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BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kumbung jamur Agroteknologi Fakultas Pertanian-Peternakan 

laboratorium terpadu Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian dilakukan mulai bulan Juni 

sampai dengan September 2018. 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bunsen, kompor, drum strelisasi, sekop, 

timbangan, mesin press, alat inokulasi, cincin log, kamera, pisau, penggaris, jangka sorong, 

timbangan analitik dan oven. 

Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bibit F2 jamur tiram cokelat, spritus, kertas 

bekas, karet gelang, kertas label, kertas milimeter, media tanam (bekatul, serbuk gergaji, TSP, dan 

kapur), alkohol, daun pisang kering dan tepung ampas tahu. 

3.3 Metode Penelitian 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

yang disusun secara faktorial dengan 2 faktor perlakuan dan diulang 3 kali setiap kombinasi 

perlakuan. 

Faktor I : Kandungan ampas tahu (A) yang terdiri dari 3 level uji yaitu : 

A1 : tepung ampas tahu 50 g/ baglog 

A2 : tepung ampas tahu 150 g/baglog 

A3 : tepung ampas tahu 250 g/baglog 

Faktor II : Kandungan daun pisang kering (D) yang terdiri dari 3 level uji yaitu : 

D0 : tanpa daun pisang kering 

D1 : daun pisang kering 100 g/baglog 

D2 : daun pisang kering 250 g/baglog. 
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3.4 Denah Penelitian 

Denah peletakan baglog jamur tiram cokelat disajikan pada gambar 1. 

Gambar 1. Denah baglog jamur tiram cokelat 

Keterangan: A1 : tepung ampas tahu 50 g/ baglog, A2 : tepung ampas tahu 150 g/baglog, A3 : 

tepung ampas tahu 250 g/baglog, D0 : tanpa daun pisang kering, D1 : daun pisang 

kering 100 g/baglog, D2 : daun pisang kering 250 g/baglog. 

 

3.5 Pelaksanaan Percobaan 

1.5.1 Penyiapan Bahan Media Jamur 

Media tanam yang digunakan untuk budidaya jamur adalah substrat serbuk gergaji kayu 500 

g, tepung jagung 80 g, bekatul 40 g, kapur 10 g dan air secukupnya pada setiap baglog. Serbuk 

gergaji kayu harus dicuci dan di jemur selama 3 hari untuk menghilangkan getah yang masih 

menempel. Ampas tahu yang masih keadaan basah dikeringkan dengan bantuan oven dengan suhu 

105ºC selama 2 hari setelah itu ampas tahu yang sudah kering dihaluskan. Daun pisang kering 

dipotong kecil-kecil agar nantinya mudah dimasukkan kedalam plastik. 

U 
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1.5.2  Pencampuran 

Bahan-bahan yang sudah ditentukan dicampur dengan merata. Bahan-bahan yang sudah 

merata selanjutnya diberi air sampai diperoleh kadar air 45-60 %. Kadar air media diperkirakan 

cukup apabila genggaman tangan dibuka adonan media tidak hancur. Apabila media tanam mudah 

dihancurkan, menunjukkan bahwa kebutuhan air masih kurang. Kemudian dilakukan 

pengomposan selama 1-2 hari. Pengomposan dimaksudkan untuk memperoleh senyawa-senyawa 

sederhana. 

1.5.3  Pengisian 

Media yang telah dikomposkan selanjutnya masing-masing perlakuan tersebut dimasukkan 

dalam kantong plastik ukuran 2 kg lalu dipadatkan agar media tanam tidak mudah hancur atau 

busuk. Pemadatan media tanam dalam kantong plastik dapat dilakukan menggunakan alat press, 

setelah padat baglog ditutup menggunakan cincin log. 

1.5.4  Sterilisasi Baglog 

Sterilisasi dilakukan dengan suhu 100ºC selama 5-6 jam dengan menggunakan uap panas. 

Sterilisasi dilakukan dengan menggunakan drum minyak yang pada bagian bawah dipasang 

saringan untuk memisahkan bagian air dan media tanam. 

1.5.5  Pendinginan 

Media yang sudah disterilisasi kemudian didinginkan selama 24 jam. Pendinginan dilakukan 

didalam suatu ruangan yang mempunyai sirkulasi udara yang cukup. Pendinginan dilakukan agar 

saat media tanam diinokulasi (ditanami), bibit jamur tidak akan mati karena terkena suhu tinggi 

dari media. 

