
III. METODE PENELITIAN

3.1.  Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian  ini  dilakukan  di  Kumbung  Jamur  Unit  Produksi  Pusat

Pengembangan Bioteknologi UMM.  Lokasi penelitian adalah desa Tegal Gondo

Kecamatan  Karang  Ploso,  Kabupaten  Malang,  yang  terletak  pada  ketinggian

tempat 550 m dpl, dengan suhu rata-rata harian antara 25-32ºC.  Penelitian ini

dilakukan mulai bulan April – Agustus 2015.

3.2.   Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam  penelitian ini meliputi,  penggaris, cincin log,

karet gelang,  plastik 1 kg, kertas bungkus, termometer, timbangan duduk, label,

mesin  penggiling,  kertas  milimeter,  rak  penyimpanan,  ayakan,  selang  air  dan

ATK.  Sedangkan  bahan  yang  digunakan  adalah  serbuk gergaji,  eceng  gondok

yang  telah  dicacah/digiling,  tepung  jagung,  bekatul,  TSP,  kapur,  air  dan  bibit

jamur tiram putih F2 jenis florida.

3.3.  Rancangan Penelitian

Penelitian  ini  menggunakan  Rancangan Acak Lengkap (RAL) Sederhana

satu faktor, dengan enam taraf perlakuan pemberian eceng gondok 0 % (kontrol),

20 %, 40 %, 60 %, 80 % dan 100 %.  Masing-masing perlakuan dibuat empat

ulangan dengan sampel sebanyak lima log.

Keterangan perlakuan adalah sebagai berikut:

E0 = 0 % eceng gondok + 100 % serbuk gergaji (kontrol).
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E1 = 20 % eceng gondok + 80 % serbuk gergaji.

E2 = 40 % eceng gondok + 60 % serbuk gergaji.

E3 = 60 % eceng gondok + 40 % serbuk gergaji.

E4 = 80 % eceng gondok + 20 % serbuk gergaji.

E5 = 100 % eceng gondok + 0 % serbuk gergaji.
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Gambar 1. Denah percobaan.

3.4.  Pelaksanaan Penelitian

3.4.1. Persiapan Media

Media  dasar  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  serbuk gergaji,

cacahan  eceng  gondok  (kering),  bekatul,  tepung  jagung,  CaCO3,  TSP  dan  air

secukupnya (Lampiran 11).

Adapun tahapan-tahapan prosedur kerja  pembuatan  media  cacahan eceng

gondok adalah sebagai berikut:

1. Eceng  gondok segar  yang  diperoleh  dibersihkan  dari  tanah  atau  kotoran

yang masih menempel.
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2. Eceng  gondok  dikeringkan  dengan  bantuan  sinar  matahari  agar

memudahkan dalam proses pencacahan.

3. Setelah kering eceng gondok dicacah atau digiling  dengan menggunakan

mesin pencacah diusahakan sampai ukuran 1-2 cm.

4. Eceng  gondok  yang  telah  dicacah  atau  digiling  kemudian  disortir  untuk

menyamakan ukuran dan supaya tidak ada penggumpalan.  Eceng gondok

dikomposkan bersama dengan serbuk gergaji dan bahan-bahan media jamur

dengan tujuan untuk menguraikan senyawa-senyawa kompleks.

5. Hasil pengomposan siap untuk digunakan.

Perlakuan media menggunakan takaran kantong plastik 1 kg (plastik tahan

panas dan tahan minyak) dengan berat media 0,5 kg, sehingga total berat baglog

setiap perlakuan (20 baglog) adalah 12,5 kg.  Sementara untuk jumlah total eceng

gondok yang dibutuhkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel. 1. Jumlah total kebutuhan bahan baglog dalam penelitian (kg).
Perlakuan Berat Total Baglog E. Gondok S. Gergaji Bekatul T. Jagung TSP CaCO3

0% 12,5 0 9,8 2 0,5 0,1 0,1

20% 12,5 1,96 7,84 2 0,5 0,1 0,1

40% 12,5 3,92 5,88 2 0,5 0,1 0,1

60% 12,5 5,88 3,92 2 0,5 0,1 0,1

80% 12,5 7,84 1,96 2 0,5 0,1 0,1

100% 12,5 9,8 0 2 0,5 0,1 0,1

Jumlah 75 29,4 29,4 12 3 0,6 0,6

3.4.2. Persiapan Bahan Tanam

Bahan tanam yang digunakan dalam penelitian ini adalah bibit yang sudah

jadi  yaitu  bibit  jamur  tiram putih  yang  berasal  dari  F2 (keturunan  kedua dari
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biakan murni) jenis florida dari Unit Produksi Pusat Pengembangan Bioteknologi

UMM.

3.4.3. Sterilisasi

Media  dasar  campuran  dari  semua  bahan  baku  yang  terdiri  atas  serbuk

gergaji,  cacahan  eceng  gondok,  bekatul,  kapur  dan  sebagainya  sesuai  dengan

perlakuan kemudian dimasukan kedalam kantung plastik tahan panas ukuran 1 kg.

Pengisian  dapat  dilakukan  secara  manual  atau  dengan  menggunakan  mesin

pengisi (Lampiran 11).  Campuran bahan baku tersebut kemudian diberi penutup

dan  siap  dimasukan  dalam ruang  sterilisasi  (sterilisator)  dengan  suhu 100  °C

selama 7-8 jam.  Sterilisasi bertujuan untuk mencegah pertumbuhan semua jasad

hidup  yang  berada  di  dalam  substrat  tanam  (yang  mungkin  terbawa  bersama

bahan baku).  Kemudian proses pendinginan selama 24 jam sebelum dilakukan

inokulasi.  Pendinginan dilakukan hingga temperatur ± 25°C.  Apabila suhu media

terlalu  tinggi  maka  bibit  yang  akan  ditanam  akan  mati  karena  kepanasan

(Suriawiria 2002).

