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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan tropis yang luas. 

Kekayaan flora yang dimiliki membuat Indonesia terdapat pohon-pohon dan 

tumbuhan tingkat tinggi serta tingkat rendah, salah satunya jamur. Jenis-jenis 

jamur pelapuk kayu atau jamur kayu banyak terdapat di hutan-hutan Indoneia dan 

salah satu jamur pelapuk kayu yang sudah terkenal dan memiliki potensial adalah 

jamur tiram (Pleurotus sp). Menurut perez dkk (dalam Achmad, 2010) 

mengemukakan bahwa Pleurotus sp merupakan salah satu fungi pendegradasi 

lignin aktif yang hidup secara saprofit pada kayu lapuk dihutan. Jenis jamur tiram 

(Pleurotus sp) ada bermacam-macam menurut warnanya seperti putih, kecoklat-

coklatan, keabu-abuan, kuning, merah dan lainnya (Suriawiria, 2000). Jamur tiram 

mengandung 18 jenis asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh manusia 

(Soenanto, 1999). Berdasarkan kandungan gizi yang sangat baik jamur tiram di 

Indonesia sebagai bahan makanan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.  

Kebutuhan jamur tiram didelapan kota besar di Indoneisa pada tahun 2012 

sebesar 44,25 ton/hari dan kebutuhan akan jamur dimasyarakat mengalami 

peningkatan sebesar 5% per tahun (Untung,  2013). Tingkat produksi jamur tiram 

putih di Indonesia mengalami penurunan produksi pada tahun 2012. Capaian 

produksi tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 61,75% jika dibandingkan 

dengan tahun 2011 dari 45.854 ton menjadi 17.541 ton pada tahun 2012. 
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Penurunan hasil produksi jamur tiram dipengaruhi oleh kurangnya inovasi 

teknologi maju jamur, penelitian dan pengembangan penelitian ke Badan Litbang 

masih terbatas dan rendahnya penerapan teknologi pasca panen (Ibrahim, 2012). 

Selain itu kendala yang dihadapi oleh petani untuk produksi jamur tiram yaitu 

sulitnya memperoleh serbuk gergaji sebagai kebutuhan pokok dalam pembuatan 

media tanam pada jamur tiram. 

Budidaya jamur tiram di Indonesia banyak menggunakan serbuk kayu jenis 

kayu albasia (sengon). Dalam pertumbuhan jamur tiram terdapat tiga enzim yang 

sangat dibutuhkan untuk mendegradasi lignoselulosa yang terdiri dari 

hemiselulosa, selulosa dan lignin (Husen dkk, 2002).  Kayu albasia memiliki 

kandungan selulosa sebesar 48,33%, lignin 27,28 %, dan hemiselulosa sebesar 

16,75%. Penggunaan kayu albasia dalam budidaya jamur dikarenakan kandungan 

lignin yang tidak terlalu tinggi akan memudahkan jamur untuk melakukan 

pelapukan sedangkan kandungan selulosa dan hemiselulosa yang terkandung 

dalam kayu albasia memberikan nutrisi pada jamur dalam pertumbuhan 

(Hamdiyati, 2010). 

Eceng gondok ( Eichornia crassipes) merupakan tanaman gulma di wilayah 

perairan yang hidup terapung pada air yang memiliki aliran tenang. Eceng gondok 

memiliki kemampuan berkembangbiak dengan cepat dengan cara vegetatif dan 

dapat tumbuh dengan cepat 3% perhari (Brades, 2008). Jika dilihat dari 

kandungannya, diketahui eceng gondok yang selama ini dianggap gulma memiliki 

kandungan selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang cukup baik (Putera, 2012). 

Menurut Bolennz et al (dalam Rachmawati 2013) eceng gondok ( Eichornia 
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crassipes) memiliki kandungan selulosa sebesar 25%, hemiselulosa 33% dan 

lignin sebesar 10%.  Pemanfaatan eceng gondok saat ini hanya sebagai briket, 

pupuk, pakan ternak, dan kerajinan tangan. Kandungan hemiselulosa dan selulosa 

yang cukup tinggi berpotensi digunakan sebagai bahan alternatif pada media 

tanam jamur tiram putih. 

 Air kelapa merupakan air alami steril mengandung kadar K dan Cl tinggi, 

selain itu air kelapa mengandung sukrosa, fruktosa, dan glukosa (Netty, 2002 

dalam Kristina, 2012). Air kelapa tua memiliki kandungan vitamin (B1, B2, B3, B5 

dan B6) dan kandungan mineral yaitu P, K, Mg, Fe, Na, Zn dan Ca yang 

dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan (Kristina, 2012). Kandungan yang 

dimiliki  oleh air kelapa tua yang merupakan limbah pasar dapat dimanfaatkan 

sebagai penambah nutrisi pada media tanam jamur tiram putih. 

