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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Sumber protein dapat diperoleh dari protein hewani (daging, ikan, dan 

susu) dan nabati (tahu dan tempe). Protein hewani memiliki komposisi protein 

yang lebih lengkap dibandingkan protein nabati. Namun, di Indonesia konsumsi 

protein hewani tergolong tinggi akan tetapi daya beli masyarakat masih rendah 

(Ginting,dkk. 2013). Menurut Badan Pusat Statistik (2013), diperoleh data bahwa 

konsumsi protein hewani di Indonesia tahun 2013 yaitupada daging 2,38% dan 

ikan 7,56% lebih tinggi dibanding konsumsi protein nabati yaitu 2,31%.  

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan 

kebutuhan protein serta sebagai alternatif pengganti protein hewani yaitu dengan 

meningkatkan konsumsi terhadap protein nabati misalnya jamur tiram putih 

(Pleurotus ostreatus). Jamur tiram putih merupakan sumber protein nabati yang 

memiliki daya cerna tinggi dan harga yang relatif murah dibandingkan dengan 

harga protein hewani. Menurut Hidayah (2013) jamur tiram putih (Pleorotus 

ostreatus) dapat dikembangkan  sebagai diversifikasi  bahan  pangan dan sumber 

kebutuhan protein nabati.  

Jamur tiram putih merupakan salah satu jenis jamur kayu yang  

mempunyai  prospek baik karena kandungan gizi protein nabatinya  cukup  tinggi. 

Dari hasil penelitian, rata-rata jamur tiram mengandung protein19-35% lebih 

tinggi dibandingkan beras atau gandum (Maulana, 2012).Nutrisi lainnya yang ada 
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pada jamur tiram putih ialah lemak, karbohidrat, kalsium, zat besi, dan vitamin 

(Kuswytasari & Astuti, 2013). Kandungan lemak jamur tiram relatif lebih sedikit 

dibadingkan jamur kayu lainnya. Oleh sebab itu mengkonsumsi jamur tiram putih 

merupakan salah satu usaha perbaikan gizi kesehatan (Harlistaria, dkk. 2009). 

Jamur tiram putih mulai banyak diminati oleh masyarakat Indonesia karena 

rasanya yang lezat (Sumarsih & Riyati, 2002). Beberapa jenis jamur dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan olahan makanan dan obat. Akan tetapi, jamur 

termasuk bahan pangan yang mudah rusak (Hayyuningsih, dkk.2009). Pada skala 

besar jamur tiram putih dapat dipergunakan sebagai peluang usaha yang kemudian 

dapat dijual kembali.  

Jamur tiram putih mulai dibudidayakan pada tahun 1900 di Indonesia 

(Gunawan, 2000). 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 

penyebaranya  di  kawasan  Indonesia. Kebutuhanjamur  di  dalam negeri masih 

cukup tinggi,  apalagi didukung dengan banyaknya turis asing yang dating 

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

potensial selain dikonsumsi didalam negeri untuk memenuhi kebutuhanekspor 

(Harlistaria,dkk, 2009).   

Permintaan jamur sudah mulai menyebar di Negara-negaraluar mencapai 6 

juta kg/tahun. Peluang pasar jamur tiram saat ini cukup tinggi, kebutuhan pasar 

lokal sekitar 35% dan pasar luar negeri 65% (Maulana, 2012). Tingkat konsumsi 

jamur tiram putih masih berada pada golongan menengah ke atas jika dilihat di 
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pasar swalayan maupun di pasar tradisional jamur tiram masih cukup langka. Hal  

ini membuktikan budidaya belum dilakukan secara maksimal.  Jumlah produksi 

masih terbatas disebabkan para pengusaha dan petani jamur belum mengetahui 

secara mendalam mengenai teknik budidaya jamur tiram ( Soenanto, 2000) 

Sesuai dengan perkembangan teknologi jamur tiram putih mulai 

dibudidayakan secara besar–besaran dengan metode rekayasa teknologi yaitu 

penanaman jamur dengan berbagai macam media tanam. Media tanam dapat 

meningkatkan nutrisi pada jamur terutama sebagai sumber karbohidrat, karbon 

(C), serta  nitrogen  (N).  Suhu, air, pH, kelembapan, dan intensitas cahaya 

matahari merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jamur pada media  

tanam. 

