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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tumbuhan saat ini sering dimanfaatkan oleh manusia untuk diambil 

manfaatnya, baik dimakan maupun dijadikan obat di dunia kesehatan. Jamur 

kuping (Auricularia auricula) merupakan spesies jenis jamur kayu dari kelas 

basidiomycetes yang  memiliki kandungan gizi dan nilai ekonomi yang tinggi. 

Menurut Prihati (2011), kandungan gizi jamur kuping yaitu protein, lemak, 

karbohidrat, riboflavin, niacin, Ca, K, P, Na, dan Fe. Dengan banyaknya 

kandungan gizi pada jamur kuping sehingga sangat bermanfaat untuk 

kebutuhan kesehatan tubuh manusia. 

Menurut Madev et al, (2012) jamur kuping merupakan  jamur yang 

pertama kali dibudidayakan bahkan sebelum jamur Shiitake di Cina. Di 

Indonesia jamur Kuping sangat lumrah dikenal di kalangan masyarakat 

menengah ke bawah setelah jamur merang. Masyarakat tradisional masih 

sering mengambil jamur ini dari alam yang biasanya tumbuh pada batang-

batang yang sudah lapuk. Jamur Kuping terutama jenis jamur kuping hitam 

(Auricularia polytricha) saat ini sudah banyak dibudidayakan secara  modern 

dalam log-log serbuk kayu. 

Jamur kuping dari segi organoleptik (rasa, aroma dan penampilan), 

kurang  menarik bila dihidangkan sebagai bahan makanan. Namun manfaat 

jamur kuping sudah dikenal sebagai penangkal racun yang terdapat pada 

makanan sehingga banyak masyarakat yang mengkonsumsinya. Kandungan 
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senyawa dalam lendir jamur kuping, efektif untuk menghambat pertumbuhan 

carcinoma dan sarcoma (kanker) sampai 80 – 90%. Berfungsi juga untuk 

antikoagulan ( Dewi, 2011 ). 

Ada beberapa jenis jamur kuping yang dapat dikembangkan menjadi 

bahan olahan atau makanan dan obat-obatan,yaitu  Auricularia auricula – 

Judae (tubuh buah lebar dan tebal), Auricularia polytricha (tubuh buah kecil 

dan tebal), Auricularia cornea (seperti Auricularia auricula), dan Auricularia 

fuscosuccinea (seperti Auricularia polytricha). Menurut Muchorji (2008), di 

Indonesia jamur kuping yang dapat hidup dan menguntungkan yaitu jamur 

kuping merah ( Auricularia auricula – Judae ). Tubuh buah yang lebar dan 

tebal membuat nilai ekonomisnya lebih tinggi dibandingkan jenis yang lain. 

Di Indonesia penelitian jamur kuping dimulai sekitar tahun 1970an. 

Umumnya taraf penelitian baru dalam taraf mempelajari pengaruh substrat dan 

lingkungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tubuh buah jamur. 

Pemanfaatan jamur budidaya diperkirakan memberi prospek cerah karena 

substrat jamur baik berupa serbuk gergaji maupun kayu sisa tebangan 

penyiapan lahan dapat dimanfaatkan secara maksimal disamping jamur kuping 

mempunyai nilai ekonomi yang tinggi ( Darma, 2000 ).  

Dengan manfaat yang tinggi untuk pengobatan jamur kuping masih 

sangat rendah produktivitasnya dibandingkan dengan jamur yang lain seperti 

jamur tiram. Penyebab produktivitas yang rendah antara lain, (1) substrat 

media produksi tidak dimodifikasi/diperbaiki (formula substrat selalu sama 

setiap waktu), (2) bibit diperoleh dari sumber dan strain yang sama dan kurang 

unggul, (3) bibit kadaluarsa, dan (4) tempat budidaya jamur kurang higienis, 



3 
 

 
 

karena itu terjadi kontaminasi pada substrat berkisar antara 5 - 20%  (Sumiati, 

2004 dalam Djuariah, 2008).  

