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BAB III   

BAHAN DAN METODE KERJA 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

  Penelitian ini dilaksanakan di Unit jamur Pusat Pengebangan Bioteknologi  

Universitas Muhammadiyah Malang, Desa Tegalgondo, Kecamatan Karang 

Ploso, Kabupaten Malang, dengan ketinggian tempat  550 mpdl, suhu rata-tara 26-

28
o
C, kelembaban mencapai antara 70-80%. Penelitian ini akan dilaksanakan 

kurang lebih selama 7 bulan, mulai dari bulan Maret hingga bulan Oktober 2018. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

  Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Autoklaf,  kompor, 

botol saos, pH meter, timbangan automatik, spatula, bunsen, Plastik wrap, Plastik 

baglog berukuran 1 kg, kertas milimeter, skop, kompresor baglog, kumbung 

sterilisasi, rak penyimpanan, termometer, alat angkut, Spidol, Alat tulis, dan 

kamera. 

3.2.2 Bahan 

  Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : serbuk gergaji 

berstruktur lunak, tepung jagung, bekatul, Kapur, TSP, kompos Azolla, kotoran 

kambing halus, kertas minyak, karet gelang, air, alkohol 70% dan aquadest. 
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3.3 Rancangan Penelitian 

 Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak 

lengkap  (RAL) yang disusun secara faktorial dengan 2 faktor  percobaan dengan 

3 kali ulangan. 

Faktor 1. (J) Jamur eksplorasi Tahura terdiri yang dari 4 taraf 

 J1 = Jamur eksplorasi Tahura 1 ( kode awal PS12 ) 

 J2 = Jamur eksplorasi Tahura 2 ( kode awal LB02 ) 

 J3 = Jamur eksplorasi Tahura 3 ( kode awal P01 ) 

 J4 = Jamur eksplorasi Tahura 4 ( kode awal CT20 ) 

Faktor 2. (M) media campuran yang terdiri dari 3 taraf 

 M1 = Serbuk gergaji 75% + 25% (Bekatul, tepung jagung, kapur, TSP*). 

 M2 = Kompos Azolla 25 % + Serbuk gergaji 50% + 25% (Bekatul, 

tepung jagung, kapur, TSP*). 

 M3 = Kotoran kambing 20% + Serbuk gergaji 55% + 25% (Bekatul, 

tepung jagung, kapur, TSP*). 

*     ( Bekatul 14,5% + Tepung Jagung 9% + Kapur 0,75% + TSP 0,75% 
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Tabel 1. Faktor penelitian  

Kode Jamur M1 M2 M3 

J1 J1M1 J1M2 J1M3 

J2 J2M1 J2M2 J2M3 

J3 J3M1 J3M2 J3M3 

J4 J4M1 J4M2 J4M3 

Keterangan : Tabel penelian antar beberapa faktor perlakuan dengan  

perkalian dua arah (JxM). 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

 Inokulasi 

 Pendinginan 

Inkubasi 

Pemeliharaan Pemanenan Pengamatan 

Pengeringan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2. Diagram alir proses tahap penelitian  

 

Membersihkan Peralatan 

Pembuatan F1 

Pembuatan media Baglog 

  Sterilisasi Media 

Serbuk gergaji 1000 gr 

Tepung jagung 200 gr 

Bekatul 300 gr 

Kapur 0,1 gr 

Air secukupnya 

Serbuk gergaji 159.3 kg 

Tepung jagung 18.75 kg 

Bekatul 30.87 kg 

Kapur 1.56 kg 

TSP 1.56 kg 

Kompos Azolla 18,75 kg 

Pupuk kambing 15 kg 

Air secukupnya  12 jam 

 2 jam F1 

 Baglog 

Pengovenan 
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3.4 Tahapan Penelitian 

3.4.1  Membersihkan Peralatan 

 Membersihkan botol suatu kegiatan yang penting dalam isolasi agar 

terhindar dari kontaminasi. Mencuci botol saos menggunakan air bersih kemudian 

menggunakan deterjen pencucian perlu di perhatikan di sela-sela leher botol dan 

sisi-sisi botol. Bilas dengan air bersih kembali, tiriskan hingga kering.  

3.4.2  Pembuatan media F1 

Tabel 2. Pembuatan media F1 serbuk gergaji. 

