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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Jamur 

Jamur adalah makrofungi dengan tubuh buah yang khas yang dapat 

menjadi epigeous (di atas tanah) atau hypogeous (di bawah tanah) dan cukup 

besar untuk dilihat dengan mata telanjang dan dipetik dengan tangan. Jamur tidak 

memilki klorofil dan bersifat eukariotik (berinti sel). Jamur mendapatkan nutrisi 

dengan cara mencerna materi organik terlebih dulu dengan cara mengeluarkan 

enzim kemudian menyerap nutrisi tersebut (Chang and Miles, 2004). 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. 

2.1.1. Habitat Jamur 

Tempat tumbuh jamur di hutan berbeda, ada yang tumbuh pada kayu lapuk, 

tanah dan seresah. Jamur kayu adalah jamur yang menempel pada pohon kayu 

yang mengalami proses pelapukan, namun beberapa jenis jamur kayu ada yang 

tumbuh pada batang yang masih hidup, yaitu menempel pada lapisan luar batang. 

Hutan sekunder merupakan daerah yang banyak ditumbuhi jamur. Hal ini 

disebabkan oleh faktor lingkungan yang sangat mendukung yaitu pH tanah 5,4; 

suhu 22
o
 C; kelembapan 70%; kecerahan 520x10; dan ketinggian 1800 mdpl. 

Jamur sangat cocok hidup di daerah yang teduh, sejuk, dan lembab seperti yang 
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terdapat pada hutan sekunder karena hutan sekunder merupakan habitat jamur 

dengan temperatur 30
o
 C (Hasanuddin, 2014). Secara alami jamur tiram banyak 

ditemukan tumbuh di batang-batang kayu lunak yang telah lapuk seperti pohon 

karet damar, kapuk atau sengon yang tergeletak di lokasi yang sangat lembap dan 

terlindung dari cahaya matahari (Widyastuti, 2008). 

Daerah dataran tinggi merupakan daerah yang sedikit ditumbuhi jamur hal 

ini dikarenakan pada daerah pegunungan telah mencapai ketinggian >3000 mdpl 

sehingga lingkungannya kurang mendukung untuk pertumbuhan jamur, adapun 

pH-nya yaitu 4,8, suhu 13 C, kelembaban 70%, dan kecerahan 80x10. Kondisi 

lingkungan pada dataran tinggi kurang cocok untuk habitat jamur kayu sehingga 

tidak banyak jenis yang ditemukan. Hal ini disebabkan kurangnya air sehingga 

beberapa jenis jamur tidak dapat hidup. Jamur dapat tumbuh baik di daerah 

beriklim dingin maupun panas dengan suhu optimum antara 20-28
o
C. Beberapa 

faktor lainnya adalah kebutuhan sinar matahari tidak langsung, kelembaban udara, 

suhu dan sirkulasi udara. Jamur akan tumbuh dan berkembang dengan baik pada 

suhu 16
o
C, kelembapan 97% serta pH optimum antara 5-7,5 (Hasanuddin, 2014). 

2.1.2. Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Pertumbuhan Jamur 

Beberapa aspek lingkungan yang harus diperhatikan untuk menentukan 

keberhasilan dalam berbudidaya jamur antara lain suhu, tingkat keasaman, 

oksigen dan cahaya. Aspek lingkungan tersebut digunakan sebagai pemicu 

kehidupan jamur fase miselium atau pertumbuhan bibit menjadi fase reproduksi 

(pembentukan tubuh buah) dalam proses budidaya. Suhu optimum untuk 

pembentukan tubuh buah umumnya lebih rendah dibandingkan untuk 
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pertumbuhan miselium yaitu fase inkubasi yang memerlukan suhu udara berkisar 

antara 22 – 28
o
C dengan kelembapan 60 - 70 % dan fase pembentukan tubuh buah 

memerlukan suhu udara antara 16 - 22 
o
C. Kisaran pH untuk pertumbuhan 

miselium yang optimum umumnya berbeda dengan yang diperlukan untuk 

pembentukan tubuh buah. Keasaman pH media perlu diatur antara pH 6 - 7 

dengan menggunakan kapur (Calsium Carbonat). Oksigen merupakan unsur 

penting dalam respirasi sel, sumber energi di dalam sel dioksidasi menjadi karbon 