Penelitian mengenai media tanam jamur tiram putih terus dikembangkan 

untuk memberikan alternatif pengganti kayu sengon sebagai bahan baku 

pembuatan media tanam jamur tiram. Aini (2013) menambahkan eceng gondok 

10%-50% dari berat serbuk gergaji kayu. Hasil penelitian menyatakan bahwa 

penambahan eceng gondok 10% mampu meningkatkan petumbuhan miselium dan 

berat basah, hal ini disebabkan pemberian eceng gondok memberikan nutrisi yang 

cukup untuk pertumbuhan dan hasil produksi jamur tiram putih.  

Penelitian yang dilakukan oleh Armawi (2009) tentang pengaruh pemberian 

air kelapa pada media tanam terhadap pertumbuhan jamur tiram putih (Pleurotus 

ostreatus) menunjukan hasil yaitu kelapa muda memberikan hasil terbaik terhadap 

pertumbuhan jamur tiram putih dan pemberian konsentrasi encer terhadap media 
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memberikan hasil terbaik pada pertumbuhan jamur tiram putih. Tetapi 

penggunaan air kelapa muda pada media tanam akan meningkatkan biaya 

produksi, namun penggunaan air kelapa tua sebagai limbah pasar akan 

meningkatkan pertumbuhan jamur tiram dan tidak meningkatkan biaya produksi 

serta mengurangi limbah air kelapa.   

Materi perubahan lingkungan atau iklim dan daur ulang limbah membahas 

tentang semua kegiatan yang dilakukan oleh makhluk hidup termasuk limbah 

yang di hasilkan oleh masing-masing organisme. Limbah yang dihasilkan dapat 

berupa cairan, padatan, gas maupun tumbuhan gulma. Eceng gondok merupakan 

salah satu tumbuhan gulma yang sulit ditanggulangi oleh manusia dan masih 

sedikit pemanfaatannya sedangkan air kelapa merupakan limbah pasar yang 

sangat sedikit dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bidang-bidang tertentu. Materi 

tersebut banyak memuat gambar dan penyebab terjadinya perubahan lingkungan 

dan iklim akibat limbah yang dihasilkan oleh manusia sedangkan untuk 

pengolahan daur ulang limbah hanya bahan-bahan seperti plastik dan kaleng yang 

dapat dimanfaatkan kembali. Berdasarkan hal tersebut diperlukan bahan ajar yang 

mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap pemanfaatan limbah di 

lingkungan sekitar sehingga siswa mampu mengolah limbah eceng gondok dan air 

kelapa menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomis.  

Dengan pertimbangan di atas maka perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui manfaat eceng gondok dan air kelapa digunakan sebagai media tanam 

jamur serta pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan ajar biologi SMA kelas X. 

Oleh karena itu penulis melakukan penelitian tentang ”Pemanfaatan Eceng 
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Gondok (Eichornia crassipes) dan Penambahan Air Kelapa dalam Media 

Tanam Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) sebagai Bahan Ajar 

Biologi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut  

1. Adakah pengaruh penambahan eceng gondok (Eichornia crassipes)  dan 

air kelapa terhadap pertumbuhan miselium pada media tanam jamur 

tiram putih (Pleurotus ostreatus)? 

2. Adakah pengaruh penambahan eceng gondok (Eichornia crassipes)  dan 

air kelapa terhadap hasil produksi jamur tiram putih (Pleurotus 

ostreatus)? 

3. Pada penambahan eceng gondok (Eichornia crassipes) dan  air kelapa 

berapakah yang lebih cepat untuk  pertumbuhan miselium jamur tiram 

putih (Pleurotus ostreatus)? 

4. Pada penambahan eceng gondok (Eichornia crassipes) dan air kelapa 

berapakah untuk hasil produksi lebih berat dari jamur tiram putih 

(Pleurotus ostreatus)? 

5. Bagaimana bentuk bahan ajar yang dapat dibuat dari hasil penelitian 

sebagai bahan ajar biologi SMA Kelas X semester genap pada 

pembelajaran perubahan lingkungan atau iklim dan daur ulang limbah? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan eceng gondok (Eichornia 

crassipes)  dan air kelapa terhadap pertumbuhan miselium pada media 

tanam jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus). 

2. Untuk mengetahui pengaruh penambahan eceng gondok (Eichornia 

crassipes)  dan air kelapa terhadap hasil produksi jamur tiram putih 

(Pleurotus ostreatus). 

