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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati 

yang sangat tinggi. Indonesia juga menjadi  pusat keanekaragaman hayati di dunia 

dan disebut sebagai negara mega-biodiversity (Triyono, 2013).  Salah satu 

Keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia adalah jamur (mushroom). Jamur 

(mushroom) adalah organisme yang tidak mempunyai klorofil sehingga 

mushroom tidak dapat menyediakan makanan dengan cara fotosintesis seperti 

pada tanaman yang mempunyai klorofil (Djarijah dan Djarijah, 2001). Sejumlah 

200.000 spesies dari 1.5 juta spesies jamur diperkirakan ditemukan di Indonesia 

(Wahyudi, dkk. 2016). Mushroom memiliki manfaat untuk bahan makanan, 

kosmetik, obat-obatan dari obat tradisional hingga obat modern. Sehingga, perlu 

adanya perhatian khusus yang perlu dikembangkan untuk menjaga potensi 

mushroom yang tersedia di alam (Hiola, 2011). Oleh karena itu sebagian besar 

mushroom masih perlu dieksplorasi, diidentifikasi, dikonservasi, dan 

dimanfaatkan.  

 Namun, budidaya jamur (mushroom) di sebagian wilayah Indonesia sangat 

jarang ditemui. Indonesia hanya bisa menyediakan 0,9% kebutuhan jamur di 

dunia. Padahal kebutuhan produk mushroom semakin hari semakin meningkat. 

Budidaya jamurpun tergolong mudah dan tidak memerlukan lahan yang begitu 

luas. Hal ini bisa membawa peluang bisnis yang menjanjikan bagi masyarakat 

Indonesia (Wiardani, 2010). Begitu juga keberadaan mushroom liar hasil 
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eksplorasi di hutan yang jarang sekali dibudidayakan. Kebanyakan pengembangan 

jamur sering sekali hanya sampai dengan identifikasi dan isolasi karakteristik 

makroskopik dan mikroskopik menggunakan kamera untuk menentukkan ciri 

karakternya. Hal ini  perlu adanya pengembangan mushroom hasil eksplorasi 

dengan budidaya sehingga produksi khususnya jamur yang berpotensi dapat di 

konsumsi  mengalami peningkatan (Barnett dan Hunter 1998). 

 Pertumbuhan jamur (mushroom) makroskopis di alam berbeda-beda sesuai 

dengan kebutuhan hidupnya. Mushroom tersebut ada yang tumbuh di tanah hutan 

yang banyak mengandung humus, pohon-pohon baik yang telah mati atau masih 

hidup, bukit pasir, di padang rumput dan pada kotoran hewan. Mushroom sering 

kali lebih banyak dibudidayakan menggunakan media dasar serbuk gergaji karena 

jamur lebih suka tumbuh di tempat yang mengandung banyak makanannya, akan 

tetapi ada beberapa jamur yang memerlukan penambahan-penambahan media 

tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Reid, 1980). 

 Menurut Chang dan Miles (2014), beberapa negara seperti Amerika, 

Netherlands, Cina dll memanfaatan kompos dan kotoran ternak seperti kotoran 

kuda, ayam dan babi sebagai komposisi tambahan media untuk budidaya 

mushroom. Indonesia juga banyak menghasilkan kompos dari ternak seperti 

kotoran sapi, ayam, kambing, azolla dan lain sebagainya. Akan tetapi di Indonesia 

untuk pemanfaatan hal tersebut jarang ditambahkan dalam pembuatan media 

tanam mushroom. Beberapa hal telah meneliti mengenai penambahan pupuk sapi 

dan ayam. Namun, perlu diamati penambahan kotoran kambing dan kompos 
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azolla untuk pertumbuhan dan hasil jamur (mushroom) eksplorasi di Hutan 

Tahura Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Batu. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah tambahan kompos dan kotoran kambing dapat berpengaruh terhadap

pertumbuhan Mushroom Tahura Desa Sumber Brantas Bumiaji Batu. 

2. Apakah media yang belum dapat ditemukan untuk pertumbuhan dan produksi

Mushroom Tahura Desa Sumber Brantas Bumiaji Batu. 

1.3 Tujuan penetian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mempelajari studi pertumbuhan 

dan hasil mushroom hutan Tahura Desa Sumber Brantas Bumiaji Batu pada 

beberapa media tanam. 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Diduga tidak terdapat interaksi antara jenis jamur dan media tanam terhadap

pertumbuhan dan hasil mushroom. 

2. Diduga jenis jamur berpengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil mushroom.

3. Diduga komposisi media tanam tanam berpengaruh terhadap pertumbuhan

dan hasil mushroom. 