Komposisi media sangat perlu diperhatikan dengan baik. Komposisi 

merupakan unsur penyusun atau unsur pembentuk suatu pada media. Komposisi 

sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan jamur. Jamur 

bersifat heterotrofik membutuhkan sumber nutrisi dalam bentuk unsur hara seperti 

Nitrogen, Fosfor, Sulfur, Karbon, Kalsium, dan unsur hara lainnya. Jamur 

menghasilkan sejumlah enzim ekstra-seluler yang dapat mendegradasi senyawa 

kompleks yang dapat larut dan kemudian diserap oleh jamur tiram putih sebagai 

nutrisi. Media tanam yang biasa digunakan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan jamur tiram putih adalah kayu atau serbuk gergaji kayu, dedak 

bekatul, tepung jagung, kapur, gypsum, dan TSP. 

Namun sejauh ini para petani budidaya jamur belum mengetahui mengenai 

pemakaian media tanam yang berasal dari limbah. Padahal bahan baku dari 
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limbah mudah didapat dan harganya pun relatif murah. Pemanfaatan media tanam 

sebagai nutrisi substrat jamur tiram putih dapat langsung membantu pemerintah 

dalam mengatasi masalah limbah.  

Limbah merupakan masalah yang cukup serius terutama bila 

penanganannya tidak baik karena akan mencemari lingkungan (Sumarsih & 

Riyati, 2012). Masalah pencemaran lingkungan makin lama makin komplek dan 

memperoleh perhatian yang sangat besar di Negara maju maupun di Negara 

berkembang.Seiring meningkatnya produksi makanan dari sector pertanian secara 

tidak langsung akan meningkatkan  pula  limbah pertanian.  Melimpahnya limbah 

pertanian sering menjadi masalah karena dapat menimbulkan pencemaran 

lingkungan. Salah satu limbah yang cukup banyak tersedia di lingkungan sekitar 

kita adalah limbah arang sekam padi, ampas tahu,ampas tebu dan lain sebagainya. 

Sekam padi merupakan lapisan yang membungkus butiran padi, dan akan 

terpisah pada proses penggilingan gabah sehingga menjadi bahan sisa atau limbah 

penggilingan. Sekam padi  merupakan  bahan  organik  yang  berasal  dari limbah  

pertanian  yang  mengandung  beberapa unsur  penting  seperti  protein  kasar,  

lemak,  serat kasar,  karbon, hidrogen, oksigen dan silika  (Balai Penelitian 

Pascapanen Pertanian, 2001). Limbah pertanian ini menimbulkan gangguan  di  

masyarakat karena menumpuknya sekam padi yang  tertimbun dan menjadi 

sampah. 

Limbah pertanian sekam dapat dimanfaatkan sebagai nutrisi media  

pertumbuhan tanaman budidaya seperti jamur tiram putih. Akan tetapi di dalam 

penelitian ini akan menggunakan sekam yang telah di arangkan. Sebab kandungan 
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unsur hara yang terdapat dalam sekam yang telah diarangkan berupa 

fosfor,kalium, kalsium, dan karbon memungkinkan tanaman tumbuh dengan baik 

(Fajar, 2009).Arang sekam lebih baik dibanding sekam padi, karena arang sekam 

sudah mengalami pembakaran yang bisa menghilangkan bibit penyakit atau hama 

yang mungkin saja terikut.Sehingga memberikan hasil yang lebih baik dan 

diharapkan mampu meningkatkan jumlah produksi berat basah jamur tiram putih. 

Obyek serta persoalan-persoalan biologi banyak ditemukan disekitar kita, 

hal ini sangatlah baik bila dijadikan sebagai sumber belajar biologi. Dilihat dari 

sektor pendidikan pengembangan media tanam untuk jamur tiram putih dapat 

diterapkan sebagai sumber belajar SMA kelas X pada materi fungi. Pada 

penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan mengenai 

pengelolaan limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai nutrisi media tanam jamur 

tiram putih. Pengembangan kreatifitas guru dalam hal mengajar merupakan salah 

satu factor penting berlangsungnya kegiatan belajar mengajar (Astutik, 2013). 

Peneliti akan membuat Jurnal Penelitian yang akan menjadi sumber belajar untuk 

siswa. Menurut Rohani (2004), sumber belajar adalah guru dan bahan-bahan 

pelajaran atau bahan pengajaran baik buku-buku bacaan dan semacamnya baik 

dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung serta dapat melengkapi 

peserta didik pada saat proses pengajaran berlangsung. 

Sehubungan dengan ini perlu diadakan penelitian mengenai budidaya jamu 

tiram putih dengan berbagai komposisi media tanam arang sekam yang paling 

efektif dan memperoleh hasil  yang maksimal terhadap berat basah denganbiaya 

yang murah. Jika hal ini dapat berhasil secara maksimal maka para petani jamur 
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tiram putih perlu kiranya untuk memanfaatkan penelitian ini. Penelitian ini juga 

dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan pada materi pembelajaran yang 

terkait. Oleh sebab itu saya mengambil judul penelitian mengenai “Pengaruh 

Berbagai Komposisi Media Tanam Arang Sekam terhadap Berat Basah Jamur 

Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) sebagai Sumber Belajar Biologi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas maka disusun rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Adakah pengaruh berbagai komposisi media tanam pokok dan arang 

sekam tehadap berat basah jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus)? 