Permasalahan penyebab produktivitas jamur kuping yang rendah cukup 

kompleks, diantaranya masalah formula substrat selalu sama setiap waktu. 

Formula media tumbuh jamur kuping yang digunakan petani selalu sama 

setiap produksi yaitu serbuk kayu, bekatul, tepung jagung, dan kapur. Hal ini 

menyebabkan pertumbuhan miselium lama karena media tanam jamur 

memiliki nutrisi yang kurang mencukupi, oleh sebab itu diperlukan variasi 

formula media tanam jamur untuk mempercepat pertumbuhan miselium jamur 

kuping. Budidaya jamur kuping perlu dikembangkan dan mendapat perhatian, 

karena pertumbuhan dari miselium dan badan buah jamur kuping lebih lambat 

dari pada jamur tiram yang lainnya. Upaya perbaikan budidaya jamur kuping  

perlu dilakukan agar dapat meningkatkan produksinya. Perbaikan budidaya 

dapat dilakukan melalui media tanamnya. Jamur kuping membutuhkan media 

tanam yang kaya akan nutrien untuk dapat melangsungkan pertumbuhan 

dengan optimal. Dengan penambahan gula (sukrosa) pada media tanam jamur 

diharapkan adanya peningkatan pertumbuhan miselium, sehingga produksi 

jamur kuping (Auricularia auricular) meningkat. Menurut Irianto (2004) 

jamur merupakan organisme yang tidak berklorofil, sehingga tidak dapat 

memanfaatkan cahaya matahari untuk mensintesis karbohidrat dengan cara 

fotosintesis. Oleh karena itu, di dalam pertumbuhannya jamur memerlukan 

zat-zat organik seperti selulosa, pati, lignin, dan glukosa. Penyedian nutrien 

bagi jamur kuping sangat diperlukan untuk mendukung proses 

pertumbuhannya. 
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Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Susiana (2010), dapat 

dikemukakan bahwa pemberian gula (sukrosa) dengan kosentrasi K1 150 

gram, K2 300 gram, K3 450 gram dalam 5 kg media standar, berpengaruh 

terhadap pertumbuhan miselium jamur tiram merah  pada pemberian gula 450 

gram (K3). 

Hal ini didasari dari pemikiran bahwa Sukrosa merupakan suatu 

disakarida yang dibentuk dari monomer-monomernya yang berupa unit 

glukosa dan fruktosa, dengan rumus molekul C12H22O11. Senyawa ini dikenal 

sebagai sumber nutrisi bagi metabolisme pertumbuhan miselium pada jamur ( 

Susiana ,2010).  

Penambahan gula diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan miselium 

jamur kuping (Auricularia   auricular ), karena gula lebih cepat di uraikan 

atau didegradasi oleh enzim yang dihasilkan hifa ( miselium ) jamur kuping 

dibandingkan dengan medium standar. Hasil dari penguraian gula dapat segera 

menyediakan energi untuk pertumbuhan miselium jamur kuping (Auricularia 

auricular). 

Selain itu media tumbuh jamur kuping yang digunakan setiap produksi 

yaitu serbuk kayu. Serbuk gergaji kayu didapat dari pabrik limbah pengolahan 

kayu dan umum digunakan petani karena sesuai dengan tempat tumbuh jamur 

kayu, selain itu dianggap praktis dan sudah dikenal mengandung selulosa, 

hemiselulosa, dan lignin yang berguna bagi pertumbuhan jamur. Penggunaan 

serbuk gergaji sebagai substrat tumbuh tidak selalu tersedia di setiap tempat 

usaha budidaya jamur, sehingga diperlukan alternatif substrat yang berpotensi 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Disakarida&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Glukosa
http://id.wikipedia.org/wiki/Fruktosa
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dapat menggantikan atau dengan kombinasi serbuk gergaji kayu dan serbuk 

sabut kelapa dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi jamur kuping 

(Nurilla,2013). 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Neilla Nurilla, Lilik 

Setyobudi, dan Ellis Nihayati (2013) komposisi media yang memberikan 

pengaruh paling baik terhadap pertumbuhan dan produksi jamur kuping adalah 

serbuk gergaji kayu 60%, serbuk sabut kelapa 20%, bekatul 10%, dan tepung 

jagung 10%, menghasilkan persentase pertumbuhan miselium penuh. 

