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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Jamur tiram termasuk salah satu jenis jamur yang mudah dibudidaya dan 

tidak membutuhkan waktu yang lama. Ditinjau dari segi nutrisi kandungan gizi 

jamur tiram setara dengan daging dan ikan. Menurut Sumarni (2006), bahwa setiap 

100 gram jamur tiram mengandung protein 19-35% dengan macam asam amino, 

lemak 1,7-2,2% terdiri dari 72% asam lemak tak jenuh. Karbohidrat jamur terdiri 

dari tiamin, riboflavin, dan niasin merupakan vitamin B utama dalam jamur tiram, 

selain vitamin D dan C mineralnya terdiri dari K, P, Na, Ca, Mg, Zn, Fe, Mn, Co 

dan Pb. Mikroelemen yang bersifat logam sangat rendah sehingga aman dikonsumsi 

setiap hari.  

Meningkatnya popularitas jamur tiram di kalangan masyarakat, menyebabkan 

permintaan konsumen dan pasar jamur tiram terus meningkat di berbagai daerah 

(Saputri & Nurmiati, 2016). Jamur tiram merah (Pleurotus flabellatus) merupakan 

jamur tiram yang sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi jamur budidaya. 

Hal ini untuk memenuhi kebutuhan terhadap konsumen jamur tiram lainnya, 

diantaranya jamur tiram merah (Pleurotus flabellatus), dengan ciri-ciri warna 

tudung yang kemerah-merahan sehingga biasa disebut dengan jamur merah atau 

jamur pink.  

Jamur tiram dibudidayakan di media baglog, yang terbuat dari serbuk kayu 

dan nutrisi tambahan lainnya. Media yang dipakai biasanya terdiri dari bahan 

selulosa dan lignin karena jamur tiram termasuk dari jenis jamur kayu. Media yang 
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digunakan terdiri dari bermacam-macam bahan selain mengandung lignin juga 

mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur tiram. Kayu yang 

dipakai sebaiknya yang 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 

(Moerdiati, 2010). 

Berbagai kendala yang dihadapi dalam budidaya jamur tiram adalah 

pertumbuhan miselium yang lambat, sehingga mengakibatkan pertumbuhan badan 

buah jamur tiram juga lambat atau bahkan tidak muncul sama sekali. Hal ini 

berdampak pada diskontinyu panen jamur tiram,, bahkan seringkali hasil panen 

jamur yang didapatkan tidak maksimal seperti yang diharapkan. Di sisi lain, 

permintaan konsumen dan pasar jamur tiram terus meningkat di berbagai daerah, 

sehingga perlu dilakukan suatu upaya mengatasi kendala tersebut. 

Menurut Suriawiria (2000), bahwa pertumbuhan miselium dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan (suhu, derajat kemasaman, kelembaban ruangan, cahaya serta 

konsentrasi karbon dioksida dan oksigen). Selain itu, faktor nutrisi juga diperlukan 

dalam pertumbuhan miselium jamur tiram (karbon, nitrogen, vitamin dan mineral). 

Maka penyebab keterlambatan pertumbuhan miselium dikarenakan kurangnya 

memperhatikan berbagai faktor-faktor tersebut. Unsur nutrisi yang dibutuhkan 

jamur dalam media tanam telah tersedia walaupun tidak sebanyak yang dibutuhkan. 

Sebab itu, perlu adanya bahan nutrisi dari luar sebagai penambahan media tanam 

untuk memacu pertumbuhan miselium jamur. Pertumbuhan jamur tiram dapat 

berlangsung optimal, jika media tanam banyak mengandung unsur hara esensial 
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yang dibutuhkan oleh jamur. Sehingga diperlukan penambahan bahan media tanam 

untuk mempercepat pertumbuhan miselium. Sedangkan Wahyudi, Husein dan 

Santoso (2002), mengemukakan bahwa nutrisi yang paling dibutuhkan untuk 

pertumbuhan miselium jamur tiram terdiri dari lignin, selulosa, hemiselulosa dan 

protein. Kandungan tersebut banyak terdapat pada jenis tanaman Poaceae salah 

satunya adalah rumput gajah (Pennisetum purpureum). 

