (Pleurotus ostreatus).
Pembelajaran BAB Fungi ini mengarah pada proses pembelajaran langsung (direct
teaching) dan proses pembelajaran tidak langsung (indirect teaching). Proses
pembelajaran langsung tersebut dilakukan dengan siswa melakukan kegiatan
pembelajaran

dengan

5M

yang

meliputi

mengamati,

menanya,

mencoba,

mengkomunikasikan dan menalar apa yang telah ditemukan siswa dalam proses
pembelajaran. Sedangkan kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial
dicapai dengan cara melakukan kegiatan pembelajaran tidak langsung (indirect
teaching). Model pembelajaran yang digunakan yaitu Kooperatif tipe TGT (Teams
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Games Tournament) dengan pendekatan Saintifik dan metode diskusi, 5M dan
Observasi.
Dalam proses pembelajaran, guru memberikan 2 LKPD yang terdiri dari LKPD
dalam proses pembelajaran langsung (direct teaching) dan LKPD yang digunakan
dalam kegiatan pembelajaran tidak langsung (indirect teaching). LKPD ini digunakan
untuk memacu siswa agar dapat berpikir kritis, kreatif, inovatif dan mampu bekerja
sama antar siswa. Dalam mengerjakan LKPD, siswa diminta untuk bekerja dalam
kelompok menggunakan sumber media apapun yang relevan dengan tujuan
pembelajaran. Setelah mengisi LKPD, siswa diminta untuk mempresentasikan hasil
diskusinya didepan kelas dengan harapan siswa mampu mendapat gambaran tentang
pembelajaran BAB Fungi.
Dalam proses pembelajaran guru memadukan antara kegiatan belajar dan kegiatan
bermain dengan cara melakukan model pembelajaran Kooperatif tipe TGT dengan
bermain monopoli. Kegiatan ini dipilih dengan harapan siswa tidak merasa bosan
dengan pembelajaran yang sedang berlangsung dan merasa lebih tertarik untuk
mengikuti proses pembelajaran.
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B. Rancangan Perencanaan Proses Pembelajaran
Perencanaan proses pembelajaran secara lengkap dapat dilihat dalam Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan silabus pembelajaran. RPP Fungi kelas X
dalam kurikulum 2013 disusun berdasarkan Permendikbud Nomor 24 tahun 2016
pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Materi terkait Fungi dalam KD
dan indikator pencapaian dapat dilihat sebagai berikut :
KD

Indikator

KD 3.7 Mengelompokan jamur

3.7.1

berdasarkan ciri-ciri, cara
reproduksi,
mengkaitkan

secara umum.

dan 3.7.2
perannya

dalam kehidupan.

Menjelaskan ciri-ciri jamur

Menemukan

perbedaan

kelompok jamur berdasarkan
morfologi, cara memperoleh
nutrisi,

habitat

berkembang

dan

cara
biak

(reproduksi).
3.7.3 Menjelaskan faktor-faktor yang
mempengaruhi

pertumbuhan

budidaya jamur tiram (Pleurotus
ostreatus)

serta

manfaatnya

secara ekonomis dan ekologi.

78

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
79

KD 4.7 Menyajikan laporan hasil
investigasi

4.7.1

tentang

dalam

data

mengenai morfologi jamur

keanekaragaman jamur dan
peranannya

Mengumpulkan

tiram (Pleurotus ostreatus).
4.7.2

kehidupan

Merancang

pengamatan

faktor-faktor

yang

memengaruhi budidaya jamur
tiram (Pleurotus ostreatus).
4.7.3 Menarik kesimpulan dari hasil
pengamatan budidaya jamur
tiram dan dikaitkan dengan
perananan

jamur

dalam

kehidupan sehari-hari.
4.7.4

Membuat

laporan

hasil

pengamatan tentang faktor
yang memengaruhi budidaya
jamur

tiram

ostreatus).

(Pleurotus
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang berjudul pengaruh penggunaan suplemen
organik di berbagai konsentrasi untuk meningkatkan hasil produksi jamur tiram
(Pleurotus ostreatus) dapat disimpulkan bahwa :
1. Penambahan suplemen organik berpengaruh pada peningkatan hasil berat
basah jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus).
2. Perlakuan P3 dengan perbandingan konsentrasi suplemen organik dan air
25% : 75% menghasilkan produktivitas jamur tiram paling optimal.
B. Saran
Saran bagi peneliti yang akan melanjutkan penelitian ini adalah :
1. Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan pemanenan hingga tiga kali
panen. Pada satu periode panen diharapkan mampu memanen semua jamur
tiram pada setiap ulangan sehingga jumlah jamur tiram yang dipanen pada
setiap perlakuan jumlahnya sama.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan uji proksimat semua sampel
jamur tiram putih supaya hasil uji proksimat dapat dibandingkan pada setiap
ulangan pada setiap perlakuan.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1 Silabus
SILABUS

Nama Sekolah

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Program

: X/MIPA

Semester

II

Materi

: Jamur/Fungi

KI I

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI II : Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong-royong, kerja sama, toleran, damai), santun, 88egative88e,
dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dan menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI III : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan factual, konseptual, procedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan

88

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
89

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik
yang sesuai dengan berkat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI IV : Mengolah, menalar, dan mengyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Pembelajaran

Penilaian

Alokasi

Sumber Belajar

Waktu
JAMUR/FUNGI
3.7 Mengelompokan
jamur
berdasarkan ciriciri, cara
reproduksi, dan
mengkaitkan

Ciri-ciri Jamur

Mengamati

Tugas

- Tidak memiliki

- Siswa ditayangkan

- Membuat gambar

klorofil.

