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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Jamur merupakan salah satu komoditas pertanian yang dapat dikembangkan 

untuk diversifikasi bahan pangan dan penganekaragaman makanan yang tinggi 

dalam rasa dan nilai gizinya, karena jamur merupakan bahan pangan yang baik 

bagi manusia, oleh kandungan serat, vitamin jenis bahan organik dan sedikit 

lemak. Selain itu jamur juga banyak membutuhkan peluang usaha yang 

menguntungkan bagi pendapatan petani jamur karena waktu tanam yang pendek, 

harga yang tinggi dan tidak membutuhkan lahan yang terlalu luas, dan salah satu 

jamur yang memiliki nilai ekononi dan nilai gizi yang tinggi salah satunya adalah 

jamur tiram. Menurut Mufarrihah (2009) dalam Kahir (2013) Jamur tiram 

merupakan komoditi yang  mempunyai prospek sangat baik untuk dikembangkan, 

baik untuk mencukupi pasaran dalam negeri maupun pasar  ekspor, sebab 

masyarakat sudah banyak yang mengetahui nilai gizi dan vitamin yang 

terkandung dalam jamur tiram, antara lain mengandung asam folat dan kaya 

vitamin B (B1, B2, B3, B6, Biotin, dan B12), vitamin C, dan Bioflavonoid (Vit 

P), beberapa mineral seperti sodium, potassium, posfor, magnesium 

Secara umum dalam budidaya jamur tiram menggunakan media tanam yang 

digunakan pada umumnya adalah serbuk kayu (misalnya kayu sengon), dedak  

padi atau bekatul, tepung jagung dan kapur pertanian. Pertumbuhan dan  

perkembangan jamur sangat tergantung pada banyaknya nutrisi yang ada atau  

tersedia dalam media yang dapat diserap dan digunakan oleh  jamur. Dalam hal  
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ini, tepung jangung merupakan salah satu sumber nutrisi tersebut. tepung  jagung 

memiliki fungsi yang penting dalam budidaya jamur tiram. Tepung jagung 

merupakan sumber nutrisi yang digunakan untuk dan perkembangan jamur. 

Tepung jagung di tambahkan untuk meningkatkan nutrisi  media tanam, sebagai  

sumber karbohidrat, lemak dan protein (Widyastuti, 2008). 

Tepung jagung pada umumnya digunakan dalam budidaya jamur tiram, hal 

tersebut menjadi kendala petani karena harga tepung jagung semakin tinggi, hal 

ini sangat mempengaruhi pada tingkat keuntungan sebagai konsekuensinya timbul 

masalah, sehingga diperlukan kreatifitas  pengganti, oleh karena itu perlu adanya 

solusi untuk mengantisipasi, dicarikan substrat alternatif yang lebih mudah di 

dapat pada daerah tersebut (Parlindungan, 2003). Bahan pengganti dari media 

tanam jamur mempunyai beberapa kriteria yang  harus dipenuhi antara lain, 

mengandung karbohidrat yang tinggi, serta mengandung lemak dan protein  pada  

bahan  yang  akan dipakai  sebagai  pengganti bahan utama untuk media budidaya 

jamur tiram  (Adiyuwono,2002). 

Media alternatif pengganti tepung jagung dengan menfaatkan limbah yang 

sudah tidak dipakai lagi, salah satunya dengan menggunakan limbah tepung 

tongkol jagung yang memiliki kandungan nutrisi yang diserap oleh jamur tiram. 

Seiring  dengan  semakin  meningkatnya  produksi  jagung,  maka  tidak  dapat  

dipungkiri bahwa  keberadaan  limbah  hasil  pengolahan  jagung  juga  akan  

semakin  meningkat. Limbah yang dihasilkan diantaranya adalah  tongkol jagung. 

Tongkol jagung yaitu bagian dari buah jagung yang sudah tidak mengandung biji. 