Serbuk gergaji 1000 gr 

Tepung jagung 200 gr 

Bekatul 300 gr 

Kapur 0,1 gr 

Air 
60% dari kadar kelembaban 

media yang dicampur 

 

 Pemilihan serbuk gergaji adalah serbuk gergaji  yang telah mengalami 

pencucian kurang lebih selama 7 hari diluar terbuka, setelah serbuk gergaji selesai 

masa pencuciannya menggambil serbuk gergaji yang tidak terlalu tinggi kadar 

airnya sebanyak 1000 g. Menimbang tepung jagung 200 g, bekatul 300 g, dan 

kapur. Campurkan semua bahan hingga benar-benar rata kemudian di komposkan 

selama 1 hari,setelah pengomposn selesai masukkan bahan tersebut ke dalam 

botol saos padatkan isi sampai memiliki berat 350-400 g, tutup menggunakan 
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kertas minyak dan di ikat menggukan gelang karet. Sterilkan botol yang telah 

terisi  menggunakan Autoklaf selama 1 setengah jam, setelah dingin masukkan ke 

dalam ruang inokulasi yang telah disterilkan ruangannya menggunakan alkohol 

70%. 

3.4.3  Pengovenan  

 Pengovenan dilakukan terhadap kotoran kambing yang akan dibuat tambahan 

komposisi media yang telah dipilih sebelumnya dan terbebas dari kotoran dan 

seresah lain. Pengovenan di lakukan untuk sterilisasi tahap pertama sebelum 

sterilisasi kedua yaitu pada baglog. Pengovenan dilakukan untuk mengurangi 

dampak kontaminasi terhadap media jamur. Pengovenan kotoran kambing kurang 

lebih dilakukan selama kurang lebih 5 jam hingga kadar air pada kotoran kambing 

mengering. 

 3.4.4  Pembuatan media Baglog 

Tabel 3. Pembuatan media baglog   

BAHAN M1 M2 M3 

Serbuk gergaji 45 kg 30 kg 41,25 kg 

Tepung jagung 5,4 kg 5,4 kg 5,4 kg 

Bekatul 8,7 kg 8,7 kg 8,7 kg 

Kapur 0,45 kg 0,45 kg 0,45 kg 

TSP 0,45 kg 0,45 kg 0,45 kg 

Kompos - 15 kg - 

Kotoran kambing - - 12 kg 

Air 60% dari kadar kelembaban media yang dicmpur 
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Pemilihan serbuk gergaji adalah serbuk gergaji  yang telah mengalami 

pencucian kurang lebih selama 7 hari diluar terbuka, setelah serbuk gergaji selesai 

masa pencuciannya menggambil serbuk gergaji yang tidak terlalu tinggi kadar dan 

beberapa media lainnya sesuai dengan takatan yang telah ditentukan. Campurkan 

semua bahan hingga benar-benar rata kemudian dilakukan proses komposkan 

selama 1-2 hari. Mengukur suhu pada media yang dikomposkan, setelah 

pengomposan selesai masukkan bahan tersebut ke dalam plastik berukuran 1 kg 

padatkan isi menggunakan kompresor baglog padatkan kembali menggunakan 

tangan tutup baglog menggunakan cincin baglog. 

3.4.5  Sterilisasi Media 

 Sterilisasi dilakukan untuk menghidari kontaminasi dari berbagai macam 

penyakit dan jamur lainya yang tidak diinginkan. Tujuannya adalah untuk 

mendapatkan kondisi steril metodenya disebut aseptis. Sterilisasi dapat dilakukan 

melalui pemanasan dengan menggunakan udara panas atau uap air 

panas bertekanan tinggi. 

a. Sterilisasi Media F1 

 Alat sterilisasi yang di gunakan adalah autoklaf manual dengan 

menggunakan kompor, menabahkan air sesuai takaran pada autoklaf, air yang 

digunakan sebaiknya adalah air aquadest agar pada saat pensterilan uapan di 

dalam tidak terjadi kontaminasi. Menyalakan kompor, masukkan dan menata 

media F1  ke dalam autoklaf, tutup Autoklaf dengan  rapat agar tekanan udara 

statnan dan airpun tidak mengalami penguapan. Menunggu katup vulve atau katup 
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berbunyi tutup katup saat telah berbunyi, tunggu hingga sterilisasi selesai sesuai 

dengan waktunya kurang lebih 2  jam, matikan biarkan hingga stogtometer 

kembali ke posisi 0 buka katup biarkan udara keluar, buka tutup Autiklaf dan 

tunggu hingga dingin, tiriskan Media, simpan media ke dalam ruang inokulasi. 

