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III. METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat 

Kegiatan penelitian dilakukan sejak November 2018 sampai Mei 2019 

yang bertempat di Pusbang Biotek Unit Jamur Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

3.2. Alat dan Bahan 

3.2.1. Alat untuk Budidaya Jamur 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kumbung, plastik ukuran 

½kg, drum, kompor, gas LPJ, alat pengepres, cangkul, pisau, plastik klip ukuran 

6x10 cm, timbangan analitik, botol, spatula, penggaris, alat tulis dan alat 

dokumentasi. 

3.2.2. Alat untuk Analisis Proksimat 

Alat yang digunakan untuk penetapan kadar air adalah oven, cawan 

porselin, desikator, penjepit cawan, dan timbangan analitik. Alat yang digunakan 

untuk penetapan kadar abu dan bahan organik adalah cawan porselin, tanur 

pengabuan, desikator, timbangan analitik dan penjepit cawan. Alat yang 

digunakan untuk penetapan serat kasar adalah waterbath, timbangan analitik, 

penjepit, beaker glass 250 ml, erlenmeyer untuk menyaring, pompa vacum, gelas 

penyaring, spatula, oven, dan desikator. Alat yang digunakan untuk penetapan 

kadar lemak dengan metode ekstraksi soxhlet adalah alat soxhlet, labu datar, 

waterbath, oven, timbangan analitik, dan desikator. Alat yang digunakan untuk 

penetapan kadar protein dengan metode makro – kjeldahl adalah timbangan 
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analitik, tabung destruksi, destilator, beker glass 250 ml, gelas ukur 25 ml, dan 

pipet ukur 5 ml. 

3.2.3. Bahan untuk Budidaya Jamur 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu serbuk kayu gergaji, 

kompos azolla, kotoran kambing, bekatul, kapur, gips, 4 jenis bibit jamur hasil 

koleksi Lab. Jamur, spirtus, kertas label, sarung tangan, masker, kertas milimeter, 

dan tutup botol. 

3.2.4. Bahan untuk Analisis Proksimat 

Bahan yang digunakan untuk penetapan kadar air  dan kadar abu adalah 

sampel masing-masing jenis jamur. Bahan yang digunakan untuk penetapan serat 

kasar adalah larutan 0,255 N H2SO4, 0,313 N NaOH, kertas saring, dan aquades. 

Bahan yang digunakan untuk penetapan kadar lemak dengan metode ekstraksi 

soxhlet adalah pelarut lemak (dietil eter atau petroleum eter, atau n – heksana). 

Bahan yang digunakan untuk penetapan kadar protein dengan metode makro – 

kjeldahl adalah K2S2O4, HgO, H2SO4 pekat, 4%K2S, 50%NaOH, 0,1 N HCl, 

indikator metil merah, 0,1 N NaOH, dan larutan blanko. 

3.3. Prosedur penelitian 

Percobaan ini disusun berdasarkan Rancangan Acak Lengkap terdiri dari 2 

faktor. Faktor 1 adalah 4 jenis bibit jamur hasil koleksi Lab. Jamur yaitu J1 (PS6), 

J2 (PS10), J3 (PS31), dan J4 (P8). 
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Tabel 1. Jamur yang digunakan sebagai bahan penelitian 

Jenis Jamur  Hasil eksplorasi Bibit Jamur 

J1 

Petung Sewu (PS6) 

 

 

J2  

Petung Sewu (PS10) 

  

J3 

Petung Sewu (PS31) 

 

 

J4 

Pasinan (P8) 

 

 

Faktor kedua adalah dengan perbedaan 3 media tumbuh, diantaranya : 

M1: Serbuk gergaji 70% + bekatul 22,5% + kapur 6% +gips 1,5% (Istiqomah, 

2014) 

M2: Kompos Azolla20% + serbuk gergaji 50% +bekatul 22,5% + kapur 6% +gips 

1,5% 
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M3: Kotoran kambing 5,3% + serbuk gergaji 64,7% +bekatul 22,5% + kapur 6% 

+gips 1,5% 

Kedua faktor tersebut dikombinasikan menjadi 15 kombinasi perlakuan 

diulang sebanyak 3 kali dengan 4 populasi dan 4 sampel. Berikut adalah 

kombinasi perlakuan dari faktor 1 dan faktor 2 : 