dioksida dan air sehingga energi menjadi tersedia. Pertumbuhan miselium akan 

tumbuh dengan cepat dalam, keadaan gelap/tanpa sinar. Sebaiknya jamur 

memerlukan cahaya untuk awal pembentukan tubuh buah, namun hanya sejumlah 

kecil panjang gelombang tertentu yang diperlukan, media harus mulai mendapat 

sinar dengan intensitas penyinaran 60 - 70 %. Secara umum jamur memerlukan 

kelembapan relatif yang cukup tinggi, kelembapan sekitar 95 – 100% menunjang 

pertumbuhan yang maksimum. Pemilihan lokasi budidaya sebaiknya yang tepat 

seperti mudah dijangkau, pilih lokasi di lahan datar, ketinggian lokasi disesuaikan 

dengan persyaratan tumbuh, jauh dari sumber pencemar dan ruangan harus bersih 

(Widyastuti, 2008). 

Awal dari budidayajamur membutuhkan biakan murni yang bebas dari 

kontaminasi dan memiliki sifat-sifat genetik yang baik. Bibit jamur tiram yang 

baik salah satunya ditandai dengan pertumbuhan miselium yang merata diseluruh 

media tumbuh. Selain itu, bibit harus mendapat kepastian masa kadaluwarsa. Jika 

bibit yang sudah kadaluwarsa diinokulasikan ke baglog, maka kemungkinan 

miselium tidak akan tumbuh sama sekali (Maulidina, 2015). Selain itu, perlu 
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dilakukan pengawasan terhadap kontaminasi hama agar tidak merusak baglog. 

Kebersihan kumbung menjadikan faktor yang penting dalam menentukan 

keberhasilan budidaya jamur.Tempat yang kurang bersih dapat menjadi sumber 

bagi pertumbuhan jamur patogen. Beberapa jamur pengkontaminan yang diisolasi 

dari baglog milik para petani adalah Trichoderma sp., Fusarium sp., Aspergillus 

sp. dan Mucor sp. Jamur patogen tersebut dapat bertahan apabila proses sterilisasi 

tidak sempurna (waktu kurang lama). Sebagian besar jamur pengkontaminan 

merupakan jamur tular udara sehingga dapat terbawa oleh aliran udara, dan 

mengkontaminasi saat pengisian bibit ke dalam baglog. Upaya perbaikan yang 

dilakukan mulai dari memilih bahan baku, mencampurkan bahan baku, 

memfermentasi, sterilisasi, inokulasi bibit, pemeliharaan (penyemprotan), 

menjaga kebersihan kumbung dan mencegah munculnya berbagai patogen lainnya 

(Mulyanto, 2017). 

2.2. Media 

Menurut Sumiati dan Sopha (2009) menyatakan, pada dasarnya media untuk 

budidaya jamur harus mengandung karbohidrat sebagai sumber C dan protein 

sebagai sumber N sehingga diperoleh nilai C/N optimal yang dibutuhkan untuk 

mendukung pertumbuhan dan perkembangan miselium. Nutrisi terpenting yang 

dibutuhkan untuk pertumbuhan miselium dan pembentukan badan buah jamur 

adalah selulosa, hemiselulosa, lignin dan protein.  

Komposisi media juga berperan peting dalam pertumbuhan jamur. Pada 

komposisi media tanam serbuk kayu 70 %, bekatul 22,5 %, kapur 6%, dan gips 

1,5 % memperlihatkan pertumbuhan dan hasil jamur tiram yang paling baik 
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(Istiqomah, 2014). Pada penambahan 20% bekatul pertumbuhan awal miselium 

penuh hanya memerlukan 18 HSI dengan waktu kemunculan primordia pada 35 

HSI dan menghasilkan berat segar jamur tiram putih sebesar 95,83 g (Mufarrihah, 

2009). Kapur berfungsi untuk mengatur pH, sedangkan gips sebagai perekat untuk 

memperkokoh baglog agar tidak cepat rusak. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penambahan kapur 3% adalah perlakuan terbaik terhadap pertumbuhan 

miselium 0,51 cm/hari dan hasil produksi 35,93 g (Pramita, 2015). 

2.2.1. Serbuk Gergaji Kayu 

Serbuk gergaji kayu sangat baik digunakan untuk media tumbuh jamur 

tiram merah terutama serbuk gergaji kayu tanaman dikotil. Serbuk gergaji kayu 

tanaman dikotil lebih mudah ditembus oleh miselium sehingga pertumbuhan 

miselium akan lebih cepat tumbuh bila dibandingkan dengan serbuk gergaji kayu 

tanaman monokotil (Suhardiman, 1990). 