b. Sterilisasi Media Baglog 

 Sterilisasi yang digunakan dalam pensterilan baglog adalah kumbung 

berbentuk kotak dengan ukuran 2x3 meter. Baglog yang telah selesai di 

dimasukkan ke dalam ruang atau kumbung sterilisasi dan menata baglog. Masing-

masing baglok, kemudian menututup serapat mungkin, menyalakan kompor  

berisi air dengan penghubung pipa yang menghubung ke dalam kumbung 

sterilisasi, pensterilan dlakukan selama 12 jam. 

3.4.6  Pendinginan 

 Pendinginan di lakukan pada saat media baglog selesai di sterilisasi baglog 

didiamkan di dalam kumbung sterilisasi selama 1 hari, agar baglog mengalami 

pendingian. Mengeluarkan semua media baglog dari tempat pensterilan dan 

menata di dalam ruangan inokulasi selama beberapa hari hingga baglog siap untuk 

di inokulasi. 

3.4.7  Inokulasi 

  Inokulasi adalah proses pemindahan miselium ke dalam media taman 

serbuk gergaji yang telah dikalukan sterilisasi terlebih dahulu. Inokulasi dilakukan 

di dalam ruangan tertutup yang telah disterilkan menggunakan alkohol 75 % 

untuk menghindari kontasiminasi pada media. Ada dua inokulasi dalam penelitian 

ini yaitu inokulasi pada media PDA ke media F1 dan media F1 ke baglog. 
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  Inokulasi ini dilakukan dari media F1 yang telah terpenuhi oleh miselium 

ke dalam baglog. Baglog yang berada dalam ruang inokulasi dibuka semua tutup 

baglok, menusuk ujung baglog, menggunakan besi panjang agar ada sedikit 

lubang untuk media yang akan ditanam tidak lupa sebelum menusuk ujung baglog 

besi dibakar terlebih dahulu. Membuka botol media F1 membakar ujung media 

pada bunsen, membakar skapula menggeruk media F1 dan menuangkan pada 

ujung baglog. Membakar kertas koran dan menutup dan mengikat baglog 

menggunakan karet gelang, yang perlu diperhatikan ruangan dan peralatan harus 

dalam keadaan steril. 

3.4.8  Inkubasi 

  Inkubasi dikalukan setelah proses inokulasi pada baglog selesai, hasil 

inokulasi di simpan di dalam ruang atau yang sering disebut dengan kumbung 

dengan menata masing-masing baglog pada rak yang telah disediakan, proses ini 

dilakuan hingga baglog mangalami pertumbuhan miselium dan memenuhi baglog 

3.4.9  Pemeliharaan  

  Pemeliharaan dilakukan pada semua baglog baik baglog yang belum 

terisi miselium sampai baglog terpenuhi miselium. Perawatan ini mencakup suhu 

ruangan, kelembaban kumbung, untuk menjaga kestabilan kelembaban kumbung 

yaitu dengan mnyeriman tanah atau lantai kumbung menggunakan air, media 

yang telah terisi penuh miselim dibuka tutup agar pramordia mudah untuk 

muncul. Pengendalian hama dan penyakit juga termasuk dalam proses 

pemeliharaan. 
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3.4.10  Pemanenan  

  Pemanenan dilakukan sebanyak satu kali dari hari inokulasi, kriteria 

jamur yang siap di panen, tudung buah sedikit mekar untuk jamur yang yang 

mempunyai karakter tudung, untuk jamur yang tidak mempuni tudung seperti 

jamur kuping yaitu dengan melebarnya helaian daun jamur. Memanenan 

dilakukan dengan cara memutar dan mencabut semua rumpun jamur sehingga, 

akarnya terikut semua. Sisa jamur yang tidak terikut tercabut akan membusuk dan 

merusak media baglog dan pertumbuhan jamur berikutnya. 