J1M1 : Jenis jamur PS6 + Serbuk gergaji 70% + bekatul 22,5% + kapur 6% + 

kalsium 1,5% 

JIM2 : Jenis jamur PS6 + kompos Azolla 20% + serbuk gergaji 50%+ bekatul 

22,5% + kapur 6% + kalsium 1,5% 

JIM3 : Jenis jamur PS6 + pupuk kandang kambing 12,5% + serbuk gergaji 55% 

+ bekatul 22,5% + kapur 6% + kalsium 1,5% 

J2M1 : Jenis jamur PS10 + serbuk gergaji 70%+ bekatul 22,5% + kapur 6% + 

kalsium 1,5% 

J2M2 : Jenis jamur PS10 + kompos Azolla 20% + serbuk gergaji 50%+ bekatul 

22,5% + kapur 6% + kalsium 1,5% 

J2M3 : Jenis jamur PS10 + pupuk kandang kambing 12,5% + serbuk gergaji 55% 

+ bekatul 22,5% + kapur 6% +kalsium 1,5% 

J3M1 : Jenis jamur PS31 + serbuk gergaji 70%+ bekatul 22,5% + kapur 6% + 

kalsium 1,5% 

J3M2 : Jenis jamur PS31 + kompos Azolla 20% + serbuk gergaji 50%+ bekatul 

22,5% + kapur 6% + kalsium 1,5% 

J3M3 : Jenis jamur PS31 + pupuk kandang kambing 12,5% + serbuk gergaji 55% 

+ bekatul 22,5% + kapur 6% + kalsium 1,5% 
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J4M1 : Jenis jamur P8 + serbuk gergaji 70%+ bekatul 22,5% + kapur 6% + 

kalsium 1,5% 

J4M2 : Jenis jamur P8 + kompos Azolla 20% + serbuk gergaji 50% + bekatul 

22,5% + kapur 6% + kalsium 1,5% 

J4M3 : Jenis jamur P8 + pupuk kandang kambing 12,5% + serbuk gergaji 55% + 

bekatul 22,5% + kapur 6% + kalsium 1,5% 
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Keterangan : 

- J1 : Petung Sewu (PS6)  -   J3 : Petung Sewu (PS31) 

- J2 : Petung Sewu (PS10)  -   J4 : Pasinan (P8) 

- M1 : Serbuk gergaji 70% + bekatul 22,5% + kapur 6% +gips 1,5% (Istiqomah, 2014) 

- M2 : Kompos Azolla 20% + serbuk gergaji 50% +bekatul 22,5% + kapur 6% +gips 1,5% 

- M3 : Kotoran kambing 5,3% + serbuk gergaji 64,7% +bekatul 22,5% + kapur 6% +gips 1,5% 

- I, II, dan III : Ulangan 

Gambar 2. Denah penelitian menggunkana RAL faktorial 
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3.4. Pelaksanaan Penelitian 

1. Pembuatan Media (Baglog) 

Pelaksanaan dimulai dari persiapan bahan baku yaitu serbuk gergaji, 

kompos azolla, pupuk kandang dari kotoran kambing, bekatul, tepung jagung, 

kapur dan air. Bersihkan semua bahan baku dari segala kotoran dengan cara 

dianyak. Setiap jenis media memiliki takaran yang berbeda. Menimbang setiap 

bahan baku sesuai kebutuhan, dapat dilihat pada Lampiran 1. Kemudian 

melakukan pencampuran semua bahan hingga merata pada tempat yang bersih. 

Setelah semua bahan tercampur kemudian ditambahkan air hingga kadar air 60-

65% dari seluruh berat bahan yang akan digunakan untuk membuat baglog 

(Cahyana et al., 1999). Kesesuaian kadar air yang digunakan dapat dilihat saat 

mencampur bahan untuk membuat baglog sampai semua bahan tercampur merata, 

kemudian ketika digenggam tidak lepas dan air tidak menetes. 

Melakukan pengomposan selama 1-2 hari dengan cara menutup media 

menggunakan terpal atau sejenisnya agar kondisi menjadi anaerob. Memasukan 

media kedalam plastik ukuran 1 kg menggunakan alat pengepres atau padatkan 

secara manual dan menutup baglog dengan cincin log dan tutup botol. 

 

Gambar 3. Baglog yang belum disterilisasi 
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2. Sterilisasi Media  

Sebelum sterilisasi, drum diisi air terlebih dahulu sampai batas yang 

ditentukan. Kemudian baglog dimasukkan ke dalam drum dengan posisi berdiri. 

Pada baris pertama baglog halus diisi hingga penuh, baru mengisi baris 

selanjutnya. Setiap baris tinggi baglog harus sama agar tidak terjadi kerusakan. 