Serbuk gergaji kayu yang banyak mengandung minyak maupun getah 

dapat pula digunakan sebagai media dengan cara merendamnya lebih lama 

sebelum proses lebih lanjut. Kayu atau serbuk kayu yang digunakan sebagai 

tempat tumbuh jamur mengandung karbohidrat, lignin, protein dan lain-lain. 

Kandungan kayu tersebut ada yang berguna dan membantu pertumbuhan jamur, 

tetapi ada pula yang menghambat. Kandungan yang dibutuhkan bagi pertumbuhan 

jamur antara lain adanya getah dan zat ekstraktif (zat pengawet alami yang 

terdapat pada kayu). Oleh karena itu, kayu atau serbuk kayu yang digunakan 

untuk budidaya jamur sebaiknya berasal dari jenis kayu yang tidak mengandung 

zat pengawet alami seperti kayu Albasia, Randu, dan meranti (Cahyana, 1999). 
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Serbuk gergaji kayu sengon memberikan pertumbuhan miselium jamur 

tiram putih, coklat, dan kuping yang sangat cepat pada umur 7-91 HSI, 

dikarenakan serbuk gergaji kayu sengon merupakan tempat tumbuh yang 

mengandung karbohidat, serat, lignin dan lain-lain yang dapat memacu 

pertumbuhan miselium dengan cepat dan efisiensi biologi jamur kuping tertinggi 

pada media ini yaitu 7,97% (Kashiyani, 2000). 

2.2.2. Kompos Azolla 

 

Gambar 2. Azolla (Azolla pinnata R. Br.) 

Kompos adalah pupuk alami (organik) yang terbuat dari bahan - bahan 

hijauan dan bahan organik lain yang sengaja ditambahkan untuk mempercepat 

proses pembusukan. Tumbuhan azolla (Azolla pinnata R. Br.) merupakan 

tumbuhan air yg dapat ditemukan dari daratan rendah sampai ketinggian 2200 

mdpl. Azola (Azolla pinnata R. Br.) banyak ditemukan di perairan tenang seperti 

danau, kolam, rawa, dan persawahan. (Djojosuwito, 2000). 

Menurut Maftuchah, (1998) kandungan nitrogen total dalam jaringan 

tanaman azolla (Azolla pinnata R. Br.) berkisar antara 3,9 % hingga 5,4 % Bobot 

kering sehingga tanaman ini sangat berpotensi sebagai sumber nitrogen alami. 

azolla (Azolla pinnata) memiliki kemampuan dalam mengikat N2 udara karena 

adanya simbiosis dengan sianobakteri (Anabaena azollae) yang hidup di dalam 
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rongga daun azolla. Simbiosis tersebut menyebabkan azolla mempunyai 

kualitasnutrisi yang baik. Mekanisme simbiotik yang terjadi pada kompos azolla 

adalah serangkaian proses fiksasi nitrogen pada tanah yang ditumbuhi menjadi 

subur dan kaya akan nutrisi, khususnya senyawa golongan nitrogen 

(Nugrahapraja, 2008). Sehingga kompos azolla dapat dijadikan salah satu sumber 

nitrogen untuk pertumbuhan miselium jamur. Menurut Suroso (2009) berdasarkan 

hasil penelitian kompos azolla dosis 200 gr/1 kg media (20%) pertumbuhan 

miselium pada baglog selama 4 minggu mencapai panjang 16 cm, setelah jamur 

tumbuh selama 4 hari tingginya mencapai 13 cm dengan bobot basah 77 gram dan 

bobot kering 9 gram serta menghasilkan 7 anakan jamur tiram (Pleurotus fluida). 

2.2.3. Kotoran Kambing 

Kotoran kambing dapat digunakan sebagai bahan organik pada 

pemtumbuh pupuk kandang karena kandungan unsur hara yang relatif tinggi 

dimana kotoran kambing bercampur dengan air seninya (urine) yang juga 

mengandung unsur hara (Surya, 2013). Kotoran kambing padat mengandung 

unsur hara nitrogen 0,60%, fosfor 0,30%, kalium 0,17% sedangkan kotoran 

kambing cair mengandung unsur hara nitrogen 1,50%, fosfor 0,13%, dan kalium 

1,80 % (Affandi, 2008). Pupuk kandang kambing juga memiliki kadar unsur N 

yang tinggi sebesar 0.7% dan C/N sebesar 20-25 (BPPP, 2006). Kandungan unsur 

hara yang tinggi pada pupuk dari kotoran kambing, diharapkan dapat menjadi 

campuran media yang memenuhi nutrisi untuk pertumbuhan jamur. Menurut 

Duamkhanmanee R. (2013), mengatakan bahwa jamur merang pada media yang 

terdapat campuran 0,5 kg/9,5 kg media (5,3%) kotoran kambing selama 13 hari 
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menghasilkan pertumbuhan miselium yang paling melimpah sepanjang 16 cm 

dibandingkan pada media dengan campuran kotoran kerbau, sapi, dan gajah hanya 

berkisar antara 14,8-15,7 cm. 