3.4.4. Inokulasi

Sebelum dilakukan inokulasi, Semua peralatan dan tempat terlebih dahulu

disterilisasi  dengan menggunakan alkohol  70%.  Inokulasi  bibit  dilakukan jika

media tanam telah dingin.  Inokulasi dilakukan dalam ruangan inokulasi, dengan

cara  mengambil  bibit  dari  botol-botol  menggunakan  spatula  steril,  satu  botol

biasanya untuk 30-40 log.  Semua media yang telah terisi bibit selanjutnya ditutup

dengan cincin log yang telah disiapkan dan kemudian dipindah kedalam ruang

inkubasi/incubator (Lampiran 11).
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3.4.5. Inkubasi

      Inkubasi dilakukan dengan cara menyimpan media yang telah ditanami

bibit  pada  kondisi  ruangan  yang  sesuai  kebutuhan  media  dengan  suhu  yang

dibutuhkan  24 -28°C dan kelembaban  antara  70  – 95%,  agar  miselium jamur

dapat  tumbuh dengan baik  (Lampiran 11).   Inkubasi dilakukan sampai  seluruh

media berwarna putih merata, selama kurang lebih selama satu bulan.  Apabila

miselium dalam media baglog sudah penuh maka dilakukan pembukaan penutup

baglog (cincin  log)  dengan hati-hati  kemudian  dipindahkan  kedalam kumbung

untuk tahap penumbuhan badan buah (Suriawiria, 2002).  

3.4.6. Pemeliharaan

Pemeliharaan  dilakukan  dengan  menjaga  kelembaban  dan  suhu  dalam

kumbung  jamur,  kelembaban  udara  juga  dijaga  dengan  cara  menyiram  air  ke

lantai  kumbung jamur pada pagi dan sore  (Lampiran 11).  Suhu yang optimal

berkisar  Antara  22-28°  dengan  kelembaban  80-90%  yang  diamati  dengan

menggunakan termometer yang ada di dalam tempat penelitian. 

3.4.7. Pemanenan

Pemanenan  dilakukan  mulai  pada  umur  40-50  hari  setelah  inokulasi.

Kriteria  jamur  yang  dipanen  yaitu  masih  segar  dan  sudah  mekar  penuh.

Pemanenan  dilakukan  dengan  cara  memotong  badan  buah  dan  membersihkan

bekas  batang  jamur  yang  masih  tersisa  agar  tidak  membusuk  yang  dapat

mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan jamur yang dapat merugikan petani.

21



3.4.8. Pengamatan

Untuk memberikan  pemecahan  yang  tepat  terhadap permasalahan  seperti

yang  telah  dikemukakan  sebelumnya,  maka  variabel  yang  diamati  dalam

penelitian ini adalah :

1.  Berat Segar Jamur Per Panen (g)

Dilakukan  setiap  kali  panen  dengan  menimbang  hasil  jamur  pada  setiap

perlakuan (Lampiran 11).

2.   Berat Panen Total 

Pengamatan ini dilakukan dengan menjumlah total berat segar jamur sampai

akhir penelitian kemudian dijumlah untuk mengetahui berat panen total pada

setiap perlakuan.

3.   Efisiensi Biologis

Pengamatan  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  pemanfaatan

unsur hara yang ada pada media dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

4.   Waktu Kemunculan Miselium (Hari)

Pengamatan penentuan hari miselium muncul dilakukan dengan mencatat hari

pada saat miselium muncul pertama kali setelah inkubasi (Lampiran 11).

5.   Pertumbuhan Miselium Memenuhi Baglog (cm)

Mengukur  pertumbuhan  miselium  saat  mulai  muncul  sampai  memenuhi

baglog.
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6.   Pola Penyebaran Miselium

Pengamatan pola penyebaran miselium berdasarkan pada dua parameter yaitu

rata dan tidak rata.  Untuk memudahkan dalam menganalisis data maka skala

parameter rata = 2, tidak rata = 1.

7.   Waktu Miselium Penuh (Hari)

Pengamatan penentuan hari miselium penuh dilakukan dengan mencatat hari

Miselium sudah penuh setelah inokulasi pada media tumbuh.

8.   Waktu Kemunculan Primordia Awal (Hari)

Pengamatan kemunculan Primordi aatau bakal tubuh buah jamur dilakukan

dengan  mencatat  hari  pertama  kemunculannya,  primordia  dicatat  saat

mencapai ukuran 1 cm (Lampiran 11).

9. Jumlah Primordia

Menghitung  setiap  primordial  setiap  tumbuh,  yaitu  dari  awal  tumbuh

primordia sampai penelitian selesai.

10.Jumlah Badan Buah

Menghitung  jumlah  badan  buah  yang  telah  dipanen.   Menghitung  jumlah

badan buah baik yang kecil, besar dan sedang, dilakukan pada semua media.

3.5. Analisis Data

Data  yang  diperoleh  dari  hasil  pengamatan  penelitian  akan  dianalisis

dengan analisis ragam (Uji F) pada taraf 5%, jika terdapat pengaruh yang nyata

akan dilanjutkan dengan uji BNJ pada taraf 5%.  Jika nilai koefisien keragaman

pada data lebih dari 30 % maka dilakukan transformasi data.
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