Jika drum sudah penuh tutup dengan plastik dan diikat dengan tali rafia. Proses 

sterilisasi baglog menggunakan drum yang memanfaatkan uap air panas, selama 

7-8 jam hingga suhu 100
o
 C. Menurut Djariah dan Djarijah (2001), proses 

sterilisasi baglog dalam drum minimal selama 8 jam, sehingga proses sterilisasi 

sempurna. Setelah proses sterilisasi selesai, baglog didinginkan dengan cara 

dikering anginkan. 

 

Gambar 4. Proses sterilisasi menggunakan drum 

3. Inokulasi atau Penanaman Bibit Jamur  

Setelah baglog dingin, angkat dan masukkan ke dalam tempat inokulasi 

kemudian diberi label sesuai perlakuan. Inokulasi bibit sebaiknya dilakukan pada 

ruangan khusus untuk mengurangi resiko kontaminasi dan dilakukan secara 

aseptis, bibit yang digunakan sebaiknya berasal dari bibit lokal yang diisolasi dan 

ditumbuhkan sendiri sehingga terjamin kualitas, serta akan menghemat biaya 

produksi, selain itu kebersihan dan ketrampilan dari orang menginokulasi juga 
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harus diperhatikan (Sumiati et al., 2006). Pengerjaan dilakukan secara aseptik di 

ruang inokulasi pada suhu 25,4
 o

C dan kelembaban 58%. Setiap 1 botol bibit 

jamur ditanam pada 40 baglog yang berisi 3 macam media yang berbeda. Cara 

penanaman yaitu sterilisasi tangan dengan alkohol dan sterilisasi semua alat 

menggunakan alkohol dan api bunsen. Membuka tutup botol yang berisi bibit 

jamur kemudian mulut botol langsung didekatkan dengan api dengan tujuan 

terhindar dari kontaminasi. Membuka tutup baglog dan dengan cepat 

memasukkan bibit jamur ke dalam baglog. Cara memasukkan bibitnya yaitu 

menggunakan spatula dengan mengambil sebanyak 2 spatula kemudian 

memasukkan ke dalam baglog dengan sedikit ditekan. Setelah itu, menutup 

kembali baglog dengan kertas yang telah dipanaskan dengan api dan menguncinya 

dengan karet. Jika botol yang berisi bibit jamur selesai digunakan segera ditutup 

kembali untuk menghindari kontaminasi. 

 

Gambar 5.Penanaman bibit jamur pada baglog 

4. Inkubasi  

Baglog ditempeli kertas milimeter blok untuk mempermudah pengamatan. 

Panjang baglog untuk M1= 8 cm, M2 = 7,5 cm, dan M3 = 10 cm. Baglog 

ditempatkan di ruang inkubasi dengansuhu 24,3
o
C dan kelembaban 61%. 

Penempatan baglog diruang inkubasi sesuai denah percobaan dengan posisi 
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baglog berdiri (Gambar 6.). Setiap perlakuan terdapat 4 sampel, untuk sampel 

pertama diletakkan pada rak pertama dan seterusnya. Masa inkubasi dilakukan 

selama 30-50 hari berdasarkan kecepatan pertumbuhan miselium jamur. Baglog 

yang telah ditumbuhi miselium secara merata dan warna miselium putih menebal 

dapat dipindahkan ke dalam tempat pertumbuhan yang pada umumnya berada 

dalam kumbung (Mulyanto, 2017). Selama inkubasi jika terdapat baglog yang 

terkontaminasi segera dipisahkan agar menghindari penularan spora jamur lain. 

 

Gambar 6. Pertumbuhan miselium berbagai jamur pada masa inkubasi 

5. Pembuahan  

Setelah miselium memenuhi media, baglog dipindah di ruang pembuahan 

(kumbung) dengan kelembapan 81% dan suhu 22
o
C. Posisi baglog ditidurkan dan 

penutup baglog dibuka. Agar kelembapan terjaga, ruangan sebaiknya di siram air 

bersih setiap hari. Frekuensi penyemprotan disesuaikan dengan kondisi tempat 

tumbuh jamur. Kondisitempat tumbuh yang sudah cukup lembab, maka 

penyemprotan dilakukan sekali dalam sehari. Namun, penyemprotan sebaiknya 

dilakukan sebanyak dua kali yaitu pagi dan sore hari. Hal ini bertujuan untuk 

menciptakan kondisi yang lembabdan suhu yang sesuai dengan suhu optimal 

untuk pertumbuhan jamur (Mulyanto, 2017). 