2.3. Analisa Proksimat 

Analisa proksimat pertama kali dikembangkan di Weende Experiment 

Station Jerman oleh Hennerberg dan Stokmann. Analisis ini sering juga dikenal 

dengan analisa WEENDE. Analisis proksimat menggolongkan komponen yang 

ada pada bahan pangan berdasarkan komposisi kimia dan fungsinya yaitu: air 

(moisture), abu (ash), protein kasar (crude protein), lemak kasar (ether extract), 

dan bahan ekstrak tanpa nitrogen (nitrogen free extract) (Suparjo, 2010).  

Analisis proksimat memiliki beberapa keunggulan yakni merupakan 

metode umum yang digunakan untuk mengetahui komposisi kimia suatu bahan 

pangan, tidak membutuhkan teknologi yang canggih dalam pengujiannya, 

menghasilkan hasil analisis secara garis besar, dapat menghitung nilai total 

digestible nutrient (TDN) dan dapat memberikan penilaian secara umum 

pemanfaatan dari suatu bahan pangan. Analisis proksimat juga memiliki beberapa 

kelemahan diantaranya tidak dapat menghasilkan kadar dari suatu komposisi 

kimia secara tepat, tidak dapat menjelaskan tentang daya cerna serta testur dari 

suatu bahan pangan (Suparjo, 2010). 

2.3.1. Protein 

Protein merupakan zat gizi yang sangat penting, karena yang paling erat 

hubungannya dengan proses-proses kehidupan. Protein juga merupakan salah satu 

kelompok bahan maronutien yang terdiri dari unsur karbon (C), hidrogen (H), 
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oksigen (O) dan nitrogen (N). Protein berperan penting dalam pembentukan 

biomolekul daripada sebagai sumber energi. Namun demikian apabila organisme 

kekurangan energi, maka protein dapat dijadikan sebagai sumber energi. 

Kandungan energi protein rata-rata 4 kkal/gram atau setara dengan kandungan 

energi karbohidrat (Sudarmadji, 1989). 

Jamur merupakan makanan yang mempunyai kandungan gizi tinggi. 

Selain mengandung sumber vitamin dan mineral, jamur memiliki kandungan 

protein lebih tinggi dibandingkan sayuran dan buah (Chang and Miles, 1989). 

Kadar protein basidiokarp jamur kuping (Auricularia polytricha) berkisar antara 

4,242 % sampai 5,008 % (Iriyanto, 2008). Jamur tiram putih merupakan salah satu 

jenis jamur kayu yang mempunyai prospek baik karena kandungan gizi protein 

nabatinya cukup tinggi. Dari hasil penelitian, rata-rata jamur tiram mengandung 

protein 19-35% lebih tinggi dibandingkan beras atau gandum (Maulana, 2012) 

2.3.2. Lemak 

Lemak merupakan sumber energi bagi tubuh. Biasanya energi yang 

dihasilkan per gram lemak adalah lebih besar dari energi yang dihasilkan oleh 1 

gram karbohidrat atau 1 gram protein. 1 gram lemak mengahasilkan 9 kalori 

(kkal) (Purwasih, 2017). Minyak dan lemak adalah trimester dan gliserol, yang 

dinamakan trigliserida. Minyak umumnya berasal dari tumbuhan, contohnya 

minyak jagung, minyak zaitun, minyak kacang, dan lain-lain. Lemak nabati 

umumnya bercampur dengan steroid nabati yang disebut fitosterol (Umami, 

2015). Kadar lemak dalam analisis proksimat ditentukan dengan 
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mengekstraksikan bahan dalam pelarut organik. Zat lemak terdiri dari karbon, 

oksigen dan hidrogen. 