5 x 45’

-

Sulistyowati,Endah
dkk.2012.Biologi

video tentang

tubuh jamur

untuk

perkembangan jamur

beserta dengan

Kelas X Kurikulum

bersel banyak.

Tiram dan diminta

keterangan

2013.Intan

- Tubuh terdiri dari

untuk mengamati

bagian-bangain

Pariwara;Jakarta

video tersebut.

tubuhnya.

- Bersel satu atau

perannya dalam

filamen atau

kehidupan.

benang bercabang-

-

SMA/MA
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4.7 Menyajikan

cabang yang

laporan hasil

disebut filamen.

Observasi

- Melakukan
pengamatan langsung

- Melakukan

investigasi

Reproduksi Jamur

dari jenis jamur

pengamatan

tentang

-

Spora jamur

Tiram (Pleurotus

secara langsung

keanekaragaman

dibedakan

ostreatus) yang

terhadap

jamur dan

dibedakan menjadi

dibawa oleh guru.

budidaya jamur

peranannya

spora seksual dan

dalam

spora aseksual.

kehidupan.

-

tiram dan

- Siswa dipandu

mengetahui

Perkembangbiakan

untuk

faktor-faktor yang

secara seksual

memunculkan

mempengaruhi

dilakukan dengan

pertanyaan dari

pertumbuhan

peleburan dua sel

video yang telah

jamur Tiram.

inti melalui

ditayangkan.

peleburan
gametangium dan
konjugasi.
-

Menanya

- Bagaimana ciri-ciri
dari jamur/fungi ?
- Bagaimana cara

Portofolio
Laporan hasil
pengamatan

Perkembangbiakan

merawat budidaya

budidaya jamur

secara aseksual

jamut Tiram ?

Tiram, faktorfaktor yang

terjadi dari
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pertumbuhan

- Apa saja faktor-

mempengaruhi

spora aseksual

faktor yang

perkembangannya

yang diproduksi

mempengaruhi

dan tentang

dalam jumlah

perkembangan

manfaat

banyak. Spora

jamur Tiram ?

91egative dan

aseksual tersebut

Mencoba

positif jamur

mudah

- Mengkaji literatur

dalam kehidupan

beterbangan di

konsep reproduksi

udara dan tumbuh

jamur.

menjadi miselium
baru.

- Mengkaji data apa
saja yang

sehari-hari.

Tes
- Menjelaskan ciri-

Klasifikasi Jamur

didapatkan dari

ciri jamur dan

- Zygomycota

video yang meliputi

bagian-bagian

- Ascomycota

: ciri-ciri jamur,

tubuhnya.

- Basidiomycota

faktor yang

- Reproduksi

Terdiri dari

mempengaruhi

jamur.

Valvariella

pertumbuhan jamur, - Klasifikasi jamur

valvacea (jamur

dan bagaimana

dan faktor-faktor

merang),

perawatan budidaya

yang berpengaru
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Auricularia

jamur terutama

dalam

polytricha (jamur

jamur

perkembangan

kuping), Lentinous

Basidiomycota

jamur.

edodes, Pleurotus

kelompok

(jamur tiram),

Pleurotus (jamur

dalam kehidupan

Amanita muscaria.

tiram).

sehari-hari.

- Deuteromycota

- Manfaat jamur

- Mengkaji data dari

Peranan Jamur

hasil pengamatan

- Peranan 92egative

jamur tiram yang

- Peranan positif

dibawa oleh guru.

Simbiosis Jamur

- Mengkaji dari hasil

- Jamur dan lumut
kerak.
- Jamur dan
mikoriza.

obseravasi
budidaya jamur
tiram di lingkungan
sekitar.
- Mengerjakan
LKPD
Mengkomunikasikan
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- Mendiskusikan
antar kelompok
untuk
membandingkan
hasil yang telah
didapatkan dari
pengamatan video
dan mambaca
berbagai literatur
tentang ciri-ciri
jamur, reproduksi
jamur dan faktorfaktor yang
mempengaruhi
perkembangan
jamur.
- Setiap kelompok
mempresentasikan
hasil pengamatan
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dan temuannya di
depan kelas.
- Menyusun laporan
hasil pengamatan di
lingkungan tentang
manfaat 94egative
dan positif jamur
dalam kehidupan
sehari-hari.
Menalar
- Peserta didik diberi
pertanyaan
mengapa budidaya
jamur tiram akan
terhambat jika
terkena sinar
matahari ?
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Lampiran 2
RPP

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah

: SMA

Mata Pelajaran

:Biologi

Kelas/Semester

: X MIPA/II

Materi

: Jamur/Fungi

Alokasi Waktu

: 3 x 45 menit

A. Kompetensi Inti
KI 1

KI 2

Menghayati dan mengamalkan ajaran

Menunjukan perilaku jujur, disiplin,

agama yang dianutnya.

tanggung jawab, peduli

(gotong-

royong, kerja sama, toleran, damai),
santun,

responsif,

sebagai

bagian

berbagai

dan

dari

pro-aktif

solusi

permasalahan

atas
dalam

berinteraksi secara efektif dengan
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lingkungan sosial dan alam serta dan
menempatkan diri sebagai cerminan
bangsa dalam pergaulan dunia.

