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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Jamur 

Jamur merupakan tumbuhan yang memiliki ciri-ciri khusus, seperti memiliki 

inti sejati, tidak berklorofil, berbentuk talus, tubuh somatik berbentuk benang, dan 

bijinya berbentuk spora. Jamur tumbuh optimal di tempat yang tidak memerlukan 

penetrasi cahaya matahari atau teduh. Dengan kondisi tersebut, jamur akan tumbu 

lebih cepat daripada di tempat yang terang dengan cahaya matahari yang berlimpah 

(Asegab, 2011). Jamur merupakan mushroom yang memiliki bentuk luar berupa 

tubuh buah berukuran besar, sehingga dapat diamati mata secara langsung. Umumnya 

bentuk tubuh buah jamur yang tampak di permukaan media tumbuh seperti payung. 

Tubuhnya terdiri dari bagian tegak yang berfungsi sebagai batang penyangga tudung 

serta tudung yang berbentuk mendatar atau membulat. Bagian tubuh lainnya adalah 

jaring-jaring di bawah permukaan media tumbuh berupa miselia yang tersusun dari 

berkas-berkas hifa (Achmad, et al. 2011). 

Jamur memiliki tubuh buah seperti payung yang terdiri dari akar, batang, dan 

tudung. Siklus hidup jamur berawal dari spora (basidospora) yang kemudian akan 

berkecambah membentuk hifa berupa benang-benang halus. Hifa ini akan tumbuh ke 

seluruh bagian media tumbuh. Selanjutnya dari kumpulan hifa akan terbentuk 

gumpalan kecil berbentuk bundar atau lonjong biasa disebut primordia atau pinhead 

(kepala jarum). Primordia kemudian akan terdeferensiasi menjadi tudung, batang, dan 

akar yang biasa disebut dengan tubuh buah jamur (Asegab, 2011). 
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Jamur dapat tumbuh baik di daerah beriklim dingin maupun panas dengan 

suhu optimum antara 20-28ºC. Beberapa faktor lainnya adalah kebutuhan kebutuhan 

sinar matahari tidak langsung, kelembaban udara, suhu dan sirkulasi udara. Pada suhu 

16ºC, kelembapan 97% serta pH optimum antara 5-7,5 (Hasanuddin, 2014). Beberapa 

faktor lingkungan yang berperan dalam pertumbuhan jamur menurut Achmad, dkk 

(2011), yaitu: 

1. Oksigen 

Oksigen sangat dibutuhkan oleh jamur untuk melakukan respirasi yang 

menghasilkan CO2 dan H2O. Sebaliknya untuk pertumbuhan yang 

optimum, oksigen harus diambil secara bebas dari udara. Tanpa adanya 

oksigen, tidak ada jamur yang dapat hidup. 

2. Kelembaban 

Kebutuhan jamur akan memiliki kelembaban yang berbeda-beda, 

namun hampir semua jenis jamur dapat hidup pada substrat yang belum 

jenuh air. Kadar air substrat yang rendah sering menjadi faktor pembatas 

bagi pertumbuhan jamur. Kondisi ini berlaku bagi jenis jamur yang hidup 

pada kayu atau tanah. Kayu dengan kadar air kurang dari 20% umumnya 

sedikit diserang oleh jamur perusak. Sebaliknya kayu dengan kadar air 35-

50% sangat disukai oleh jamur perusak. Jamur pelapuk akan menyerang 

kayu yang berbeda pada lingkungan yang lembab dalam waktu yang 

relatif lama. 
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3. Konsentrasi 

Hidrogen (pH) Umumnya jamur akan tumbuh dengan baik pada pH 

kurang dari 7 (dalam suasana asam sampai netral). Pertumbuhan yang 

optimum akan dicapai pada pH 4,5 sampai 5,5. 

4. Suhu 

Sebagian besar mushroom, termasuk jamur bersifat mesofili. Artinya, 

jamur tumbuh pada kisaran suhu 10-40ºC dengan pertumbuhan optimum 

pada kisaran suhu 25-35ºC. 

5. Cahaya 

Cahaya tidak terlampau diperlukan untuk pertumbuhan mushroom 

secara keseluruhan. Namun, cahaya menjadi sangat penting dalam 

pembentukan tubuh buah atau pembentukan spora atau pelepasan spora 

untuk mushroom yang bersifat fototropisme positif. 

Menurut El Shirazi dalam Putra (2013), ciri-ciri jamur berbeda dengan 

organisme lainnya, yaitu dalam hal: struktur tubuh, cara makan, dan reproduksinya 

a. Struktur Tubuh 

Struktur tubuh jamur ada yang satu sel, misalnya: khamir, ada pula 

jamur yang multi seluler membentuk tubuh buah besar yang ukurannya 

mencapai satu meter, misalnya: jamur kayu. Tubuh jamur tersusun dari 

komponen dasar yang disebut hifa. Hifa membentuk jaringan yang disebut 

miselium. Miselium menyusun jalinan-jalinan semu menjadi tubuh buah. 
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Tubuh buah jamur pada umumnya tersusun oleh bagian-bagian yang 

dinamakan tudung/cap (pileus), bilah (lamellae), kumpulan bilah (gills), 

cincin (annulus/ring), batang/tangkai (stipe), cawan (Vol.va), akar semu 

(rhizoids), sisik (scale). Bagian-bagian tubuh jamur tersebut dapat dilihat 

pada gambar 1 sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Bagian Tubuh Jamur 