2. Berapakah konsentrasi yang paling optimal dari komposisi media tanam 

pokok dan arang sekam terhadap berat basah jamur tiram putih (Pleurotus 

ostreatus)? 

3. Bagaimanakah bentuk pengembangan dari hasil penelitian pengaruh 

berbagai komposisi media tanam pokok dan arang sekam terhadap berat 

basah jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) sebagai sumber belajar 

biologi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh berbagai komposisi media tanam pokok dan 

arang sekam tehadap berat basah jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus). 
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2. Untuk mengetahui konsentrasi yang paling optimal dari komposisi media 

tanam pokok dan arang sekam terhadap berat basah jamur tiram putih 

(Pleurotus ostreatus). 

3. Untuk mengidentifikasi  pemanfaatan hasil penelitian pengaruh berbagai 

komposisi media tanam arang sekam tehadap berat basah jamur tiram 

putih (Pleurotus ostreatus) sebagai sumber belajar biologi SMA mengenai 

materi fungi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1. Teoritis : 

a. Menambah khasanah keilmuwan bagi penulis mengenai pengetahuan 

pengaruh pemberian berbagai macam komposisi media tanam pokok dan 

arang sekam terhadap berat basah jamur tiram putih(Pleurotus ostreatus) 

serta menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang berminat tentang 

objek penelitian ini. 

b. Memberikan tambahan sumber belajar biologi berupa jurnal penelitian yang 

dapat berguna oleh siswa-siswi SMA kelas X mengenai materi 

pengelompokkan makhluk hidup. 

 

 

 

2. Praktis 
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a. Agar dapat digunakan sebagai bahan ajar mengenai teknik penanaman dan 

pemeliharaan jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) dengan komposisi 

media tanam pokok dan arang sekam yang paling efektif. 

b. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai teknik penanaman 

jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) dengan berbagai komposisi media 

tanam pokok dan arang sekamyang paling efektif. 

 

1.4 Batasan Masalah 

 

1. Penelitian ini juga menggunakan berbagai macam komposisi media tanam 

pokok dan arang sekam jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) diantaranya 

arang sekam padi sebagai perlakuan sedangkan serbuk gergaji dan dedak 

bekatul sebagai kontrol. 

2. Komposisi penelitian media tanam arang sekam adalah 40%, 30%, 20%, 10%, 

dan 0%. 

3. Hal-hal yang akan ditelitii adalah berat basah jamur tiram putih (Pleurotus 

ostreatus) dengan berbagai komposisi media tanam yaitu menggunakan arang 

sekam. 

4. Materi biologi yang digunakan untuk pengembangan sumber belajar biologi 

dari penelitian ini yaitu materi jamur  (fungi)  terdapat pada kelas  X  semester 

1 materi jamur  (fungi)  terdapat  pada  Kompetensi Inti, yaitu 4.Mengolah, 

menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan KD  4.6 Menyajikan data hasil 
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pengamatan ciri-ciri dan peran jamur dalam kehidupan dan lingkungan dalam 

bentuk laporan tertulis. 

 

1.5 Definisi Istilah 

a. 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. 

b. Komposisi merupakan unsur penyusun atau unsur pembentuk suatu media. 

Komposisi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

jamur. 

c. Media atau bahan merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya tanaman,  

baik berupa tanah maupun  non  tanah serta berfungsi sebagai tempat tumbuh 

akar tanaman dan tempat penyedia unsure hara bagi tanaman. 

d. Berat basah merupakan  total  berat tanaman  yang  menunjukkan hasil 

aktivitas metabolic tanaman (Salisbury dan Ross, 1995). 

e. Arang sekam padi merupakan bahan organik  yang  berasal dari limbah 

pertanian  yang  mengandung beberapa unsur penting seperti  protein  kasar,  

lemak,  serat kasar,  karbon, hidrogen, oksigen dan silika  (Balai Penelitian 

Pasca PanenPertanian, 2001). 

f. Menurut Rohani (2004), sumber belajar adalah guru dan bahan-bahan pelajaran 

atau bahan pengajaran baik buku-buku bacaan dan semacamnya baik 

dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung serta dapat melengkapi 

peserta didik pada saat proses pengajaran berlangsung. 