Sebagian besar masyarakat hanya menganggap tongkol jagung sebagai sampah 
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atau sebagai pakan ternak yang tidak memiliki nilai tambah. Tongkol jagung bisa 

diolah menjadi tepung tongkol jagung yang bisa dimanfaatkan sebagai media 

tanam jamur tiram. Dari segi  ekonomis, berdasarkan penelitian Indah (2007) 

tepung tongkol jagung memiliki harga yang lebih murah dari pada tepung jagung 

dan juga kandungan nutrisi yang dimiliki oleh tepung tongkol jagung lebih tinggi 

daripada kandungan nutrisi tepung jagung. Menurut Laboratorium Sentral Ilmu 

dan Teknologi Pangan Universitas Brawijaya (2006) dalam Anggraeni (2007) 

tepung tongkol jagung mengandung air, protein, lemak, abu, karbohidrat. 

Aylianawaty dan Susiani, (1985) dalam Nusi Musrifah, dkk. (2011) 

menambahkan tongkol jagung mengandung, selulosa, dan hemiselulosa.  

Dilihat dari kandungan nutrisi tepung tongkol jagung yang memiliki 

kandungan air, protein, lemak, abu, karbohidrat yang sama dengan media yang 

dimiliki oleh tepung jagung sehingga memungkinkan jamur tiram dapat tumbuh 

pada media tepung tongkol jagung. Penggunaan tepung tongkol jagung sebagai 

penambahan nutrisi untuk pelengkap dan juga pengganti tepung jagung yang 

berfungsi sebagai pertumbuhan jamur tiram dan diharapkan bisa untuk 

meningkatkan jumlah produksi jamur tiram karena tepung tongkol jagung juga 

memiliki kandungan zat kimia yang hampir sama dengan tepung jagung. Jamur 

tiram putih merupakan salah satu jenis jamur kayu yang mampu menggunakan 

subtrat  organik  dari  limbah  sebagai  media  tumbuh.  

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti untuk menenukan 

komposisi dalam penelitian ini adalah 5%, 15%, 25%, 35%. Pada komposisi 5% 

sampai 35% perolehan hasil diameter tudung dan berat basah jamur tiram putih 
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semakin meningkat, peningkatan yang signifikan terlihat pada perlakuan 35% 

pada komposisi media tepung tongkol jagung. Sehingga pada uji sesungguhnya 

atau penelitian sesungguhnya menggunakan komposisi 10%, 20%, 30%, 40% 

untuk media tanam tepung tongkol jagung. Pengolahan dan pemanfaatan limbah 

untuk media tanam jamur tiram putih dapat digunakan sebagai pembelajaran bagi 

siswa, karena objek serta persoalan banyak di lingkungan sekitar hal ini sangatlah 

baik bila dijadikan sebagai bahan ajar biologi.  

Bahan ajar adalah segala bentuk konten baik teks, audio, foto, video, 

animasi dan lain-lain yang dapat digunakan untuk belajar. (Balai pengembangan 

teknologi pendidikan (2005) dalam Toto (2009)). Informasi dan perkembangan 

mengenai jamur tiram dapat diterapkan dalam bahan ajar biologi SMA kelas X 

semester 1 yaitu pada materi fungi. Pada penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan mengenai pengelolaan limbah sebagai nutrisi media 

tanam jamur tiram dan bisa di implementasikan pada dunia pendidikan yaitu 

sebagai bahan ajar. Peneliti akan membuat Jurnal Penelitian yang akan menjadi 

bahan ajar untuk siswa.  

 

Sehubungan dengan ini maka perlu diadakan penelitian mengenai budidaya 

jamur tiram dengan berbagai media tanam yang paling efektif dan memperoleh 

hasil yang maksimal dengan biaya yang murah. Penelitian ini juga dapat 

dimanfaatkan dalam bidang pendidikan pada materi pembelajaran yang terkait. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Penambahan Tepung Tongkol Jagung pada Media Tanam 
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terhadap Diameter Tudung dan Berat Basah Jamur Tiram Putih (Pleurotus 

Ostreatus) Sebagai Bahan Ajar Biologi”  

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat disusun rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh penambahan tepung tongkol jagung pada media tanam 

terhadap diameter tudung dan berat basah jamur tiram putih (Pleurotus 

ostreatus)? 

