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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Budidaya jamur tiram putih di Indonesia masih relatif sedikit di 

bandingkan permintaan konsumen setiap hari. Prospek budidaya jamur sangat 

cerah dan terbuka lebar asalkan kualitas dan kuantitas produk sesuai dengan 

persyaratan.  Media tumbuh yang dapat dipergunakan sebagai alternatif budidaya  

jamu tiram dapat berasal dari limbah pertaniaan dan industri (Winarni, 2002). 

Berdasarkan hasil perhitungan capaian produksi tahun 2012 penurunan 

hasil produksi jamur tiram putih sebesar 61,75% jika dibandingkan tahun 2011 

dari 45.854 ton menurun menjadi 17.541 pada tahun 2012. Bila dibandingkan 

antara target dengan realisasi tahun 2012 terealisasi, baru tercapai sebesar 26,14%. 

Maka perlu adanya pengembangan dalam hal penyediaan bibit unggul, penelitian 

dan pengembangan ke badan litbag dan pembuatan media tumbuh jamur yang 

sesuai (Ibrahim, 2012). 

Jamur tiram merupakan jamur yang hidup dan memperoleh makanan dari 

bahan organik  mati seperti sisa-sisa hewan dan tumbuhan, oleh karena itu jamur  

tiram merupakan jamur sprofit. Makanan jamur tiram berupa unsur-unsur hara 

dan subtrat. Miselium mempunyai kekuatan untuk mengabsobsi nutrien. Melalui 

bantuan enzim yang dimiliki dapat digunakan untuk mengurai komponen organik 

komplek menjadi komponen sederhana yang akhirnya dapat diserap secara difusi 

melalui dinding miselium (Hidayah, 2013).   
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Jamur tiram merupakan jamur kayu yang termasuk kelas Basidiomycetes, 

di alam bebas jamur tiram putih tumbuh secara liar menempel pada kayu yang 

lapuk dengan memanfaatkan selulosa, hemiselulosa dan lignin sebagai sumber 

karbon untuk membagun massa sel  (Prayoga, 2011). Tidak Cuman itu saja, 

menurut (Suriawira, 2002) untuk kehidupan dan perkembangan jamur 

memerlukan nutrisi, dalam bentuk unsur-unsur kimia berupa nitogen, kalium, 

karbon dan fosfor. Oleh karena itu, diperlukan penambahan  nutrien dari luar 

untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembagan misalnya dalam bentuk 

pupuk yang digunakan sebagai bahan campuran pembuatan subtrat tanaman atau 

media jamur. Pupuk yang diberikan untuk unsur hara ada dua macam ditinjau dari 

bahan bakunya, pupuk organik dan pupuk anorganik (Indriani, 2007). 

Pemakaian pupuk organik salah satunya yang sudah pernah dimanfaatkan 

untuk meningkatkan pertumbuhan jamur tiram putih adalah air leri (cucian air 

beras), yang banyak mengandung vitamin, mineral dan sedikit unsur kimia  

(Fatimah, 2008). Namun, kebutuhan jamur untuk menghasilkan pertumbahan 

yang baik memerlukan subtrat dan unsur hara yang cukup. Asalkan kebutuhan 

jamur tiram tercukupi dari luar akan mampu tumbuh secara optimal. 

Melalui pemanfaatan limbah serbuk kayu dan blotong yang melimpah ini 

dapat dijadikan sebagai media pertumbuhan jamur sekaligus sebagai pupuk 

organik. Serbuk kayu memiliki kandungan selulosa, lignin dan hemiselulosa yang 

dibutuhkan jamur. Pada blotong yang mengandung unsur hara ini juga dapat 

meningkatkan pertumbuhan. Kedua bahan ini belum banyak dimanfaatkan, karena 

jumlahnya yang sangat banyak dan melimpah. (Puja, 2011) menyatakan  limbah 
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pada kegiatan pemanenan dan industri pengolahan kayu pada umumnya mencapai 

66,16%.  