Rumput gajah (Pennisetum purpureum) berpotensi digunakan sebagai 

tambahan nutrisi pada media tanam jamur. Selain itu, pemanfaatannya kurang 

maksimal karena hanya digunakan sebagai pakan ternak, terkadang rumput juga 

dianggap sebagai tumbuhan pengganggu bila dibiarkan begitu saja. Pemanfaatan 

rumput gajah sebagai media tanam jamur tiram sangat berpotensi karena rumput 

gajah mengandung senyawa organik yang apabila dikomposkan senyawa organik 

tersebut akan menjadi lebih banyak sehingga dapat dimanfaatkan sebagai 

penambahan media tanam jamur tiram (Sinaga, 2008). 

Kandungan nutrisi rumput gajah (Pennisetum purpureum) menurut 

Okaraonye dan Ikewuchi (2009), adalah kadar air 89.0%, abu 2.00%, protein kasar 

2.97%, lemak 1.63%, karbohidrat 3.40% serat kasar 1.00%. Ditambahkan Sari 

(2016) bahwa rumput gajah memiliki kandungan selulosa yang cukup tinggi yaitu 

40,85% sehingga cocok digunakan sebagai media pertumbuhan jamur karena 

selulosa merupakan bahan yang diperlukan dalam pertumbuhan miselium jamur 

tiram dengan kandungan nutrisi yang tidak cepat habis. Menurut Wahidah (2015), 

kandungan selulosa dan lignin yang tinggi, baik untuk mendukung pertumbuhan 

miselium jamur. Jamur tiram menggunakan sumber karbon yang berasal dari bahan 
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organik yang diuraikan menjadi senyawa karbon sederhana kemudian diserap 

masuk ke dalam miselium jamur (Sumarsih, 2010). 

Keunggulan dari rumput gajah mampu beradaptasi di berbagai macam tanah, 

merupakan tumbuhan yang mempunyai tingkat produksi, tingkat pertumbuhan, 

nilai gizi yang tinggi. Nutrisi yang dibutuhkan oleh jamur tiram dalam proses 

pertumbuhan miseliumnya berasal dari nutrisi dari media tanam yang diserap. 

Maulidina (2015), menyatakan bahwa tersedianya nutrisi untuk diserap dan 

dirombak senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Nutrisi yang dibutuhkan 

bagi pertumbuhan miselium jamur tiram adalah komponen utama dinding sel yaitu 

selulosa, hemiselulosa dan lignin serta protein. Penambahan rumput gajah sebagai 

media tanam, akan mempercepat proses pertumbuhan miselium jamur tiram karena 

nutrisi yang diserap semakin banyak. Hal ini akan membantu memecahkan 

permasalahan petani jamur tiram untuk mempercepat pertumbuhan miselium 

sehingga akan mempercepat pula pertumbuhan badan buah yang nantinya akan 

mempercepat proses pemanenan.  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 

pengolahan tumbuhan rumput gajah (Pennistum purpureum) sebagai penambahan 

pada media tanam terhadap pertumbuhan miselium jamur tiram merah (Pleurotus 

flabellatus) serta dapat digunakan sebagai sumber belajar biologi apabila memenuhi 

syarat kejelasan potensi, kesesuaian dengan tujuan belajar, kejelasan sasaran, 

kejelasan pedoman eksplorasi dan kejelasan perolehan. Syarat tersebut dapat 

mendukung pencapaian tujuan pembelajaran dan membantu menambah 

pengetahuan untuk siswa SMA kelas IPA pada materi pertumbuhan. 
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Sehubungan dengan ini maka perlu diadakan penelitian mengenai budidaya 

jamur tiram dengan penambahan rumput gajah (Pennisetum purpureum) pada 

media tanam terhadap pertumbuhan miselium jamur tiram merah (Pleurotus 

flabellatus) sehingga dapat mengatasi permasalahan para petani terhadap 

lambatnya pertumbuhan miselium yang akan memperlambat pula proses 

pertumbuhan badan buah jamur tiram. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti 

ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penambahan Rumput 

Gajah (Pennisetum pupureum) pada Media Tanam terhadap Pertumbuhan 

Miselium Jamur Tiram Merah (Pleurotus flabellatus) Dimanfaatkan sebagai 

Sumber Belajar Biologi” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat disusun rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh penambahan rumput gajah (Pennisetum purpureum) pada 

media tanam terhadap pertumbuhan miselium jamur tiram merah (Pleurotus 

flabellatus)? 