KI 3

KI 4

Memahami,
menganalisis

menerapkan,
pengetahuan

Mengolah, menalar, dan mengyaji

factual, dalam ranah konkret dan ranah abstrak

konseptual, procedural berdasarkan terkait dengan pengembangan dari
rasa

ingintahunya

tentang

ilmu yang dipelajarinya di sekolah secara

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, mandiri dan mampu menggunakan
dan

humaniora

kemanusiaan,

dengan

wawasan metoda sesuai kaidah keilmuan

kebangsaan,

kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta
menerapkan pengetahuan procedural
pada bidang kajian yang spesifik yang
sesuai dengan berkat dan minatnya
untuk memecahkan masalah.
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B. Kompetensi Dasar
KD 3.7

KD 4.7

Mengelompokan jamur berdasarkan Menyajikan laporan hasil investigasi
ciri-ciri,

cara

mengkaitkan

reproduksi,
perannya

dan tentang keanekaragaman jamur dan
dalam peranannya dalam kehidupan.

kehidupan.

C. Indikator
3.7.1 Menjelaskan ciri-ciri jamur secara umum.
3.7.2 Menemukan perbedaan kelompok jamur berdasarkan morfologi, cara
memperoleh nutrisi, habitat dan cara berkembang biak (reproduksi).
3.7.3 Menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan budidaya jamur
tiram (Pleurotus ostreatus).
4.7.1 Mengumpulkan data mengenai morfologi jamur tiram (Pleurotus ostreatus).
4.7.2 Merancang pengamatan faktor-faktor yang memengaruhi budidaya jamur
tiram (Pleurotus ostreatus) dan manfaatnya secara ekonomis dan ekologi.
4.7.3 Membuat laporan hasil pengamatan tentang faktor yang memengaruhi
budidaya jamur tiram (Pleurotus ostreatus).
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4.7.4 Menarik kesimpulan dari hasil pengamatan budidaya jamur tiram dan
dikaitkan dengan perananan jamur dalam kehidupan sehari-hari.
D. Tujuan Pembelajaran
3.7.1.1 Melalui pengamatan video yang ditayangkan oleh guru dan pengamatan dari
sampel jamur yang dibawa guru peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri
jamur secara umum.
3.7.2.1 Melalui kajian pustaka dan pengamatan dari video peserta didik mampu
menemukan perbedaan kelompok jamur berdasarkan morfologi, cara
memperoleh nutrisi, habitat dan cara berkembangbiak (reproduksi).
3.7.3.1 Melalui kajian pustaka peserta didik mampu memahami faktor-faktor yang
mampu memengaruhi pertumbuhan jamur tiram (Pleurotus ostreatus).
3.7.4.1 Melalui kajian pustaka dan pengamatan di lingkungan peserta didik mampu
mengklasifikasi manfaat jamur secara ekologi dan ekonomis.
4.7.1.1 Melalui kegiatan observasi di lingkungan sekitar peserta didik mampu
mengumpulkan informasi tentang morfologi jamur tiram (Pleurotus ostreatus).
4.7.2.1 Melalui kegiatan observasi di lingkungan sekitar peserta didik mampu
menyusun rencana kegiatan pengamatan secara langsung faktor-faktor yang
memengaruhi perkembangbangan jamur tiram (Pleurotus ostreatus).
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4.7.3.1 Melalui kegiatan observasi peserta didik mampu menyusun laporan hasil
pengamatan budidaya jamur tiram (Pleurotus ostreatus).
4.7.4.1 Melalui kegiatan observasi pesreta didik mampu menyusun kesimpulan
mengenai peranan jamur dalam kehidupan sehari-hari.
E. Materi Pembelajaran
1. Fakta
- Manfaat jamur dalam kehidupan sehari-hari terdiri dari manfaat negatif dan
manfaat positif. Manfaat negatif misalnya beberapa jamur mikroskopis yang
dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan dan menjadi parasite
bagi tumbuhan. Manfaat positif dari jamur yaitu dapat digunakan sebagai
bahan makanan, dapat digunakan sebagai obat dan beberapa jamur mampu
menjadi decomposer atau pengurai organisme yang sudah mati.
2. Konseptual
- Ciri-ciri jamur yaitu umumnya bersifat heterotrof, tidak memiliki klorofil,
tubuhnya berupa hifa, memiliki miselium, habitatnya ditempat lembab,
memdapatkan makanan dengan cara memanfaatkan zat sisa organik di
lingkungan.
- Jamur

berkembangbiakan

dengan

cara

seksual

dan

aseksual.

Perkembangbiakan secara aseksual dilakukan dengan pembelahan sel dan
pembentukan spora. Pembentukan spora berfungsi untuk menyebarkan
spesies dalam jumlah besar. Sedamgkan perkembangbiakan secara seksual
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dilakukan dengan cara peleburan dua sel inti yaitu melalui kontak
gametangium dan konjugasi. Kontak gametangium menyebabkan terjadinya
Singami atau penyatuan sel dari dua individu.
3. Prosedural
-

Melakukan observasi tentang budidaya jamur tiram (Pleurotus
ostreatus).

F. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran
Pendekatan : Saintifik
Model

: Kooperatif tipe TGT

Metode

: Diskusi, 5M dan Observasi.

G. Media Pembelajaran
Media

: Gambar/foto, papan monopoli, kertas soal dan LKS.

