
 
 

1 
 

I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dengan kondisi 

alam yang baik. Daratan yang subur, iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, 

matahari yang bersinar sepanjang tahun, serta keanekaragaman hayatinya yang 

membuat Indonesia sebagai negara agraris yang potensial. Salah satu yang 

dimilikinya adalah potensi untuk mengembangkan produksi jamur. Hasil 

penelitian yang telah dilakukan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser 

Kecamatan Blangjerango, ditemukan 28 jenis jamur kayu makroskopis 

berdasarkan 5 lokasi penelitian (plot) yaitu Daerah Aliaran Sungai (DAS), daerah 

dataran, daerah hutan sekunder, daerah perbukitan, dan daerah dataran tinggi 

(Hasanuddin, 2014). Namun alih fungsi hutan menjadi tempat wisata 

menyebabkan ekosistem jamur alam terganggu, sehingga produksi jamur 

menurun. Hal ini mengakibatkan tidak dapat bergantung pada hasil produksi 

jamur di alam.  

Jamur adalah makanan lezat karena mengandung protein, vitamin, dan 

mineral berkualitas tinggi. Saat ini, jamur sudah digunakan sebagai sumber 

pangan fungsional karena selain dikonsumsi, jamur dapat dijadikan obat untuk 

menjaga kesehatan. Jamur liar (Agaricus arvensis, Lactarius deliciosus, 

Leucopaxillus giganteus, Sarcodon imbricatus, Tricholoma portentosum) dapat 

digunakan untuk diet karena memiliki kandungan protein dan karbohidrat yang 

tinggi namun kandungan lemak yang rendah (Barros dkk., 2007). Kebutuhan 

bahan makanan berbahan jamur di pasar Internasional hingga lokal terus 
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meningkat. Rata-rata konsumsi jamur dunia pada periode 15 tahun (1997-2012) 

naik dari 1 kg/kapita/tahun menjadi 4 kg/kapita/tahun (Royse, 2014). Namun 

jamur alam di hutan masih banyak yang belum diketahui manfaatnya, sehingga 

diperlukan analisa proksimat untuk mengetahui kandungan bahan pangannya. 

Pada hasil penelitian di Nagaland India oleh Kumar dkk. (2013), bahwa 

ditemukan 15 spesies jamur liar yang dapat dimakan diantaranya yaitu: Pleurotus 

pulmonarius, Schizophyllum commune, Hypsizygus tessulatus, Agaricus arvensis, 

Agaricus langei, Auricularia auricula-judae, Lepista irina, Cantharellus cibarius, 

Lactarius hygrophoroides, Lepiota magnispora, Cookeina sulcipes, Lepiota 

lilacea, Panus fulvus, Melanoleuca grammopodia, Boletus aestivalis. Dalam 

penelitian ini diamati bahwa kadar air dari sampel jamur yang dikumpulkan 

berkisar dari 52,11-95,13%. Jamur Pleurotus, Agaricus dan Lepiota memiliki 

kandungan air yang lebih tinggi dibandingkan dengan spesies lain. Kandungan 

bahan kering berkisar antara 2,1-4,2% dengan pengecualian untuk Schizophyllum 

commune, memiliki 12,9% bahan kering. Serat kasar dicatat minimum untuk 

Agaricus arvensis (0,14%) dan maksimum 12,9% untuk Hypsizygus tessulatus, 

sisanya di antaranya. Jamur yang dapat dimakan sangat dihargai sebagai sumber 

protein yang baik dan kandungan protein tertinggi tercatat untuk Lactarius 

hygrophoroides (44,93%) dan terendah untuk Schizophyllum commune (22,50%). 

Dalam penelitian ini, spesies memiliki karbohidrat antara 32,43 - 52,07%. 

Kandungan abu telah menunjukkan cukup variasi dari 0,18-14,97%  pada spesies 

yang berbeda.  
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Sebelumnya telah dilakukan eksplorasi jamur alam di berbagai tempat yaitu 

Petung Sewu (PS) dan Pasinan (P) ditemukan jenis jamur yang hidup di kayu dan 

di tanah. Untuk menjaga kelestarian jamur tersebut dilakukan budidaya 

menggunakan media tumbuh yang mirip dengan habitat asalnya. Sumber daya 

alam yang dimiliki dapat dijadikan sebagai bahan baku produksi jamur. Sebagai 

contoh adalah serbuk gergaji yang berasal dari sisa-sisa pengergajian kayu yang 

menjadi limbah dan belum termanfaatkan. Serbuk gergaji dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan baku bagi media pertumbuhan jamur kayu karena jamur kayu dapat 

tumbuh di semua bahan yang mengandung selulosa. Pada budidaya jamur tiram 

putih dari umur mulai terbentuknya miselium, persentase pertumbuhan miselium 

dan kecepatan pertumbuhan jamur yang tertinggi adalah menggunakan media 

serbuk gergaji kayu albasiah (Utama dkk., 2013). Selain itu jenis jamur tanah 

dapat dibudidayakan menggunakan media kompos. Kompos azolla dapat 

dijadikan sebagai campuran media sekitar 20% karena dapat meningkatkan 

pertumbuhan, produksi miselium dan kualitas jamur tiram (Suroso, 2009). Pupuk 

kandang juga dapat digunakan sebagai media pada budidaya jamur. Pertumbuhan 

jamur merang pada media yang terdapat campuran5,3% kotoran kambing dapat 

mempercepat pertumbuhan miselium setelah masa inokulasi (Duamkhanmanee, 

2013). Dengan adanya kegiatan eksplorasi jamur, budidaya jamur, dan analisa 

kandungan jamur diharapkan dapat melestarikan jamur di alam serta kebutuhan 

bahan pangan maupun obat dapat terpenuhi. 



4 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat didapatkan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Di hutan darah Petung Sewu dan Pasinan masih banyak jamur liar yang 

belum diketahui manfaatnya, sehingga dilakukan budidaya jamur 

menggunakan media tumbuh dengan kondisi lingkungan yang sesuai 

habitatnya. 

2. Media tumbuh yang digunakan dimodifikasi sesuai habitat tumbuh jamur 

yaitu menggunakan media campuran serbuk gergaji, kompos azola, dan 

pupuk kandang kambing. 

3. Kandungan bahan pangan pada jamur yang ditumbuhkan pada media 

tumbuh. 

1.3. Tujuan 

Tujuan penelitian adalah mengetahui pengaruh berbagai media tumbuh 

terhadap pertumbuhan dan kandungan nutrisi berbagai jenis jamur. 

1.4. Hipotesis 

Hipotesis penelitian adalah: 

1. Diduga terjadi interaksi yang nyata antara komposisi mediadan jenis jamur 

hasil eksplorasi terhadap pertumbuhan dan kandungan nutrisi. 

2. Diduga komposisi media berpengaruh nyata terhadappertumbuhan dan 

kandungan nutrisi. 

3. Diduga jenis jamur hasil eksplorasi berpengaruh nyata terhadap 

pertumbuhan dan kandungan nutrisi. 