3. Untuk mengetahui penambahan eceng gondok (Eichornia crassipes) dan  

air kelapa berapakah yang lebih cepat untuk  pertumbuhan miselium 

jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus). 

4. Untuk mengetahui penambahan eceng gondok (Eichornia crassipes) dan 

air kelapa berapakah untuk hasil produksi lebih berat dari jamur tiram 

putih (Pleurotus ostreatus). 

5. Untuk mengetahui bahan ajar yang dapat dibuat dari hasil penelitian 

sebagai bahan ajar biologi SMA Kelas X semester genap pada 

pembelajaran perubahan lingkungan atau iklim dan daur ulang limbah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat secara teoritis 
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Menambah ilmu bagi penulis pada pengetahuan pemanfaatan 

limbah eceng gondok dan air kelapa sebagai media tanam jamur tiram 

putih (Pleurotus ostreatus) dan penggunaan bahan alternatif sebagai 

sumber selulosa dan nutrisi tambahan dalam pembuatan media tanam 

jamur tiram. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Peneliti 

Penelitian ini dapat dikembangkan oleh peneliti sebagai bahan 

alternatif mengurangi penggunaan kayu sengon dalam pembuatan media 

tanam jamur tiram putih dan dapat digunakan sebagai dasar dalam 

menentukan komposisi bahan baku pembuatan media tanam jamur tiram 

putih. 

b. Masyarakat 

Memberikan keterangan dan informasi kepada masyarakat tentang 

manfaat limbah eceng gondok (Eichornia crassipes) dan air kelapa 

sebagai media tanam jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus). 

c. Pendidikan 

Hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai 

bahan ajar dalam topik perubahan lingkungan atau iklim dan daur ulang 

limbah dengan kompetensi dasar 4.10 memecahkan masalah lingkungan 

dengan membuat desain produk daur ulang limbah dan upaya 

pelestarian lingkungan berupa Buku ajar yang dapat digunakan pada 

pembelajaran siswa jenjang SMA kelas X semester genap. 
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1.5 Batasan Masalah 

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. Jamur tiram yang digunakan dalam penelitian ini adalah jamur tiram 

putih (Pleurotus ostreatus) 

2. Eceng gondok (Eichornia crassipes) yang digunakan berasal dari kolam 

budidaya belut di desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu. 

3. Penggunaan eceng gondok (Eichornia crassipes) dalam penelitian ini 

yaitu 10%, 20%, 30%, 40% dan 50 % dari berat media tanam dan dalam 

keadaan kering. 

4. Air kelapa yang digunakan dalam penelitian ini adalah air kelapa tua 

yang berasal dari kelapa umur 10-12 bulan dan merupakan limbah pasar. 

5. Air kelapa yang ditambahkan dalam media tanam yaitu 100 ml dan 150 

pada masing-masing media tanam jamur tiram putih. 

6. Pengamatan pertumbuhan miselium dilakukan dengan pengamatan 

secara vertikal selama 10 kali pengamatan (30 hari). 

7. Suhu digunakan dalam masa inkubasi berkisar 22-28
o
C dan suhu pada 

masa pembuahan berkisar  26-28
o
C dengan kelembaban 70-90%. 

8. Materi biologi yang digunakan sebagai penerapan dalam penelitian ini 

adalah KD 4.10 memecahkan masalah lingkungan dengan membuat 

desain produk daur ulang limbah dan upaya pelestarian lingkungan. 
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1.6 Definisi Istilah 

Agar tidak terjadi gambaran luas dalam penelitian ini, maka peneliti 

memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) adalah jamur pangan dengan 

tudung berbentuk setengah lingkaran mirip cangkang tiram dengan 

bagian tengah berbentuk cekung dan memiliki badan jamur berwaqrna 

putih (Maulana, 2012). 

2. Eceng gondok adalah (Eichornia crassipes) adalah tanaman gulma di 

wilayah perairan yang hidup terapung pada air yang memiliki aliran 

yang tenang (Putera, 2012)   

3. Air kelapa adalah air alami steril mengandung kadar K dan Cl tinggi, 

selain itu air kelapa mengandung sukrosa, fruktosa, dan glukosa (Netty, 

2002 dalam Kristina, 2012). 

4. Media tanam adalah tempat tumbuhnya tanaman untuk menunjang 

perakaran, media tanam digunakan untuk menyerap makanan berupa 

unsur hara melalui akarnya (Lukman, 2011). 

5. Bahan ajar adalah bahan atau materi yang disusun oleh guru secara 

sistematis yang digunakan peserta didik (siswa) dalam pembelajaran 

(Pujayanto, 2013). 


