
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jamur merupakan komoditas pertanian yang memiliki prospek sangat baik,

budidaya  jamur  telah  banyak  dilakukan  di  Indonesia  baik  secara  tradisional

maupun modern.  Jumlah penduduk yang banyak menyebabkan permintaan akan

bahan makanan juga terus bertambah termasuk jamur.

Ketersediaan  bahan  baku  yang  melimpah  merupakan  salah  satu  faktor

kenapa  pembudidayaan  jamur  sangat  potensial  dan  menguntungkan  jika

dikembangkan di Indonesia.   Budidaya jamur tiram tidak membutuhkan modal

besar,  karena  salah  satu  media  tumbuhnya  berupa  serbuk  gergaji  kayu  yang

biasanya  merupakan  limbah,  biasa  diperoleh  dari  pabrik  kayu  yang  tersedia

melimpah dan murah (Jusuf , 2010).

Seiring pesatnya budidaya jamur tiram di kalangan masyarakat, kebutuhan

serbuk gergaji kayu sebagai bahan utama media tumbuh yang paling pokok pun

semakin meningkat,  sehingga mengakibatkan ketergantungan bagi petani  jamur

itu sendiri serta serbuk gergaji semakin sulit didapat.  Perkembangan teknologi

dalam  bidang  pertanian  menghasilkan  pelbagai  teknik  pemanfaatan  limbah

pertanian.  Pemanfaatan limbah pertanian sebagai media budidaya jamur belum

banyak diteliti oleh para ahli pertanian.

Jamur  dapat  tumbuh  pada  berbagai  media  dari  limbah  pertanian  seperti

jerami, tulang daun tembakau, serbuk gergaji kayu, eceng gondok, biji-biji sereal,

daun teh yang telah dipakai, limbah kapas, kulit atau pulp kapas, limbah kertas,
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daun  lamtoro,  dedak  bahkan  gulma  yang  tumbuh  dan  mengganggu  tanaman

seperti alang-alang, teki dan yang lainnya (Sinaga, 2009).

Di  Lamongan  tempat  peneliti,  tanaman  eceng  gondok  jumlahnya  sangat

banyak,  tanaman  ini  dianggap  sebagai  limbah  pertanian  karena  minimnya

pengetahuan akan nilai guna tanaman ini sehingga belum termanfaatkan.  Eceng

gondok banyak tumbuh di lahan-lahan persawahan dan sungai sehingga menutupi

permukaan yang mengakibatkan penyempitan lahan atau sungai serta menyumbat

saluran irigasi di daerah-daerah persawahan yang menimbulkan kerugian.

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan diuji apakah eceng gondok dapat

dimanfaatkan sebagai alternatif media tumbuh jamur tiram.  Bila berhasil maka

akan  diperoleh  sebuah  teknologi  yang  dapat  mengatasi  permasalahan  yang

ditimbulkan oleh eceng gondok di daerah perairan.

1.2.  Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Kebutuhan  serbuk  gergaji  kayu  sebagai  bahan  utama  budidaya  jamur

tiram putih semakin meningkat, mengakibatkan ketergantungan dan sulit

didapat serta harganya yang semakin mahal bagi petani.

2. Eceng gondok jumlahnya  sangat  banyak dan dianggap sebagai  limbah

pertanian.  Tanaman ini banyak menutupi permukaan daerah persawahan

atau  sungai  yang  mengakibatkan  penyempitan  lahan  serta  menyumbat

saluran irigasi yang menimbulkan kerugian.
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1.3. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemberian eceng gondok

(Eichhornia  crassipes)  sebagai  alternatif  pengganti  media  tumbuh  terhadap

pertumbuhan dan hasil jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus).

1.4. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Diduga  eceng  gondok  (Eichhornia  crassipes)  dapat  menggantikan

serbuk gergaji  sebagai bahan pokok media pertumbuhan jamur tiram

putih.
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