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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus L.) merupakan salah satu jenis 

jamur konsumsi yang cukup digemari masyarakat. Jamur tiram putih termasuk 

dalam kelompok Basidiomycetes, yakni kelompok jamur busuk putih yang 

ditandai dengan tumbuhnya miselium berwarna putih memucat pada sekujur 

media tanam (Sumarsih, 2010). Jamur tiram putih merupakan jenis jamur kayu 

yang memiliki kandungan nutrisi lebih tinggi dibandingkan dengan jenis jamur 

kayu lainnya. Jamur tiram putih mengandung protein, lemak, fosfor, besi, thiamin 

dan riboflavin lebih tinggi dibandingkan jenis jamur lain (Djarijah dan Abbas, 

2001). 

Secara alami jamur tiram putih banyak ditemukan tumbuh di batang-

batang kayu lunak yang telah lapuk seperti pohon karet, damar, kapuk atau sengon 

yang tergeletak di lokasi yang sangat lembab dan terlindung dari cahaya matahari. 

Pada fase pembentukan miselium, jamur tiram putih memerlukan suhu 22-28
o 

C 

dan kelembapan 60-80%. Pada fase pembentukan tubuh buah memerlukan suhu 

16-22
o
 C dan kelembapan 80-90% dengan kadar oksigen cukup dan cahaya 

matahari sekitar 10% (Maulana, 2012). 

Jamur tiram putih mulai dibudidayakan pada tahun 1900 di Indonesia 

(Gunawan, 2001). Banyak eksportir  yang  masih  menunggu  dari  petaninya  

sendiri, hal  ini disebabkan karena budidaya jamur ini belum memasyarakat. 

Pengetahuan tentang jamur sendiri  masih  kurang  dan  belum tersosialisasi  
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penyebaranya  di  kawasan  Indonesia. Kebutuhan  jamur  di  dalam  negeri  masih  

cukup  tinggi,  apa  lagi  didukung  dengan banyaknya turis asing yang datang 

mengkonsumsi jamur sebagai santapan sehari –hari. Pasar jamur masih sangat 

potensial selain dikonsumsi di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan  ekspor 

(Harlistaria dkk, 2009). 

Jamur  tiram  dapat  dibudidayakan dalam  suatu  media  buatan  yang  

istilahnya  adalah LOG yaitu media  buatan  yang  berasal dari  kayu atau  bahan  

lignin  yang  telah lapuk  dan  tersimpan  atau  terbungkus  plastik  dan  telah  

disetrilkan untuk tempat  tumbuh  jamur tersebut. Media  yang  dipakai  biasanya  

terdiri  dari  bahan  lignin  karena jamur tiram  termasuk  dari jenis jamur kayu 

(Widiwurjani, 2010). Media yang digunakan terdiri dari  bermacam-macam bahan  

selain  mengandung  lignin juga mengandung  nutrisi yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan jamur tiram. Kayu yang dipakai sebaiknya sudah lapuk dan 

berbentuk serbuk, hal ini dimaksudkan agar  senyawa-senyawa yang terkandung 

dalam bahan kayu tersebut mudah dicerna  oleh jamur sehingga  memungkinkan  

pertumbuhan  jamur  akan  lebih baik. 

Pada  umumnya  substrat  yang  digunakan  dalam  budidaya  jamur  tiram 

adalah  serbuk  gergaji.  Sebagai  konsekuensi  yang  akan  timbul  masalah  

apabila serbuk  gergaji  sulit  diperoleh  atau  tidak  ada  sama  sekali  di  lokasi  

yang  akan menjadi  sasaran  penyebaran  budidaya  jamur  tiram.  Oleh  karena  

itu,  untuk mengantisipasi  perlu  dicari  substrat  alternatif  yang  banyak  tersedia  

dan  mudah diperoleh  di  daerah  tersebut.  Salah  satu  substrat  yang  dapat  

dijadikan  alternatif dalam budidaya jamur tiram adalah ampas teh. 



3 

 

Cahyana,  dkk  (2006)  menyebutkan  bahwa    media  tumbuh  merupakan  

salah  satu aspek  penting  yang  menentukan  tingkat  keberhasilan  budidaya  

jamur.  Media jamur tiram  putih  yang  digunakan  harus  mengandung  nutrisi  

yang  dibutuhkan  untuk pertumbuhan  dan  produksi  diantaranya  lignin,  

karbohidrat  (selulosa  dan  glukosa), protein, nitrogen, serat, dan vitamin. 

Kandungan  nutrisi  didalam bahan-bahan tersebut dapat mempercepat 

pertumbuhan miselium. Menurut Cahyana, dkk (2006) bahwa, menambahkan 

protein  berfungsi untuk merangsang pertumbuhan miselia, sedangkan lemak 

digunakan sebagai sumber energi untuk mengurai karbohidrat, protein, mineral 

dan vitamin. 