Alat

: Proyektor

Bahan

: Sampel jamur tiram (Pleurotus ostreatus)

H. Sumber Belajar
- Sulistyowati,Endah dkk.2012.Biologi untuk SMA/MA Kelas X Kurikulum
2013.Intan Pariwara;Jakarta
- https://www.youtube.com/watch?v=zb4y40kFhL4
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I. Langkah Pembelajaran
Pertemuan ke-I (3 x 45 menit)
Tahap
Pendahuluan
menit)

Proses Pembelajaran
(15
-

Melakukan pembukaan
dengan salam pembuka dan

A. Orientasi

berdoa untuk memulai
pembelajaran.
-

Memeriksa kehadiran peserta di

-

Menyiapkan fisik dan psikis
peserta didik dalam mengawali
kegiatan pembelajaran.

B. Apersepsi

-

Ditanyakan materi pada
pertemuan sebelumnya yaitu
tentang Protista.

-

Peserta didik diberi pertanyaan
apakah pernah makan jamur
crispy ? Lalu jika menjawab
pernah ditanya kembali apakah

Saintifik
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mereka menyukai jamur crispy
? Dan menurut peserta didik
bahan baku pembuatan jamur
crispy itu apa ? .
-

Lalu peserta didik ditanya
kembali selain jamur crispy
mereka pernah mengkonsumsi
olahan jamur apa ?

C. Orientasi

-

Memberi gambaran tentang
manfaat materi yang akan
dipelajari.

-

Menyampaikan tujuan
pembelajaran dari
pembelajaran yang akan
berlangsung.
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Tahap
Kegiatan Inti (110
menit)

Proses Pembelajaran

Saintifik

Problem Statement/Orientation
-

Disajikan video tentang

Mengamati

pertumbuhan jamur di
habitat aslinya.
-

Setelah disajikan video
tentang pertumbuhan
jamur di habitat aslinya,
guru menunjukan sample
jamur tiram yang telah
dibawa dan siswa diminta
untuk mengamati bentuk
morfologi dari jamur tiram.

-

Siswa dipandu untuk
memunculkan pertanyaan
dari hasil mengamati video
dan sample jamur tiram
yang dibawa oleh guru.

Menanya

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

-

Peserta didik ditanya
menurut kalian apa saja
ciri-ciri dari jamur sesuai
dengan pengamatan yang
telah dilakukan ?

-

Siswa diminta untuk
membagi kelompok, satu
kelompok beranggotakan 8
orang siswa.

-

Guru membagikan LKPD
untuk digunakan sebagai
bahan diskusi bersama
anggota kelompok tentang
ciri-ciri jamur, reproduksi
jamur tiram dan faktorfaktor yang memengaruhi
pertumbuhan jamur tiram.

-

Setelah siswa
mepresentasikan hasil
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Mencoba
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diskusinya, selanjutnya
perwakilan dari setiap
kelompok diminta untuk
maju memainkan
permainan Monopoli.
-

Peserta didik diminta untuk
melakukan observasi
tentang budidaya jamur
tiram dan cara
perawatannya di
lingkungan sekitar mereka.

-

Perwakilan dari setiap
anggota kelompok
diminta untuk maju
kedepan
mempresentasikan hasil
diskusinya.

Mengkomunikasikan
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-

Peserta didik ditanya
mengapa pada keadaan
sinar matahari yang cukup
akan menghambat
pertumbuhan jamur tiram ?
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Tahap Penutup
(10 menit)
A. Merangkum

-

Siswa diminta untuk
merangkum materi yang
telah dipelajari.

-

Siswa diminta
menyimpulkan hasil
pembelajaran.

B. Evaluasi

-

Siswa menjawab beberapa
pertanyaan terkait materi
yang telah dibahas.

C. Refleksi

-

Siswa diminta untuk
mengungkapkan kesulitan
yang dialami mempelajari
materi pada bab fungi.

Saintifik
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Pertemuan ke-II (2 x 45 menit)
Tahap

Kegiatan Pembelajaran

A. Orientasi -

Melakukan pembukaan dengan
salam pembuka dan berdoa untuk
memulai pembelajaran.

-

Memeriksa kehadiran peserta didik

-

Menyiapkan fisik dan psikis
peserta didik dalam mengawali
kegiatan pembelajaran.

B. Apersepsi -

Ditanyakan materi pada
pertemuan sebelumnya yaitu
tentang budidaya jamur tiram.

-

Peserta didik diberi pertanyaan
bagaimana tugas mereka
mengenai pengamatan budidaya
jamur tiram di lingkungan
sekitar.
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C. Orientasi

-

Memberi gambaran tentang
manfaat materi yang akan
dipelajari.

- Menyampaikan tujuan
pembelajaran dari pembelajaran
yang akan berlangsung.

Kegiatan Inti

Problem Statement/Orientation

(65 menit).

- Disajikan video tentang budidaya
jamur tiram.

Mengamati

- Peserta didik diberi pertanyaan
apakah video yang ditayangkan
sesuai dengan budidaya jamur
tiram yang sudah diamai oleh
mereka ?

- Peserta didik diberi kesempatan
untuk bertanya kepada guru atau
sesama teman jika ada yang

Menanya
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kurang jelas tentang budidaya
jamur tiram.

- Peserta didik diminta untuk

Mencoba

melengkapi LKPD tentang hasil
observasi budidaya jamur tiram
dan mempersiapkan presentasi.