Pada pengolahan tebu menghasilkan limbah berupa blotong yang sangat 

melimpah dan berpotensi untuk dijadikan pupuk organik, rata-rata blotong 

dihasilkan sebanyak 3.8 % tebu atau sekitar 1.1 juta ton blotong per tahun 

(produksi tebu tahun 2011 sekitar 28 juta ton) (Kuswurj, 2012). Menurut Syukur 

(2012), blotong mengandung bahan organik makro dan mikro, mineral, serat 

kasar, protein kasar dan gula. Komposisi kimia blotong meliputi air, (60-78%), 

sukrosa (2,1-7,3%), lilin (2-2,1%), nitrogen (0,2-0,7%), serat (4,3-6,5%), abu 

(41%), sedangkan mineral P2O5 (0,4-0,8), K2O (0,02%) dan CaO. Maka dari 

jumlah nutrien yang terkandung dalam blotong sangat berpotensi sebagai media 

atau pupuk untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil jamur tiram (Astuti, 

2007).  

Berdasarkan hasil penelitian (Riyati, 2012), blotong dapat dimanfaatkan 

sebagai pupuk organik terhadap pertumbuhan jamur tiram. Hasil perbandingan 

blotong dan bagas yang menampakkan parameter pertumbuhan dan hasil berat 

basah yang terbaik adalah bagas tebu yang ditambah 25% blotong pada media 400 

gr dengan menghasilkan jamur tiram dengan berat 117,79 gr. Tetapi pada 

penggunaan subtrat dari bagas sangat jarang dilakukan, karena jamur tiram putih 

disebut juga sebagai jamur kayu yang memanfaatkan hemiselulosa, selulosa dan 

lignin sebagai sumber karbon.  

Pada uji pendahuluan dengan komposisi blotong kering dari rata-rata hasil 

pertumbuhan misellium dan hasil produksi jamur tiram putih pada komposisi 

bahan baku 70% dan 30% blotong kering  menghasilkan pertumbuahn misellium 
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paling cepat 12,98 cm. Hasil rata-rata untuk produksi jamur tiram pada 

perbandingan 90% serbuk kayu dan 10% blotong dan juga pada perbandingan 

80% serbuk kayu dan 20% blotong dengan berat menghasilkan buah jamur 

sebanyak 79,1 dan 84,2. Maka dari uji pendahuluan tersebut dapat digunakan 

sebagai bahan acuan penelitian sebenarnya.  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mencoba mengadakan 

penelitian : Pengaruh Berbagai Komposisi Blotong Kering Terhadap 

Pertumbuhan dan Produksi Jamur Tiram Putih (Pleurotus Ostreatus) 

Sebagai Bahan Ajar Biologi SMA Kelas 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian adalah : 

1. Adakah pengaruh berbagai komposisi blotong kering terhadap 

pertumbuhan misellium jamur tiram putih (Pleurotus Ostreatus)? 

2. Adakah pengaruh berbagai komposisi blotong kering terhadap hasil 

produksi jamur tiram putih (Pleurotus Ostreatus)? 

3. Pada komposisi blotong manakah yang efektif untuk meningkatkan 

pertumbuhan misellium jamur tiram putih (Pleurotus Ostreatus)? 

4. Pada komposisi blotong kering manakah yang efektif meningkatkan hasil 

produksi jamur tiram putih (Pleurotus Ostreatus)? 

5. Apakah bentuk bahan ajar yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian 

sebagai bahan ajar biologi siswa SMA Kelas X pada perencanaan 

pembelajaran mendiskripsikan ciri-ciri dan jenis-jenis jamur berdasarkan 
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hasil pengamatan, percobaan, dan kajian literatur serta peranannya bagi 

kehidupan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh berbagai komposisi  blotong kering terhadap 

pertumbuhan jamur tiram putih (Pleurotus Ostreatus). 

2. Untuk mengetahui pengaruh berbagai komposisi blotong kering terhadap 

hasil produksi jamur tiram putih (Pleurotus Ostreatus) 

3. Untuk mengetahui pengaruh berbagai komposisi blotong kering yang 

efektif meningkatkan pertumbuhan jamur tiram putih (Pleurotus 

Ostreatus). 

