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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Di indonesia salah satu peluang usaha adalah budidaya jamur. Namun, di 

indonesia budidaya jamur masih belum maksimal. Budidaya jamur di Indonesia 

dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan misalnya untuk dikonsumsi dan 

obat. Sebelum budidaya jamur dalam skala besar di kembangkan, sebenarnya 

sudah di kembangkan terlebih dahulu 2 aspek yaitu budidaya jamur untuk obat 

dan di konsumsi sendiri atau untuk kalangan sendiri. Pada sumber lain 

menyebutkan bahwa jamur tiram dapat dipakai sebagai obat statin. 

Di Indonesia jamur untuk konsumsi yang telah di budidayakan baru ada 5 

jenis yaitu : 

a. Jamur Putih Atau Jamur Kancing (Agaritusbisporus) 

b. Jamur Kuping (Auriculariaauricula) 

c. Jamur Shitake (Lentinulaedodes) 

d. Jamur Tiram (Pleurotusostreatus) 

e. Jamur Merang (Volvariellarolvacea) 

Dari ke 5 jenis jamur tersebut yang telah di budidayakan dalam skala besar 

adalah jamur merang dan merupakan budidaya pertama di Indonesia. Jamur dalam 

bahasa Yunani disebut Pleurotus artinya bentuk samping atau menyamping antara 

tangkai dengan tudung (Sunanto, 2005). Sebutan tiram karena bentuknya 

menyerupai kulit tiram (Cangkang Kerang). 

Di Amerika dan Eropa, jamur ini populer dengan sebutan (Oyster 

mushroom) artinya tangkai tudung tidak dapat ditengah. Jamur tiram asal 
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muasalnya dari Belanda, kemudian menyebar ke Australia, Amerika, Asia 

tenggara, termasuk Indonesia. Jamur tiram memenuhi standar gizi sebagai 

makanan yang banyak untuk dikonsumsi, enak, tidak beracun dan memiliki 

kandungan gizi tinggi. Pasar jamur tiram masih terbuka luas terutama ekspor 

seperti : Taiwan, Hongkong, Jepang, Inggris dan kawasan Asia tenggara sendiri. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Belum banyak informasi mengenai komposisi media yang baik, oleh 

karena itu perlu adanya penelitian untuk mengetahui komposisi yang baik dalam 

pertumbuhan jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus). 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dilaksanakan Penelitian adalah: 

a. Mengetahui hasil analisis proksimat terhadap komposisi media pada jamur 

tiram putih  

b. Mengetahui pengaruh komposisi media terhadap hasil dan komponen mutu 

kimia jamur  

 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis penelitian adalah: 

Diduga perbedaan komposisi media akan mempengaruhi pertumbuhan dan 

hasil jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus). 
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