- Setiap kelompok diminta untuk

Mengkomunikasikan

mempresentasikan hasil observasi
budidaya jamur tiram.

- Peserta didik diberi pertanyaan
kenapa lingkungan sangat
berpengaruh pada pertmbuhan
jamur tiram ?
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Tahap Penutup
(10 menit)
A. Merangkum

-

Siswa diminta untuk
merangkum materi yang
telah dipelajari.

-

Siswa diminta
menyimpulkan hasil
pembelajaran.

B. Evaluasi

-

Siswa menjawab beberapa
pertanyaan terkait materi
yang telah dibahas.

C. Refleksi

-

Siswa diminta untuk
mengungkapkan kesulitan
dalam proses observasi dan
manfaat apa yang diperoleh
setelah memlakukan
observasi budidaya jamur
tiram secara langsung.

Saintifik
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Nama :

Lampiran 3

No absen :

LKPD dan Instrumen penilaian
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
JAMUR ATAU FUNGI
A. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui pengamatan video yang ditayangkan oleh guru dan pengamatan
dari sampel jamur yang dibawa guru peserta didik mampu menjelaskan ciriciri jamur secara umum.
2. Melalui kajian pustaka dan pengamatan dari video peserta didik mampu
menemukan perbedaan kelompok jamur berdasarkan morfologi, cara
memperoleh nutrisi, habitat dan cara berkembangbiak (reproduksi).
3. Melalui kajian pustaka peserta didik mampu memahami faktor-faktor yang
mampu memengaruhi pertumbuhan jamur tiram (Pleurotus ostreatus).
4. Melalui kajian pustaka dan pengamatan di lingkungan peserta didik mampu
mengklasifikasi manfaat jamur secara ekologi dan ekonomis.
B. Langkah Kerja
1. Buatlah kelompok yang masing-masing beranggotakan 4 orang siswa.
2. Diskusikanlah pertanyaan dibawah ini dengan teman satu kelompok.
3. Setelah semua kelompok selesai perwakilan dari kelompok maju kedepan
untuk mempresentasikan hasilnya.
C. Diskusikan pertanyaan dibawah ini dengan teman satu kelompok !
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1. Dari hasil pengamatan video dan sample yang dibawa oleh guru, tuliskan
morfologi jamur lalu cocokan dengan ciri-ciri jamur yang ada dalam buku
paket!
Ciri-ciri jamur secara umum
1
2
3
4
5
2. Tuliskan perbedaan penggolongan jamur dibawah ini berdasarkan
morfologi, cara mendapatkan nutrisi, habitat dan sistem reproduksi !
Perbedaan
Morfologi
Cara
memperoleh
nutrisi
Habitat
Reproduksi

Zygomycotina Ascomycotina Basidiomycotina Deuteromycotina
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3. Tuliskan faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan budidaya jamur
tiram !
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. Tuliskan manfaat jamur secara ekologi dan ekonomis !
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Kesimpulan :
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LEMBAR OBSERVASI PESERTA DIDIK
BUDIDAYA JAMUR TIRAM
A. Tujuan :
1. Melalui kegiatan percobaan sederhana peserta didik mampu mengetahui
pengaruh suplemen organik terhadap pertumbuhan jamur tiram.
2. Melalului kegiatan pengkabutan pada budidaya jamur tiram peserta didik
mampu mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan jamur
tiram.
B. Alat dan Bahan
Alat : sprayer
Bahan : Suplemen organik cair (SOC), baglog jamur tiram yang sudah
ditumbuhi miselium, air, gula.
C. Langkah Kerja
1. Baglog jamur tiram yang sudah dipenuhi miselium disiapkan dan
diletakan secara horizontal pada rak-rak bambu.
2. Kancing jamur tiram dibuka dan dibiarkan sekitar 2-3 hari sampai
kelihatan tumbuh calon jamur tiram.
3. SOC diencerkan dengan cara mencampurkan 1 liter air dengan 10 ml
SOC.
4. Selanjutnya SOC yang sudah diencerkan dibuat beberapa konsentrasi
yang berbeda yaitu konsentrasi 10%, 15% dan 25%. Konsentrasi 0%
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dibuat dengan cara mencampurkan 10% SOC yang sudah diencerkan
dengan air dan ditambahkan 90% air. Begitu juga dengan pengenceran
15% dan 25%. Perilaku kontrol dibuat dengan 100% air dan digunakan
untuk mengetahui pengaruh SOC pad aperumbuhan jamur tiram dengan
cara membandingkan hasil panen dari kelompok kontrol dan perlakuan.
5. Larutan air dan SOC yang sudah dibuat kemudian dimasukan dalam
sprayer dan mulai disemprotkan saat calon jamur tiram sudah mulai
tumbuh bada baglog.
6. Penyemprotan dilakukan sampai jamur tiram siap untuk dipanen.
7. Hitung perbedaan berat, tinggi batang , jumlah batang buah dan luas
tudung buah jamur tiram.
8. Tuliskan hasil pengamatan pada tabel berikut dan lihat konsentrasi
mana yang paling berpengaruh pada perkembangan jamur tiram !
9. Tinggi yang diukur adalah batang buah yang tertinggi, batang buah yang
memiliki tinggi medium dan batang buah yang paling pendek. Lalu
ketiga tinggi jamur tersebut dijumlahkan lalu dibagi tiga.
10. Luas tudung buah diukur dengan cara mengukur tudung buah jamur
tiram yang memiliki tudung buah paling luas, medium dan paling kecil.
Selanjutnya ketiganya dijumlahkan dan dibagi tiga sehingga ditemukan
luas tudung buah jamur tiram setiap konsentrasi.
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Tabel perbedaan tinggi jamur tiram di berbagai konsentrasi:
Konsentrasi