2. Pada komposisi berapakah tepung tongkol jagung pada media tanam yang 

paling tinggi pengaruhnya terhadap diameter tudung dan berat basah jamur 

tiram putih (Pleurotus ostreatus)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah diatasmaka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung tongkol jagung pada media 

tanam terhadap diameter tudung dan berat basah jamur tiram putih (Pleurotus 

ostreatus) 

2. Untuk mengetahui pada komposisi berapakah tepung tongkol jagung pada 

media tanam yang paling tinggi pengaruhnya terhadap diameter tudung dan 

berat basah jamur tiram (Pleurotus ostreatus). 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a. Menambah khasanah keilmuan bagi penulis mengenai pengetahuan 

tentang media tanam tepung tongkol jagung terhadap diameter tudung dan 

berat basah jamur tiram (Pleurotus ostreatus)  

b. Menambahkan pengetahuan tentang budidaya jamur tiram (Pleurotus 

ostreatus)  

2. Manfaat praktis 

a. Memberi informasi kepada masyarakat tentang budidaya jamur tiram 

dengan menggunakan media tepung tongkol jagung. 

b. Memberi informasi kepada petani bahwa tepung tongkol jagung bisa 

artenatif untuk menggantikan tepung jagung. 

3. Manfaat bagi pendidikan 

a. Memberikan pengetahuan kepada siswa tentang ciri-ciri jamur tiram secara 

morfologi, dan pembudidayaan jamur tiram dengan pemanfaatan limbah. 

b. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan ajar biologi mengenai 

perkembangbiakan jamur dan ciri-ciri jamur. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tepung tongkol jagung yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 

proses penggilingan tongkol jagung kering yang dilakukan di Laboratorium 

Bioteknologi Jamur Universitas Muhammadyah Malang. 
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2. Keasaman PH tidak diukur karena alat kurang memadahi 

3. Bibit jamur tiram putih yang dijadikan bahan penelitan ini diperoleh dari 

Laboratorium Bioteknologi Jamur Universitas Muhammadyah Malang. 

4. Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah 

a. Diameter tudung jamur tiram putih 

b. Berat basah jamur tiram putih 

5. Kegiatan penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 September 2014 sampai 5 

November 2014 di Laboratorium Bioteknologi Jamur Universitas 

Muhammadyah Malang. 

6. Panen dalam penelitian ini dilakukan tiga kali panen. 

7. Bahan ajar yang diharapkan untuk di lanjutkan dari penelitian ini berupa 

jurnal 

 

1.6 Definisi Istilah 

 

1. Pengaruh adalah suatu reaksi yang timbul dari suatu hal yang memiliki hasil 

atau dampak yang ada. 

2. Media tanam adalah media atau bahan yang digunakan sebagai tempat 

tumbuh dan berkembangnya tanaman, baik berupa tanah maupun non tanah 

(Ulum, S. 2012. ).  

3. Tepung tongkol jagung adalah tepung yang terbuat dari tongkol jagung yaitu 

bagian dari buah jagung  yang sudah tidak mengandung biji. 

4. Diameter tudung jamur tiram adalah ukuran panjang garis tengah tudung  

(pileus)  jamur tiram. Menurut Maulana (2012) dalam Hidayah (2009) 

Tudung jamur berbentuk  seperti cangkang tiram. 
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5. Berat basah merupakan  total  berat  tanaman  yang  menunjukkan hasil 

aktivitas metabolik tanaman (Salisbury dan Ross, 1995) 

6. Bahan ajar adalah segala bentuk konten baik teks, audio, foto, video, animasi 

dan lain-lain yang dapat digunakan untuk belajar. (Balai pengembangan 

teknologi pendidikan (2005) dalam Toto (2009)) 

 