2. Pada penambahan rumput gajah (Pennisetum purpureum) berapakah yang 

paling berpengaruh terhadap pertumbuhan miselium jamur tiram merah 

(Pleurotus flabellatus)? 

3. Bagaimana hasil penelitian ini dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh penambahan rumput gajah (Pennisetum purpureum) 

pada media tanam terhadap pertumbuhan miselium jamur tiram merah 

(Pleurotus flabellatus). 

2. Menentukan penambahan rumput gajah (Pennisetum purpureum) yang paling 

berpengaruh terhadap pertumbuhan miselium jamur tiram merah (Pleurotus 

flabellatus). 

3. Mengetahui hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

biologi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1) Menambah khasanah keilmuan bagi penulis mengenai pengetahuan tentang 

manfaat rumput gajah (Pennisetum purpureum) pada media tanam terhadap 

pertumbuhan miselium jamur tiram merah (Pleurotus flabellatus). 

2) Menambah pengetahuan tentang budidaya jamur tiram merah (Pleurotus 

flabellatus). 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Sebagai bahan tambahan untuk media tanam jamur tiram dari rumput gajah 

(Pennisetum purpureum) sehingga diperoleh suatu solusi bagi para petani jamur 

yang mengalami kendala keterlambatan pertumbuhan misellium yang akan 
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memperlambat pula proses tumbuhnya badan buah serta memanfaatkan 

tumbuhan untuk mendukung pertanian jamur tiram merah (Pleurotus 

flabellatus). 

2) Memberi informasi kepada masyarakat bahwa rumput gajah (Pennisetum 

purpureum) selain dimanfaatkan sebagai pakan ternak juga bisa digunakan 

sebagai bahan tambahan pada media tanam terhadap pertumbuhan miselium 

jamur tiram merah (Pleurotus flabellatus).  

3) Penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumber belajar biologi siswa SMA kelas 

XII IPA pada materi pertumbuhan. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bibit jamur tiram merah (Pleurotus flabellatus) dalam penelitian ini diperoleh 

dari Laboratorium Pusat Pengembangan Bioteknologi Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Tumbuhan rumput gajah dalam penelitian ini yang digunakan adalah rumput 

gajah yang tumbuh disekitar Laboratorium Pusat Pengembangan Bioteknologi 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

3. Konsentrasi rumput gajah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0%, 10%, 

20%, 30%, dan 40%. Digunakan untuk mengetahui perbedaan pengaruh 

masing-masing konsentrasi. 

4. Parameter yang digunakan  dalam penelitian ini adalah pertumbuhan miselium 

yang tumbuh pada seluruh media tanam baglog jamur tiram merah (Pleurotus 

flabellatus). 
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1.6 Definisi Istilah 

Definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

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

ikut membentuk watak kepercayaan dan perbuatan seseorang (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia). 

2. Penambahan adalah adalah proses, cara, perbuatan menambahkan ( Kamus 

Besar Bahasa Indonesia). 

3. Rumput gajah (Pennisetum purpureum) merupakan tanaman rumput besar dari 

suku rumput-rumputan (Poaceae) yang dapat mencapai ketinggian tanaman 

hingga 7 meter. Memiliki kandungan selulosa yang cukup tinggi yaitu 40,85% 

(Sari, 2009). 

4. Pertumbuhan merupakan proses pertambahan volume dan jumlah sel yang 

mengakibatkan bertambah besarnya organisme. Pertambahan jumlah sel terjadi 

karena adanya pembelahan mitosis, dan bersifat irreversible (Syamsuri, 2003). 

5. Miselium merupakan kumpulan hifa yang saling berhubungan dan membentuk 

struktur seperti serabut. Miselium juga memiliki kandungan protein. Nilai 

kandungan protein miselium dapat dipengaruhi diantaranya oleh komposisi 

media pertumbuhannya (Hosseini, 2009). 

6. Jamur tiram merah (Pleurotus flabellatus) adalah salah satu jenis jamur tiram 

yang memiliki warna tudung kemerah-merahan (Suriawiria, 2002). 

7. Sumber belajar biologi adalah sesuatu baik benda maupun gejalanya yang dapat 

dipergunakan untuk memperoleh pengalaman dalam rangka pemecahan 

permasalahan biologi tertentu (Mike, 2000). 