Tinggi batang buah

Kontrol
10%
15%
25%
Tabel perbedaan luas tudung buah jamur tiram di berbagai
konsentrasi:
Konsentrasi
Kontrol
10%
15%
25%

Kesimpulan:

Luas tudung buah
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Soal Pre-Test
1. Tuliskan tiga ciri-ciri jamur !
2. Tuliskan salah satu peranan merugikan dari jamur !
3. Tuliskan salah satu faktor yang memengaruhi pertumbuhan jamur !
Soal Post-Test
1. Tuliskan salah satu contoh jamur yang termasuk dalam kelompok
jamur Basidiomycota !
2. Jelaskan reproduksi jamur secara aseksual !
3. Berilah salah satu contoh peranan menguntungkan dari jamur dalam
kehidupan sehari-hari !
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Rubrik Penilaian
A. Rubrik penilaian pre-test
No
1

Jawaban
Peserta didik menjawab tiga contoh dari ciri-ciri jamur

Skor
10

yaitu :
- Makhluk hidup eukariota
- Multiseluler dan uniseluler
- Bersifat heterotrof
- Tidak memiliki klorofil
- Tubuhnya berupa hifa
- Memiliki miselium
- Tubuhnya dilindungi zat kitin
- Hidup di tempat lembab
Peserta didik hanya mampu menjawab dua jawaban yang

6

benar.
Peserta didik hanya mampu menjawab satu jawaban yang

3

benar.

2

Siswa belum menjawab dengan benar

0

Peserta didik menjawab salah satu dari peranan merugikan

10

dari jamur:
- Menimbulkan penyakit pada manusia
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- Menyebabkan penyakit pada tumbuhan
- Pembusukan makanan
Peserta didik belum menjawab dengan benar
3

Peserta

didik

menjawab

salah

satu

faktor

0
yang

30

memengaruhi pertumbuhan jamur tiram :
- Temperatur
- Oksigen
- Kelembaban
- pH
- Nutrisi
Peserta didik belum menjawab dengan benar
Skor total =

Skor maksimal
30

120

x 100

0
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B. Rubrik Penilaian Post-Test
No
1

Jawaban

Skor

- Peserta didik menjawab contoh jamur dari kelompok

10

Basidiomycota, yaitu sebagai berikut : jamur merang
(volvariella volvacea), jamur kuping (auricularia
polytricha), jamur tiram (pleurotes), jamur api, jamur
beracun dan jenis jamur basidiomycota yang lain.

2

Siswa belum menjawab dengan benar

0

Peserta didik menjawab reproduksi jamur secara aseksual

10

secara benar:
Perkembangbiakan secara aseksual dilakukan dengan
pembelahan sel dan pembentukan spora. Pembentukan
spora berfungsi untuk menyebarkan spesies dalam jumlah
besar.
Peserta didik hanya mampu menjawab perkembangbiakan

5

secara aseksual dilakukan dengan pembelahan sel saja
tanpa menyebutkan pembentukan spora.
Peserta didik belum menjawab dengan benar
3

Peserta

didik

menjawab

salah

menguntungkan dari jamur yaitu :

satu

0
manfaat

10
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- Sebagai agen fermentasi dalam industry bir, roti, dan
keju.
- Sebagai penghasil antibiotic.
- Sebagai decomposer.
- Sebagai bahan pangan berprotein tinggi.
- Atau jawaban lain yang merujuk pada manfaat
menguntungkan dari jamur.
Peserta didik belum menjawab dengan benar
Skor total =

122

Skor maksimal
30

x 100

0
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Lembar Penilaian Diri
JURNAL PENILAIAN SIKAP
Nama Sekolah

: SMA Negeri

Kelas/Semester

: X MIPA/II

Tahun Pelajaran

: 2019/2020

1
2
3
Keterangan :
Skala penilaian sikap dengan rentang antara 1-5 dengan kriteria sebagai berikut :
1 = Sangat kurang.

4 = Baik.

2 = Kurang.

5 = Amat baik.

3 = Cukup.

Nilai : 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑋 100%
50

Tanggung jawab

Kepedulian

Menepati janji

Kejujuran

Ramah dengan

Kerjasama

Kedisiplinan

Tenggang rasa

Nama

Keterbukaan

No

Ketekunan Belajar

Sikap
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Instrumen Penilaian Diri
Peserta didik diberi kesempatan untuk menilai dirinya sendiri. Sebelum
penilaian terhadap diri sendiri dimulai, guru menjelaskan tujuan dari proses penilaian
diri, guru menjelaskan KD dan indikator serta tujuan pembelajaran yang telah
dilaksanakan agar siswa mampu mengingat lagi proses pembelajaran yang sudah
berlangsung. Format penilaian diri adalah sebagai berikut :
Nama :
Kelas :
No

1

Pernyataan

Ya

Saya ikut dalam proses diskusi
terutama

dalam

hal

menyampaikan ide atau
gagasan.
2

Saya

selalu

memaksakan

kehendak saya dan tidak mau
mendengarkan masukan serta
pendapat dari teman.
3

Saya

ikut

menyelesaikan

lembar kerja peserta didik
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Tidak

Jumlah

Skor

Kode

skor

sikap

nilai

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
125

dengan cara mencari pada
berbagai sumber.
4

Saya ikut serta dalammembuat
kesimpulan dalam diskusi.