2.4.11  Tabel Penelitia 

Tabel 4. Denah Penelitian 

U
1

 

JT2M3 JT1M1 JT2M1 JT4M2 

JT1M2 JT3M3 JT1M3 JT2M2 

JT4M3 JT4M1 JT3M2 JT3M1 

     

Keterangan : Tabel perlakuan rancangan acak kelompok dengantiga kali ulangan 

3.4.12  Pengamatan 

 Pengamatan untuk mengetahui optimasi pertumbuhan jamur pada media 

baglok, pengamatan optimasi menggunakan tabel pengamatan. Terdapat beberapa 

sampel pengamatan hasil perlakuan yaitu perlakuan kontrol, penambahan kompos 

U
2

 JT1M2 JT4M3 JT2M2 JT3M3 

JT2M3 JT4M1 JT1M3 JT2M1 

JT3M2 JT1M1 JT3M1 JT4M2 

U
3

 JT1M1 JT3M2 JT4M1 JT2M2 

JT4M2 JT1M2 JT3M1 JT2M1 

JT2M3 JT4M3 JT1M3 JT3M3 
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dan penambahan kotoran kambing pada media serbuk gergaji. Pengamatan 

diambil dari bawah, tengah dan atas rak penyimpanan baglog, pengamatan 

optimasi pertumbuhan jamur dilaksanakan 3 hari sekali sampai waktu panen yang 

ditentkan. Adapun parameter pengamatan : 

a.  Panjang miselum mushroom (cm) 

 Pengamatan panjang miselium dilakukan dengan cara mengukur miselium 

menggunakan kertas grafik dan melihat kecepatan pertumbuhan miselium. 

Pengukuran di mulai dari titik tengkuk baglog. Pengamatan dilakukan 1 hari 

sekali sehingga mislium memenuhi baglog. 

b. Kontaminasi baglog (%) 

Pengamatan kontaminasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan baglog 

perlakuan, pengamatan dilakukan dengan cara mencatat masing-masing sampel 

yang teridentifikasi oleh bakteri dan sejenisnya yang menyebabkan baglog 

terkontaminasi.  

c. Persentase miselium yang tumbuh (%) 

Data persentase miselium dilakukan untuk menentukan keberhasilan 

pertumbuhan miselium pada setiap perlakuan, pengamatan dilakukan dengan cara 

mencatat sampel yang muncul miselium. 

d. Kecepatan pertumbuhan miselium 

Pengamatan kecepatan pertumbuhan miselium di lakukan untuk mengetahui 

karaktik miselium pada baglok perlakukan, pengamatan dilakukan dengan 

mendokumentasi masing-masing baglog perlakuan. 
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e.  Waktu muncul primordia (hari) 

 Pengamatan dilakukan dengan mencatat hari pertama munculnya primordia 

dari awal hari setelah inokulasi (HIS) pada masing-masing sampel perlakuan. 

f. Waktu muncul primordia hingga 1 cm (hari) 

 Pengamatan ini adalah untuk mementukan waktu munculnya bakal buah. 

hal tersebut dilakukan dengan cara mencatat hari pertama saat munculnya badan 

buah jamur dari awal setelah inokulasi (HIS) hingga mencapai 1 cm. 

g. Waktu hari panen (hari) 

Pengamatan di lakauan dengan mencatat hari awal inokulasi (HSI) hingga 

panen pertama dan kedua pada masing-masing sampel perlakukan. 

h.  Berat basah mushroom segar (g) 

 Dilakukann dengan cara menimbang badan buah jamur segar pada setiap 

priode panen pada setiap masing-masing sampel jamur, pengamatan di lakukan 

hingga panen ke dua. 

i.  Berat kering mushroom (g) 

Pengamatan berat kering dilakukan pada saat setelah panen dari masing-

masing hasil buah jamur dengan menjemur selama 3 hari perturut-turut pada 

bawah matahari. Pengamatan berat kering di lakukan selama dua kali panen, 

mengikiti hasil panen berat segar. 
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j. Morfologi mushroom

Pengamatan dilakukan untuk mengetahui hasil morfologi yang nyata pada 

setiap sampel jamur, pengamatan dilakukan dengan cara mendokumentasi hasil 

panen masing-masing jamur.  

3.5 Analisis Data 

Data yang di peroleh dalam penelitian ini menggunakan analisis dengan uji 

F (anova), grafik dan gambar. Penafsiran data dilakukan dengan cara uji lanjut 

menggunakan uji Duncan dengan taraf 5% untuk membandingakan pengaruh 

antar perlakuan, data disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan gambar. 