Ampas teh merupakan limbah dari industri atau pabrik minuman ringan 

yang tersedia cukup banyak yaitu mencapai 470 ton/tahun dan belum 

dimanfaatkan secara optimal. Jumlah perusahaan minuman ringan di Indonesia, 

termasuk di dalamnya industri yang menjadikan teh sebagai bahan bakunya, 

mengalami peningkatan yang pesat dari tahun 1995-2000, yaitu hampir 5 kali lipat 

daam jangka lima tahun (LPM Fakultas Ekonomi UI, 2004). Produksi teh di 

Indonesia relatif meningkat dari tahun ketahun yaitu mencapai rata-rata 157.000 

ton/tahun dari tahun 1993-2002 (Ditjen Bina Produksi Perkebunan, 2002). 

Limbah Industri teh dapat digunakan pada budi daya jamur tiram putih 

karena limbah industri teh ini mengandung karbohidrat yang kemudian dapat 

digunakan untuk sintesis protein. Selain itu limbah industri teh ini juga 

mengandung berbagai macam mineral seperti karbon organik, tembaga (Cu) 20%, 

magnesium (Mg) 10% dan kalsium 13% (Ningrum, 2010), kandungan tersebut 
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dapat membantu pertumbuhan jamur. Menurut Sundari (2009), dalam limbah teh 

terdapat serat kasar, selulosa dan lignin yang dapat digunakan oleh jamur untuk 

pertumbuhannya. Hasil analisis  Laboratorium Nutrisi Ternak  Ruminansia  dan  

Kimia  Makanan  Ternak,  Universitas  Padjadjaran (2008), menunjukkan bahwa 

kandungan  nutrien  ampas  teh  terdiri  atas  27,42%  protein,  20,94%  serat  

kasar,  2,01%  lemak, 0,2% kalsium, 0,7% phospor, 7,83% abu, 6,07% lignin. 

Sehubungan dengan ini maka perlu diadakan penelitian mengenai budidaya 

jamur tiram dengan berbagai campuran media tanam yang paling efektif dan 

memperoleh hasil yang maksimal. 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 Ampas Teh Pada Media Tanam Terhadap Hasil Produksi Jamur 

Tiram Putih (Pleurotus ostreatus)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat disusun rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh penambahan ampas teh pada media tanam terhadap 

produksi hasil jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus)? 

2. Berapakah konsentrasi ampas teh yang paling tinggi pengaruhnya terhadap 

hasil produksi jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus)? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan ampas teh pada media tanam 

terhadap hasil produksi jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus). 

2. Untuk mengetahui pada konsentrasi berapakah ampas teh yang paling 

tinggi pengaruhnya terhadap hasil produksi jamur tiram putih (Pleurotus 

ostreatus). 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a. Menambah khasanah keilmuan bagi penulis mengenai pengetahuan 

tentang campuran media tanam limbah industri teh terhadap berat 

basah jamur tiram (Pleurotus ostreatus). 

b. Menambahkan pengetahuan tentang budidaya jamur tiram (Pleurotus 

ostreatus)  

2. Manfaat praktis 

Memberi informasi kepada masyarakat tentang budidaya jamur tiram 

dengan menggunakan media limbah indusri teh. 

3. Manfaat bagi pendidikan 

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

secara morfologi, dan pembudidayaan jamur tiram dengan 

pemanfaatan limbah. 



6 

 

b. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumber belajar biologi mengenai 

perkembangbiakan jamur dan ciri-ciri jamur. 

1.5 Batasan Penelitian 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Ampas teh dalam penelitian ini diperoleh dari sisa (limbah) pengolahan 

pabrik teh yang ada di Taman Agrowisata Wonosari, Lawang. 

2. Bibit jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) ini diperoleh dari 

laboratorium pusat pengembangan bioteknolegi UMM. 

3. Hasil produksi yang digunakan sebagai paramater penelitian ini adalah 

jumlah rumpun tudung jamur tiram yang tumbuh, berat basah jamur tiram, 

dan diameter jamur tiram 

1.6 Batasan Istilah 

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang,benda) 

yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang 

(kamus bahasa indonesia online). 

2. Ampas teh merupakan sisa dari industri atau pabrik minuman ringan yang 

berasal dari tanaman teh yang telah melewati tahapan produksi. 

3. Media tanam adalah media/ bahan yang digunakan sebagai tempat tumbuh 

dan berkembangnya tanaman, baik berupa tanah maupun non tanah 

(Ulum, 2012).  

4. Hasil produksi adalah perbandingan hitung antara jumlah yang dihasilkan 

dan jumlah setiap sumber daya yang dipergunakan selama proses 

berlangsung 
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5. Jamur Tiram Putih adalah jamur yang memiliki bentuk samping atau 

menyamping antara tangkai dengan tudung dan merupakan salah satu jenis 

jamur  kayu  yang  mempunyai  prospek  baik karena kandungan gizi 

protein nabatinya  cukup  tinggi. 