5

Saya

ikut

dalam

proses

mempersiapkan presentasi.
6

Saat proses presentasi, saya
ikut menjawab pertanyaan dari
kelompok lain.

Pedoman penskoran :
-

Skor maksimal = jumlah pertanyaan X Jumlah kriteria

-

Skor sikap =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

𝑋 100%

Catatan :
1. Skor penilaian Ya = 100 dan Tidak = 50 untuk pertanyaan yang postif
sedangkan Tidak = 100 dan Ya = 50 untuk pertanyaan yang negatif.
2. Kode nilai / predikat :
-

80,01 – 100,00 = sangat baik (SB)

-

70,01 – 80,00 = baik (B)

-

60,01 – 70,00 = cukup (C)

-

0,00 – 60,00 = kurang (K)
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Instrumen Penilaian Teman Sebaya
Penilaian teman sebaya dilakukan untuk mengetahui penilaian teman satu
kelompok dalam menilai teman-teman satu kelompoknya. Penilaian ini dilakukan
dengan tujuan agar guru mampu menilai dengan objektif. Format penilaian teman
sebaya adalah sebagai berikut :
Nama yang dinilai

:

Penilai

:

No

1

Pertanyaan

Ya

Tidak

Turut ambil bagian dalam
menyelesaikan diskusi.

2

Turut ambil bagian dalam
mencari

informasi

di

berbagai sumber untuk
menyelesaikan LKPD.
3

Memaksakan

pendapat

sendiri terhadap anggota.
4

Marah saat diberi keritik.

5

Tidak mau bekerja sama.
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Jumlah

Skor

Kode

skor

sikap

nilai
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Pedoman penskoran :
-

Skor maksimal = jumlah pertanyaan X Jumlah kriteria

-

Skor sikap =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

𝑋 100%

Catatan :
3. Skor penilaian Ya = 100 dan Tidak = 50 untuk pertanyaan yang postif
sedangkan Tidak = 100 dan Ya = 50 untuk pertanyaan yang negatif.
4. Kode nilai / predikat :
-

80,01 – 100,00 = sangat baik (SB)

-

70,01 – 80,00 = baik (B)

-

60,01 – 70,00 = cukup (C)

-

0,00 – 60,00 = kurang (K)
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Insrumen Penilaian Diskusi dan Presentasi

Nama anggota kelompok

:-

Kelas

:

No

Aspek yang dinilai

100

1

Kerjasama dalam kelompok / keaktifan.

2

Penguasaan materi diskusia.

3

Penggunaan Bahasa yang baik.

4

Kemampuan

dalam

menyampaikan

materi,

berbicara
menyampaikan

pendapat).
5

Kesesuaian dalam menjawab pertanyaan.
Total skor
Keterangan nilai

Pedoman penskoran

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

𝑋 100%

Keterangan nilai :
-

80,01 – 100,00 = sangat baik (SB)

-

70,01 – 80,00 = baik (B)

-

60,01 – 70,00 = cukup (C)

-

0,00 – 60,00 = kurang (K)
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Penilaian Ketrampilan

PENILAIAN KETRAMPILAN
Materi

:Jamur/Fungi

Kelas/Semester: X MIPA/ 2
Rubrik Penilaian Portofolio Observasi Perkembangan Jamur Tiram
Kriteria

Skor

Indikator

Persiapan

3

Pemilihan alat dan bahan tepat sesuai dengan

Skor maks 3

prosedur.
2

Pemilihan alat atau bahan tepat sesuai dengan
prosedur.

1

Pemilihan alat dan bahan tidak sesuai dengan
prosedur.

Pelaksanaan

3

Langkah kerja dan waktu pelaksanaan sesuai
dengan prosedur.

Skor Maks 6
2

Langkah kerja atau waktu pelaksanaan sesuai
dengan prosedur.

1

Langkah kerja dan waktu pelaksanaan tidak
sesuai dengan prosedur.

3

Memperhatikan

keselamatan

kebersihan tempat observasi.

kerja

dan
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2

Memperhtikan

keselamatan

kerja

atau

kebersihan tempat observasi.
1

Tidak memperhatikan keselamatan kerja dan
kebersihan tempat observasi.

Hasil

3

Skor maksimal 6

Data didapatkan dengan cara yang tepat
sesuai dengan prosedur.

2

Data didapatkan dengan cara yang kurang
sesuai dengan prosedur.

1

Data didapat dengan cara yang tidak sesuai
dengan prosedur.

Laporan

3

Hasil disimpulkan dengan tepat.

2

Hasil disimpulkan kurang tepat.

1

Hasil disimpulkan tidka tepat.

3

Laporan disusun dengan rapi dan bagian

Skor maksimal 6

laporan lengkap sesuai dengan prosedur.
2

Laporan disusun kurang rapi atau bagian
laporan

tidak

lengkap

sesuai

dengan

prosedur.
1

Laporan tidak rapi dan bagian laporan tidak
lengkap sesuai dengan prosedur.
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3

Pembahasan sesuai dengan tujuan dan isi
pembahasan lengkap.

2

Pembahasan sesuai dengan tujuan atau isi
pembahasan lengkap.