J3M3 J2M1 J3M2 
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Media yang terdapat pada bagian depan baglog di buang untuk 

mempercepat pertumbuhan primordia. Jika terdapat jamur yang tumbuh lambat, 

samping atau bawah baglog yang terdapat miselium dirobek kecil menggunakan 

pisau. Kemudian primordia dibiarkan tumbuh hingga terbentuk badan buah yang 

sempurna. Selama masa pertumbuhan badan buah, kondisi lingkungan sekitar 

dibersihkan dari hama dan penyakit serta dilakukan pengukuran pada setiap 

perkembangan tubuh buah jamur menggunakan penggaris.  

 

Gambar 7. Merobek bagian samping baglog pada masa pembuahan 

6. Pemanenan 

Jamur dapat dipanen jika sudah berhenti tumbuh dan mulai mengering. 

Proses pemanenan jamur dilakukan dengan cara mengambil badan buah sampai 

pangkalnya, dan jangan sampai meninggalkan bekas atau tangkai yang masih 

tertinggal, karena hal tersebut dapat menyebabkan kebusukan sehingga 

merugikan. Setelah pemanenan media bagian depan dikeruk kembali, agar 

miselium yang masih aktiv membelah segera tumbuh membentuk primordia baru. 

Jamur yang sudah dipanen dibersihkan terlabih dahulu dari kotoran dan 

dimasukkan ke dalam kertas klip yang telah diberi label sebelum akhirnya 

ditimbang. 
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   (a)           (b) 

Gambar 8. (a) Proses pemanenan jamur (b) Hasil pemanenan jamur  

7. Menimbang Bobot Basah dan Bobot Kering Jamur  

Jamur yang sudah dipanen dan dibersihkan dari kotoran, kemudian 

ditimbang bobot basah jamur menggunakan timbangan analitik. Setelah itu jamur 

dipotong tipis dan kecil untuk mempercepat proses pengeringan. Jamur dikering 

anginkan selama 2 hari kemudian di oven pada suhu 55 
o
C selama 20 jam. Setelah 

jamur sudah dingin, ditimbang kembali untuk menentukan bobot kering jamur. 

 

   (a)           (b) 

Gambar 9. Menimbang bobot basah (a) dan bobot kering (b) jamur 

8. Analisis Proksimat  

Jamur yang telah ditimbang bobot keringnya kemudian dilakukan 

pengujian kadar air, kadar abu, lemak kasar, serat kasar, protein dan karbohidrat.  

a. Penetapan kadar air metode oven (Sudarmadji, 1984) 
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Prosedur Kerja : 

1. Menimbang cawan kosong, catat sebagai k1. 

2. Melakukan pengulangan penimbangan cawan kosong sebanyak 2 kali lagi, 

catat sebagai k2 dan k3. 

3. Menghitung simpangan baku nya 
 

1

321)3()2()1(
2222





n

kkkkkk
 

dimana n = 3 

4. Menghitung bobot rata-rata dari cawan kosong, = 
3

321 kkk 
 

catat sebagai kr. 

5. Menambahkan 2 gram sampel uji, catat sebagai i1 

6. Melakukan pengulangan penimbangan cawan plus isi sebanyak 2 ( dua ) kali 

lagi, catat sebagai i2 dan i3. 

7. Menghitung simpangan bakunya = 
 

1

321)3()2()1(
2222





n

iiiiii
 

dimana n = 3 

8. Menghitung bobot rata-rata cawan plus isi  = 
3

321 iii 
 

Catat sebagai ir 

9. Menghitung bobot sampel uji = ir – kr 

10. Memanaskan sampel uji didalam oven, dengan temperatur 100 – 105 
o
C, 

selama 3 – 5 jam, tergantung bahan sampel uji. 
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11. Mengeluarkan dari dalam oven dan masukkan kedalam desikator, kemudian 

ditunggu sampai temperatur mencapai suhu ruangan, timbang, catat sebagai 

01. Perhitungan Kadar Air = 100% - Berat Kering 

b. Penetapan Kadar Abu dan bahan Organik 

Prosedur Kerja : 

1. Cawan porselin kosong dimasukkan dalam oven dengan suhu 105C selama 1 

jam. Kemudian cawan diambil menggunakan tang penjepit dan dimasukkan 

dalam desikator selama + 30 menit (sama dengan suhu ruang). Kemudian 

ditimbang dengan teliti dan catat (beratnya = A gram) 

2. Menimbang sampel/bahan sebanyak  2 gram (B) masukkan dalam cawan 

porselin tersebut. 