2.3.3. Karbohidrat 

Karbohidrat merupakan sumber kalori atau makronutrien utama bagi 

organisme heterotrop, jumlah kalori yang dapat dihasilkan oleh I gram 

karbohidrat hanya 4 kal (kkal) (Winarno, 1992). Karbohidrat selain berfungsi 

untuk menghasilkan energi, juga mempunyai fungsi yang lain bagi tubuh. Fungsi 

lain karbohidrat yaitu pemberi rasa manis pada makanan, penghemat protein, 

pengatur metabolisme lemak, membantu pengeluaran feses (Sari, 2014). Kadar 

karbohidrat pada jamur tiram mencapai 0,76% per 100 gram, yang ditumbuhkan 

pada media serbuk kayu kemiri (Nasution, 2016). 

2.3.4. Kadar Air 

Kadar air adalah persentase kandungan air suatu bahan yang dapat 

dinyatakan berdasarkan bobot basah atau berdasarkan bobot kering. Kadar air juga 

salah satu karakteristik yang sangat penting pada bahan pangan, karena air dapat 

mempengaruhi penampakan, tekstur, dan cita rasa pada bahan pangan. Kadar air 

yang tinggi mengakibatkan mudahnya bakteri, kapang, dan khamir untuk 

berkembang biak, sehingga akan terjadi perubahan pada bahan pangan. Kadar air 

setiap bahan berbeda tergantung pada kelembapan suatu bahan. Semakin lembab 

tekstur suatu bahan, maka akan semakin tinggi persentase kadar air yang 

terkandung di dalamnya (Winarno, 2004). 
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2.3.5. Kadar Abu 

Penentuan kadar abu dimaksudkan untuk mengetahui kandungan 

komponen yang tidak mudah menguap (kompoen anorganik atau garam mineral) 

yang tetap tinggal pada pembakaran dan pemijaran senyawa organik (Nurilmala, 

2006). Semakin rendah kadar abu suatu bahan, maka semakin tinggi 

kemurniannya. Tinggi rendahnya kadar abu suatu bahan antara lain disebabkan 

oleh kandungan mineral yang berbeda pada sumber bahan baku dan juga dapat 

dipengaruhi oleh proses mineralisasi pada saat pemtumbuh (Sudarmaji, 1989). 

2.3.6. Komposisi Bahan Pangan pada Jamur Liar 

Spesies jamur liar yang dapat dimakan (Cantharellus cibarius, Rusula 

delica var chloroides, Ramaria largentii, Hygrophorus russula, Amanita 

caesarea, Fistulina hepatica, Boletus aureus, Armillaria tabescens, Armillaria 

mellea, Lepista nuda) dianalisis untuk komposisi bahan kering protein kasar, 

lemak kasar, total karbohidrat dan abu. Bahan kering jamur bervariasi dari 8,66% 

(Lepista vnuda) hingga 17,43% (Cantharellus cibarius). Kandungan protein jamur 

antara 21,57% (Cantharellus cibarius) - 34,77% (Amanita caesaria), kandungan 

lemak antara 2,10% (Armillaria mellea) - 6,00% (Hygrophorus russula), 

kandungan total karbohidrat antara 53,33% (Hygrophorus russula) - 66,87% 

(Armillaria tabesceus) dan kandungan abu antara 5,61% (Russula delica) - 9,44% 

(Cantharellus cibarius) (Ouzouni dkk., 2009). Media tanam yang ditambahkan 

dengan substrat batang kedelai dapat menghasilkan bobot segar jamur mencapai 

31,5 gram, diikuti pada substrat batang millet (22,7 g), tangkai kapas (17,9 g), dan 

batang gandum (14,3 g). Kandungan protein tertinggi yaitu pada penambahan 
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substrat tangkai kapas (22,15 g), dan terendah yaitu pada penambahan substrat 

batang millet (14,06 g). Kandungan serat kasar diperoleh pada substrat batang 

kedelai (27 g) dan substrat batang millet (31,32 g). Kandungan karbohidrat dari 

jamur yang dibudidayakan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara 

substrat yang digunakan, hal ini mungkin timbul dari perbedaan biologis dan 

kimia media substrat (Dundar dkk., 2009). Kascing tanah yang digunakan sebagai 

campuran media untuk budidaya jamur, membuat tekstur media menjadi lempung 

berpori yang berpengaruh terhadap pertumbuhan jamur dan kandungan bahan 

pangan dalam jamur Calocybe indica. Hasil analisa proksimat yaitu 31,42 ± 1,57 

g protein, 37,68 ± 1,50 g serat, 0,74 ± 0,03 g lemak, dan 56,73 ± 2,83 g 

karbohidrat (Lakshmipathy dkk., 2012). 

 