 

 



12 
 

1.5.6  Persiapan Bahan Tanam 

Bibit yang digunakan adalah bibit F2. Adapun ciri-ciri bibit yang baik yaitu : 

1. Umur bibit 1-2 bulan 

2. Tidak terkotaminasi oleh jamur lain 

3. Warrna bibit putih merata 

1.5.7  Inokulasi 

Inokulasi dilakukan di ruang khusus yang sudah disterilkan dengan menyemprotkan formalin 

dan dibiarkan selama 24 jam. Sterilisasi peralatan dapat dilakukan dengan mencelupkan peralatan 

yang digunakan ke dalam alkohol lalu membakarnya diatas api bunsen. Inokulasi dilakukan 

dengan teknik taburan, yaitu penanaman bibit jamur F2 dengan cara menaburkan bibit keatas 

permukaan media tanam secukupnya sekitar 10 g setelah itu baglog ditutup menggunakan penutup 

baglog. 

1.5.8  Inkubasi 

Media yang telah ditanami ditempatkan pada ruang inkubasi atau incubator, yaitu suatu 

ruangan dengan suhu ruang 25°C dengan kelembapan 80-85 %. Media ditempatkan pada ruang 

inkubasi sampai tumbuh miselium. Lalu, dipindah ke ruangan pemeliharaan. 

1.5.9  Pemeliharaan 

Baglog yang sudah terpenuhi miselium dibuka cincin penutup baglog agar tubuh buah dapat 

tumbuh. Pemeliharaan dilakukan dengan menjaga suhu dan kelembapan. Suhu yang baik berkirsar 

antara 22-28°C dengan kelembapan 80-90 %. Untuk menjaga kelembapan tersebut dilakukan 

penyiraman yaitu dengan menyiram lantai kumbung dengan menggunakan air bersih. 

1.5.10 Pemanenan 
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Pemanenan jamur dilakukan 3 hari setelah primordia muncul. Pemanen dilakukan setelah 

jamur mencapai pertumbuhan optimal yaitu tudung jamur sudah membuka penuh, dengan tepi 

ujung tipis. Pemanenan dilakukan dengan cara mencabut keseluruhan rumpun jamur sampai tidak 

meninggalkan potongan jamur pada media tumbuhnya karena dapat menyebabkan pertumbuhan 

jamur terhambat. 

1.5.11 Parameter Pengamatan 

a. Pertumbuhan Miselium Jamur Tiram Cokelat (cm) 

Pengamatan dilakukan setiap 4 hari sekali setelah proses inokulasi dengan mengukur 

pertumbuhan miselium menggunakan kertas grafik (diukur pertambahan panjang miselium). 

Pengamatan ini dilakukan sampai miselium memenuhi baglog. 

b. Ketebalan Miselium Pada Baglog 

Pengamatan dilakukan dengan cara membandingkan setiap perlakuan. Miselium yang bagus 

tampak berwarna putih kapas, padat, tumbuh melekat dan sukar dilepaskan dari media. 

c. Jumlah Tudung Jamur (buah) 

Pengamatan untuk mengetahui jumlah tudung setiap panen yang dihasilkan jamur tiram dalam 

satu baglog pada masing-masing media tanam. Jumlah tudung yang dihitung baik buah besar, 

sedang maupun kecil. 

d. Diameter Tudung Jamur (cm) 

Pengamatan dilakukan dengan menggunakan penggaris. Pengamatan dilakukan pada setiap 

pemanenan. Pengukuran diameter jamur dilakukan secara horizontal dari sisi kanan hingga sisi 

kiri pada bagian tengah tudung. Tudung yang dihitung yaitu tudung buah jamur dari yang kecil, 

sedang hingga yang paling besar pada setiap panen. 
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e. Ketebalan Jamur Tiram (mm) 

Pengamatan yang dilakukan setiap kali panen berdasarkan ketebalan tudung. Jamur tiram yang 

diukur adalah jamur yang paling kecil, sedang dan besar pada setiap perlakuan dari hasil panen. 

Ketebalan tudung diukur pada ketebalan yang terdapat pada bagian antara badan buah dengan 

tudung buah. 

f. Berat Segar Jamur Tiram (g) 

Pengamatan dilakukan dengan menimbang hasil jamur setelah panen pada setiap perlakuan 

menggunakan timbangan analitik. Pengamatan ini dilakukan selama 4x periode panen. 

g. Efisiensi Biologi (%) 

Pengamatan ini dilakukan dengan cara menghitung perbandingan antara berat segar total jamur 

dengan berat awal media jamur dikalikan 100% dengan persamaan sebagai berikut : 

EB =
berat total panen

berat awal media
 X 100 % 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan uji F taraf 5 % dan 1 %. Jika hasil uji F 

menunjukkan adanya pengaruh nyata atau sangat nyata, maka dilanjutkan dengan uji perbandingan 

model DMRT (Duncan Multiple Range Test). 

 