1

Pembahasan tidak sesuai dengan tujuan dan
isi pembahasan tidak lengkap
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𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

21

No Nama Siswa

Nilai =
x 100
Alat dan bahan
Langkah kerja
dan waktu
Keselamatan
kerja dan
kebersihan tempat
132

Data

Indikator

Hasil data

Kesimpulan

Susunan laporan

Jumlah skor
Nilai
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SOAL PADA KARTU MONOPOLI
No kartu

Pertanyaan

1

Sebutkan salah satu ciri-ciri jamur !

2

Berilah salah satu contoh jenis jamur yang biasa dikonsumsi oleh
masyarakat !

3

Apa saja syarat tumbuh jamur tiram ?

4

Berapa suhu dan kelembaban yang dibutuhkan jamur tiram untuk
hidup ?

5

Mengapa cahaya sangat berpengaruh pada pertumbuhan jamur
tiram ?

6

Apa saja komponen yang ada dalam baglog jamur tiram ?

7

Apa fungsi penambahan kapur dalam pembuatan baglog jamur
tiram ?

8

Apa fungsi penyemprotan air pada budidaya jamur tiram ?

9

Apa yang terjadi jika kumbung tempat jamur tiram dibudidaya
memiliki banyak cahaya ?

10

Apa nama latin dari jamur tiram putih ?
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Contoh media Monopoli dan aturan permainanya :

Aturan permainan :
1. Setiap kelompok mengirim satu perwakilan untuk memainkan permainan
monopoli.
2. Setiap perwakilan kelompok memilih warna pion yang akan digunakan
sebagai simbol dari kelompoknya.
3. Masing-masing perwakilan kelompok melakukan hompimpa untuk
menentukan kelompok mana yang main lebih dulu.
4. Kelompok yang main lebih dulu diminta untuk melempar dadu dan melihat
mata dadu berapa yang keluar.
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5. Selanjutnya perwakilan kelompok akan menjalankan pion kelompoknya
sesuai dengan mata dadu yang muncul.
6. Jika pion berada dalam kotak nomor “kesempatan” maka kelompok
tersebut diwajibkan mengambil salah satu kartu kesempatan yang ada dalam
kotak kesempatan. Kartu kesempatan berisi instruksi yang harus dijalankan
oleh kelompok.
7. Jika kelompok masuk dalam kotak penjara maka kelompok tersebut
dikenakan hukuman yaitu tidak boleh menjalankan pion sampai satu putaran
permainan selesai.
8. Kelompok yang masuk dalam kotak dengan tulisan “start” tandanya harus
memulai permainan dari awal.
9. Kelompok yang paling cepat berada dalam kotak nomor terakhir yang
dinyatakan menang.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 4
Data Primer hasil produksi jamur tiram
No
1

2

Parameter
Berat basah (gram)

Jumlah badan buah

Perlakuan

Panen

Hasil

Ulangan 1

100

Ulangan 2

135

Ulangan 3

102.6

P1 (10% SO +90%

Ulangan 1

182

air)

Ulangan 2

150

Ulangan 3

76

P2 (15% SO + 90%

Ulangan 1

275

air)

Ulangan 2

254

Ulangan 3

50

P3 (25% SO + 75% air Ulangan 1

269

)

Ulangan 2

278

Ulangan 3

301

Ulangan 1

10

Ulangan 2

21

Ulangan 3

12

P1 (10% SO +90%

Ulangan 1

12

air)

Ulangan 2

13

Ulangan 3

9

Ulangan 1

11

Kontrol

Kontrol

138

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
139

3

Diameter tudung

P2 (15% SO + 90%

Ulangan 2

19

air)

Ulangan 3

0

P3 (25% SO + 75% air Ulangan 1

23

)

Ulangan 2

17

Ulangan 3

30

Ulangan 1

3.7

Ulangan 2

5.8

Ulangan 3

6.9

P1 (10% SO + 90%

Ulangan 1

7.5

air)

Ulangan 2

5.2

Ulangan 3

6.3

P2 (15% SO + 85%

Hari ke-4

9.3

air)

Hari ke-6

7.7

Hari ke-7

0

P3 (25% SO + 75%

Hari ke-4

7.2

air)

Hari ke-6

7.9

Hari ke-7

5.8

Kontrol

buah ( cm)
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Lampiran 5
Uji Statistik
1. Uji normalitas dan korelasi pearson pada berat basah jamur tiram.
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2. Uji normalitas dan korelasi pearson jumlah badan buah jamur tiram
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3. Uji normalitas dan korelasi pearson diameter badan buah
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Lampiran 6
Hasil uji proksimat
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Lampiran 7
Gambar proses penelitian
No
1

Gambar

Keterangan
Jenis suplemen organik
cair yang dicampurkan
dengan air untuk proses
penyemprotan

jamur

tiram.

2

Hasil pengukuran media
tanam

baglog

jamur

tiram menggunakan pH
tanah menunjukan pH 7.

3

Pengukuran suhu dan
kelembaban

kumbung

tempat penelitian.
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No

Gambar

Keterangan

4

Pola penyusunan baglog
jamur tiram.

5

Jamur tiram perlakuan
P3 (25% SO + 75% air )
pada hari ke 3.

6

Penimbangan

hasil

panen hari ke 7 pada
perlakuan P3 (25% SO
+75% air)
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Panenan

yang

busuk

7
pada perlakuan P2 (15%
SO + 85% air) pada hari
ke

7

kumbung

akibat

atap
tempat

penelitian bocor terkena
air hujan.