Komponen utama serbuk sabut kelapa adalah lignin dan selulosa yang 

merupakan senyawa penting bagi pertumbuhan jamur. Serbuk sabut kelapa 

juga merupakan sumber unsur K, N, P, Ca, dan Mg meskipun dalam jumlah 

sangat kecil, namun unsur tersebut dimanfaatkan sebagai nutrisi untuk 

pertumbuhan jamur. 

Penambahan gula (sukrosa) dan campuran substrat sabut kelapa diduga 

dapat lebih mempercepat pertumbuhan miselium pada jamur, sehingga perlu 

dilakukan penelitian tentang “pengaruh penambahan konsentrasi gula 

(sukrosa) pada media tumbuh serbuk sabut kelapa terhadap 

pertumbuhan miselium jamur kuping (auricularia auricula) ” itu penting 

dilakukan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1.2.1   Adakah pengaruh  penambahan konsentrasi gula (sukrosa) pada media 

tumbuh serbuk sabut kelapa terhadap pertumbuhan panjang miselium 

jamur kuping (Auricularia auricular) ? 

1.2.2 Pada konsentrasi berapakah pertumbuhan miselium jamur kuping 

(Auricularia auricular) menunjukan pertumbuhan paling cepat ? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1.3.1 Untuk mengetahui pengaruh  penambahan konsentrasi gula (sukrosa) 

pada media tumbuh serbuk sabut kelapa terhadap pertumbuhan 

panjang miselium jamur kuping (Auricularia auricular) 

1.3.2 Untuk mengetahui konsentrasi penambahan gula (sukrosa) pada media 

tanam terhadap pertumbuhan miselium jamur kuping (Auricularia 

auricular). 

 

1.4  Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1.4.1  Memberikan informasi kepada masyarakat tentang peran gula terhadap 

pertumbuhan miselium jamur kuping  (Auricularia auricular) guna 

meningkatkan produksi. 

1.4.2 Menambah pengetahuan dalam budidaya jamur kuping (Auricularia 

auricular). 
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1.4.3 Dapat digunakan sebagai acuan dan landasan penelitian selanjutnya. 

 

1.5   Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.5.1  Media jamur kuping dalam penelitian ini berupa sebuk gergaji, serbuk 

sabut kelapa, bekatul,tepung jagung dan kapur. 

1.5.2 Gula yang ditambahkan pada media adalah gula pasir berbentuk 

Kristal putih atau sukrosa. 

1.5.3 Konsentrasi gula yang diberikan adalah 300 gram,  400 gram, 500 

gram per 5 kilogram media yang digunakan. 

 

1.6 Definisi istilah 

1. Pengaruh adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan efek 

suatu hal terhadap hal yang laen (Purwa darminta, 1992) 

2. Sukrosa adalah  karbohidrat yang tersusun dari dua satuan 

monosakarida yang dipersatukan oleh suatu hubungan glikosida dari 

karbon satu ke suatu OH  satuan lain (Khoswanto C dan Soehardjo 

I,2000). 

3. Miselium adalah Kumpulan hifa jamur membentuk anyaman 

(Aryulina,2006). 

4. Substrat adalah adalah molekul organik yang telah berada dalam 

kondisi siap/segera bereaksi, karena telah mengandung promoter. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Biomolekul
http://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_organik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Promoter&action=edit&redlink=1
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5. Serbuk sabut kelapa adalah serbuk yang terbuat dari bagian terluar 

buah kelapa yang membungkus tempurung kelapa (Rindengan et al., 

1995). 