3. Kemudian memasukkan kedalam tanur/furnace dengan suhu  600C, apabila 

suhu alat tersebut sudah mencapai 600C baru di hitung selama 1 jam. 

4. Setelah temperatur turun menjadi 100C kemudiandimasukkan ke dalam oven 

selama 1 jam dengan suhu 105C. 

5. Memasukan dalam desikator + 30 menit (Sama dengan suhu ruang). Setelah 

dingin timbang berat pengabuan (C). 

Perhitungan/Rumus Kadar Abu : 

Kadar Abu = 
   

 
x100% = Abu % 

Perhitungan/Rumus Bahan Organik/BO 1 :  

Kadar BO = 
       

 
x 100% = BO % 

Perhitungan/Rumus Bahan Organik/BO 2 :  
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Kadar BO  = 100 - ABU = BO % 

c. Penetapan Serat Kasar (AOAC, 1970) 

Prosedur Kerja : 

1. Sisa sampel/bahan hasil ekstrasi lemak yang sudah diketahui beratnya (B 

gram). 

2. Selanjutnya mengambil kertas saring dan oven dengan suhu 105C selama 1 

jam, kemudian masukkan dalam eksikator  20 menit dan timbang dengan teliti 

catat hasulnya (A gram) 

3. Memasukkan sample kedalam beaker glass 250 ml, tambahkan 200 ml H2SO4 

0.255N dan tutup dengan plastik dan diikat dengan karet gelang. 

4. Kemudian dimasukkan kedalam waterbath atau di godok dan dihitung selama 1 

jam dari mulai mendidih. Biarkan sampai dingin/hangat setelah itu di saring, 

sampai residu semua tertinggal di kertas saring. Bilas beaker glass yang masih 

ada sisa-sisa residu tadi dengan aquadest  200 ml. 

5. Residu yang tertinggal di kertas saring kemudian diambil dan dimasukkan ke 

dalam beaker glass, kemudian ditambahkan 200 ml NaOH 0,313 N tutup 

dengan plastik dan karet gelang, kemudian godok dan dihitung selama 1 jam 

dari mulai mendidih. Biarkan sampai dingin/hangat setelah itu di saring, 

6. Penyaringan yang kedua menggunakan kertas saring yang sudah diketahui 

beratnya/poin no.2. Penyaringan yang pertama menggunakan kertas saring dari 

analisa lemak kasar. 

7. Membilas beaker glass yang masih ada sisa-sisa residu tadi dengan aquadest  

200 ml. Setelah itu diambil dan masukkan dalam oven suhu 105C selama 1 
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jam, kemudian masukkan dalam eksikator  20 menit dan timbang dengan teliti 

catat hasulnya (C gram) 

8. Membilas beaker glass yang masih ada sisa-sisa residu tadi dengan aquadest  

200 ml. Setelah itu diambil dan masukkan dalam oven suhu 105C selama 1 

jam, kemudian masukkan dalam eksikator  20 menit dan timbang dengan teliti 

catat hasulnya (C gram) 

Perhitungan/Rumus Kadar Serat Kasar/SK : 

Kadar SK = 
   

 
x 100% = SK % 

Keterangan : 

A  =  bobot kertas saring kosong 

B  =  bobot sampel 

C  =  bobot kertas saring dan residu setelah di oven 

d. Kadar Lemak dan Minyak dengan Metode Soxhlet (Woodman, 1941) 

Prosedur Kerja : 

1. Menimbang dengan teliti 2 g bahan yang telah dihaluskan (sebaiknya yang 

kering dan lewat 40 mesh). Campur dengan pasir yang telah dipijarkan 

sebanyak 8 g dan masukkan ke dalam tabung ekstrasi soxhlet dalam thimble. 

2. Mengalirkan air pendingin melalui kondensor. 

3. Memasang tabung ekstrasi pada alat distilasi soxhlet dengan dengan pelarut 

petroleum ether secukupnya selama 4 jam. Setelah residu dalam tabung 

ekstrasi diaduk, ekstraksi dilanjutkan lagi selama 2 jam dengan pelarut yang 

sama. 
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4. Petroleum ether yang telah mengandung ekstrak lemak dan minyak 

dipindahkan ke dalam botol timbang yang bersih dan diketahui beratnya 

kemudian menguapkan dengan penangas air sampai agak pekat. Teruskan 

pengeringan dalam oven 100
o
C sampai berat konstan. 

