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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jamur tiram cokelat (Pleurotus cystidiosus L) merupakan salah satu jenis jamur yang 

dikomsumsi oleh masyarakat. Jamur tiram cokelat biasanya tumbuh liar di alam dan belum 

banyak dibudidayakan. Menurut Andoko (2013) jamur tiram cokelat memiliki kandungan 

vitamin B, C dan D yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis jamur lainnya. Suriawiria 

(2002) menambahkan bahwa jamur tiram cokelat memiliki kelebihan yaitu tudung tubuh lebih 

tebal dan daya simpan lebih lama. 

Jamur tiram cokelat belum banyak dibudidayakan akan tetapi permintaan pasar akan jamur 

tiram ini terus naik. Serbuk gergaji kayu merupakan bahan pokok yang dipakai untuk media 

tumbuh dalam memproduksi jamur dengan baglog, yaitu istilah untuk kantung plastik berisi 

substrat jamur yang umum digunakan pada budidaya jamur edible. Serbuk gergaji kayu 

merupakan tempat tumbuh jamur tiram yang tergolong sebagai jamur pengguna selulosa, 

hemiselulosa, dan lignin yang dapat mengurai dan memanfaatkan sebagai sumber karbon 

(Maulidina, 2015). 

Media tanam merupakan salah satu yang sangat penting karena dapat mempengaruhi hasil 

jamur tiram nantinya. Media jamur tiram cokelat yang digunakan harus mengandung nutrisi 

yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan produksi diantaranya yaitu lignin, karbohidrat 

(selulosa dan glukosa), protein, nitrogen, serat dan vitamin. Faktor lain selain unsur hara yang 

mempengaruhi tumbuhnya jamur tiram cokelat adalah suhu, kelembapan, intensitas cahaya dan 

pH. Pada penelitian ini media yang digunakan untuk menumbuhkan jamur tiram dicampur 

dengan tepung ampas tahu dan daun pisang kering. 

Ampas tahu merupakan limbah dari proses pengolahan tahu. Ampas tahu mengandung zat-

zat antara lain karbohidrat, protein, lemak, mineral dan vitamin (Suprapti, 2005). Protein 

berfungsi untuk merangsang pertumbuhan misela, sedangkan lemak digunakan sebagai sumber 
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energi untuk mengurai karbohidrat, protein, mineral dan vitamin. Ampas tahu dapat 

memberikan hasil panen lebih awal, jumlah badan buah lebih banyak dan menambah berat 

buah, sehingga pada waktu panen hasilnya lebih baik dan lebih menguntungkan (Ervina, 2007). 

Daun pisang kering mengandung hemiselulosa sehingga dapat dijadikan media tanam 

jamur. Komponen organik daun pisang (gr/100gr berat kering sampel) adalah selulosa 10,85, 

hemiselulosa 19,96, lignin 18,21, total C 50,52, C/N rasio 29,54. Limbah daun merupakan 

media tanam jamur merang yang paling baik dibandingkan limbah pertanian yang lain seperti 

kulit kopi, alang-alang, dan jerami (Mufarrihah, 2009). Hasil penelitian Sutanto (2002), 

menunjukkan bahwa penambahan daun pisang kering 15% pada medium dasar serbuk gergaji 

kayu sengon 75% dapat meningkatkan berat segar tubuh buah jamur tiram putih. Kandungan 

pisang kering terdiri atas bahan kering 16,0%, protein kasar 2,3%, serat kasar 3,7% , lemak 

6,0% dan kadar abu 1,9%. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dikaji pada penilitian ini adalah apakah tepung ampas tahu 

dan daun pisang kering berpengaruh terhadap pertumbuhan miselium dan hasil produksi jamur 

tiram cokelat. 

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung ampas tahu 

dan daun pisang kering terhadap pertumbuhan miselium dan hasil produksi jamur tiram 

cokelat. 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah diduga terjadi interaksi antara tepung ampas tahu dan daun 

pisang kering terhadap pertumbuhan miselium dan hasil produksi jamur tiram cokelat. 