4. Untuk mengetahui pengaruh berbagai komposisi blotong  yang efektif 

meningkatkan hasil produksi jamur tiram putih (Pleurotus Ostreatus). 

6. Untuk dimanfaatkan sebagai bahan ajar belajar biologi SMA Kelas X pada 

perencanaan pembelajaran mendiskripsikan ciri-ciri dan jenis-jenis jamur 

berdasarkan hasil pengamatan, percobaa, dan kajian literatur serta 

peranannya bagi kehidupan? 
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1.4 Manfaat Peneliti 

Manfaat yang akan diproleh dari peneliti ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah khasanah keilmuan bagi peneliti. 

b. Menambah pengetahuan tentang budidaya jamur tiram putih 

(Pleurotus Ostreatus)   

2. Manfaat Praktis 

a. Memberi informasi kepada masyarakat bahwa blotong kering dapat 

dijadikan sebagai media tanam jamur, sekaligus memiliki kandungan 

pupuk. 

b. Memberikan informasi kepada petani jamur bahwa blotong kering 

dapat dijadikan media untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil 

produksi jamur tiram. 

3. Manfaat dalam dunia pendidikan 

Memberikan pengetahun mengenai ciri-ciri dan pertumbuhan jamur 

tiram karena di dalam silabus biologi SMA kelas X semester 1 terdapat 

KI : 1, KI: 2, KI : 3, KI :4 dan KD yang membahas funggi (jamur) yaitu : 

KD 4.6 Menyajikan data hasil pengamatan ciri-ciri dan peran jamur 

dalam kehidupan dan lingkungan dalam bentuk laporan tertulis. 

Indikator yang perlu dicapai dalam KD tersebut adalah Mengamati 

berbagai jenis jamur melalui gambar, menjelaskan ciri-ciri umum jamur, 

mengelompokkan jenis jamur berdasarkan ciri yang dimiliki, mencari 

informasi peranan jamur bagi kehidupan manusia.  
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1.5 Batasan Penelitian  

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka 

perlu diberikan batasan-batasan penelitian agar tidak menyimpang dari rumusan 

masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Mengunakan limbah pabrik gula berupa blotong kering yang dihasilkan 

setelah pemurnian nira. 

2. Jamur yang digunakan dalam penelitian ini adalah jamur tiram putih 

(Pleurotus Ostreatus) jenis tiram kecil. 

3. Parameter pengukuran pertama dalam penelitian ini adalah 

pertumbuhan miselium (cm). 

4. Parameter pengukuran kedua dalam penelitian ini adalah berat basah 

jamur tiram (gr). 

 

1.6 Definisi Istilah 

1. Pengaruh adalah istilah yang digunakan untuk menunjukan efek gejala 

suatu hal terhadap hal lain yang saling mempengaruhi (Poerwadinata, 

2006). 

2. Blotong adalah limbah pabrik gula yang berbentuk padat yang berwarna 

gelap, blotong yang dikeringkan dapat digunakan sebagai pupuk 

organik (Riyati, 2002). 

3. Jamur adalah organisme yang tidak berklorofil dan tidak dapat 

melakukan proses fotosintesis seperti halnya pada tanaman lainnya, 

sehingga tidak dapat menggunakan sinar matahari secara langsung. 
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jamur mendapatkan makanan dalam bentuk jadi seperti selulosa, 

hemiselulosa dan pektin dari subtrat (Andayanie, 2013). 

4. Nutrisi adalah ikatan kimia yang diperlukan oleh tubuh untuk 

melakukan fungsinya yang berupa energi. Energi digunakan untuk 

membagun dan memelihara jaringan dalam tubuh serta mengatur 

kehidupan (Djarijah, 2001). 

5. Pertumbuhan Peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada tanaman 

berupa perubahan ukuran, bentuk dan volume yang bersifat irreversibel 

(tidak berubah kembali ke asal) (Anonim, 2013). 

6. Bahan baku adalah bahan yang digunakan sebagai media tumbuh jamur 

seperti: bekatul, serbuk kayu, tepung jagung dan kapur. 

 

 