5. Berat residu dalam botol timbang dinyatakan sebagai berat lemak dan minyak. 

Perhitungan = 
                         

                
x 100%  

e. Kadar Protein  

Penentuan N - Total. Cara Makro-Kjeldahl yang dimodifikasi (AOAC, 1970) 

Prosedur Kerja : 

1. Menimbang 1 gram bahan yang telah dihaluskan dan masukkan ke dalam labu 

kjeldhal. Kalau kandungan protein bahan tinggi, misalnya tepung ikan, 

gunakan bahan kurang dari 1 gram. Kemudian tambahkan 7,5 g K2S2O4 dan 

0,35 g HgO (Awas : zat ini beracun) dan akhirnya tambahkan 15 ml H2SO4 

pekat. 

2. Memanaskan semua bahan dalam labu kjeldahl dalam almari asam berhenti 

berasap. Teruskan pemanasan dengan api besar sampai mendidih dan cairan 

menjadi jernih. Teruskan pemanasan tambahkan lebih kurang satu jam. 

Matikan api pemanas dan biarkan bahan menjadi dingin. 

3. Kemudian menambahkan 100 ml aquades dalam labu kjeldahl yang 

didinginkan dalam almari es dan beberapa lempeng Zn, juga ditambahkan 15 

ml larutan K2S 4% (dalam air) dan akhirnya tambahkan perlahan-lahan larutan 

NaOH 50% sebanyak 50 ml yang sudah didinginkan dalam almari es. Kemdian 

memasang labu kjeldahl dengan segera pada alat distilasi. 



34 

 
 

4. Memanaskan labu kjeldahl perlahan-lahan sampai dua lapisan cairan 

tercampur, kemudian panaskan dengan cepat sampai mendidih. 

5. Distilat ini ditampung dalam erlenmeyer yang telah diiisi dengan 50 ml larutan 

standart HCl (0,1 N) dan 5 tetes indikator metil merah. Lakukan distilatasi 

sampai distilat yang tertampung sebanyak 75 ml. 

6. Melakukan titrasi distilat yang diperoleh dengan standart NaOH (0,1N) sampai 

warna kuning. 

7. Membuat larutan blanko dengan mengganti bahan dengan aquades, lakukan 

destruksi, distilasi dan titrasi seperti pada bahan contoh. 

f. Karbohidrat 

Kabohidrat = 100 – (kadar air 105 
o
C + kadar abu + protein kasar + lemak kasar) 

3.5.2 Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data yang digunakan adalah dengan menggunakan 

metode analisis deskriptif, yaitu mengindentifikasi masalah dimana sajian data 

dibahas dengan menghubungkan atau membandingkan dengan teori kemudian 

ditarik kesimpulan. Data diskripsi sifatnya mendeskripsikan tahapan-tahapan 

kegiatan selama penelitian. Selain itu, apabila data diperoleh secara kuantitatif 

maka dianalisis atau dikaji secara kuantitatif. 

3.5.3 Variabel Pengamatan 

Pengamatan pada fase pertumbuhan jamur meliputi:  

1. Persentase pertumbuhan miselium (%) 

Diukur setiap hari sekali setelah inokulasi sampai miselium memenuhi 

media. 
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% Pertumbuhan miselium =
                                         

                        
 

(Utama, 2013). 

2. Umur saat muncul primordia (HSI) 

Dilakukan dengan mencatat hari pertama saat munculnya badan buah 

jamur dengan ciri miselium yang menebal dan membentuk gumpalan kecil 

(Mufarrihah, 2009). 

3. Umur panen (HSI) 

Dihitung pada pertama kali jamur dapat dipanen. Setiap jenis jamur 

memiliki waktu panen yang berbeda. 

4. Bobot basah (gram) 

Dilakukan dengan menimbang hasil jamur setelah panen pada setiap 

perlakuakan (Mufarrihah, 2009).  

5. Bobot kering (gram) 

Ditimbang setelah jamur dikeringanginkan selama 2 hari kemudian di 

oven pada suhu 55 
o
C selama 20 jam (Simarmata, 2017). 

Hasil yang diperoleh menjadi sasaran analisis ragam (ANOVA), sedangkan uji 

signifikansi dilakukan oleh uji lanjut BNJ 5%. Progam untuk analisis ragam 

menggunakan Mictrosoft Excel. Data umur saat muncul primordia, umur panen, 

berat basah, dan berat kering ditransformasi menggunakan =√       . 

 