Sumber: www.toxinology.com 

b. Cara Memperoleh Makanan 

Di dalam memperoleh makanannya, jamur menyerap zat organik dari 

lingkungan melalui hifa dan miseliumnya yang akan disimpan dalam 

bentuk glikogen. Jamur bersifat heterotrof yaitu sebagai konsumen murni 

yang bergantung pada subtrat yang menyediakan karbohodrat, protein, 

vitamin, dan senyawa kimia lainnya. Sebagai makhluk heterotrof, jamur 

dapat bersifat parasit obligat, parasit fakultatif, atau saprofit. 
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1. Parasit Obligatif, merupakan sifat jamur yang hanya dapat hidup pada 

inangnya, sedangkan diluar inangnya tidak dapat hidup, misalnya 

Pneumonia carinii (khamir yang menginfeksi paru-paru penderita 

AIDS). 

2. Parasit Fakultatif, merupakan jamur yang bersifat parasit jika 

mendapat inang yang sesuai, tetapi dapat bersifat saprofit jika tidak 

menemukan inang yang cocok. 

3. Saprofit, merupakan jamur pelapuk dan pengubah susunan zat organik 

yang telah mati. 

c. Reproduksi 

Reproduksi jamur dapat dilakukan secara seksual (generative) dan 

aseksual (vegetative). Secara aseksual, jamur menghasilkan spora. 

Sedangkan secara seksual pada jamur melalui kontak gametangium dan 

konjugasi. Kontak gametangium mengakibatkan terjadinya singami, yaitu 

persatuan sel dari dua individu. 

2.2  Antioksidan 

Antioksidan adalah molekul yang berkemampuan memperlambat ataupun 

mencegah oksidasi molekul lain. Oksidasi merupakan suatu reaksi kimia yang 

mentransfer elektron dari satu zat ke oksidator. Reaksi oksidasi dapat menghasilkan 

radikal bebas dan memicu reaksi rantai, menyebabkan kerusakan sel tubuh. 

Antioksidan menghentikan reaksi berantai dengan melengkapi kekurangan electron 
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yang dimiliki radikal bebas dan menghambat reaksi oksidasi lainnya dengan 

sendirinya teroksidasi. Antioksidan merupakan sebutan untuk zat yang berfungsi 

melindungi tubuh dari serangan radikal bebas. Yang termasuk ke dalam golongan zat 

ini antara lain vitamin, polipenol, karotin, dan mineral. Secara alami, zat ini sangat 

besar peranannya pada manusia untuk mencegah terjadinya penyakit. Antioksidan 

melakukan semua itu dengan cara menekan kerusakan sel yang terjadi akibat proses 

oksidasi radikal bebas. Radikal bebas dapat merusak membrane sel serta merusak dan 

merubah DNA. Merubah zat kimia dalam tubuh dapat meningkatkan resiko terkena 

kanker serta merusak dan menonaktifkan protein. Antioksidan membantu 

menghentikan proses perusakan sel dengan cara memberikan electron kepada radikal 

bebas. Antioksidan akan menetralisir radikal bebas sehingga tidak mempunyai 

kemampuan lagi mencuri electron dari sel dan DNA (Sari, 2012). 

Definisi antioksidan secara umum adalah senyawa yang melawan oksidasi 

atau menghambat reaksi yang dipicu oleh oksigen atau peroksida. Kebanyakan 

senyawa ini (misalnya tokoferol) digunakan sebagai pengawet dalam berbagai produk 

(misalnya dalam lemak, minyak dan produk makanan untuk menunda ketengikan dan 

perubahan-perubahan yang tidak diinginkan, dalam karet untuk menunda oksidasi) 

(Huang, et al., 2005). 

Antioksidan adalah komponen atau sistem yang menghambat formasi dari 

radikal bebas atau memotong perambatan dari radikal bebas oleh satu atau beberapa 

mekanisme (Nawar dalam Brewer, 2011): 

1. Mencari spesies yang memulai peroksidasi 
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2. Pengkelatan ion logam seperti yang tidak dapat menghasilkan spesies 

reaktif atau peruraian peroksidasi 

3. Pendinginan O2 pembentukan peroksidae 

4. Memotong reaksi berantai autosidatif 

5. Mengurai konsentrasi O2 

Mekanisme kerja antioksidan secara umum adalah menghambat oksidasi 

lemak. Oksidasi lemak terdiri dari tiga tahap utama yaitu inisiasi, propagasi, dan 

terminasi. Pada tahap inisiasi terjadi pembentukan radikal asam lemak, yaitu senyawa 

turunan asam lemak yang bersifat tidak stabil dan sangat reaktif akibat hilangnya 

salah satu atom hydrogen. Pada tahap selanjutnya yaitu propagasi, radikal asam 

lemak akan bereaksi dengan oksigen membentuk radikal peroksi. Radikal peroksi 

lebih lanjut akan menyerang asam lemak sehingga menghasilkan hidroperoksiase dan 

radikal asam lemak baru. Hidroperoksida akan terbentuk sifat tidak stabil dan akan 

terdegradasi lebih lanjut menghasilkan senyawa-senyawa karbonil rantai pendek 

seperti aldehida dan keton yang bertanggungjawab atas flavor makanan berlemak. 

Tanpa adanya antioksidan reaksi oksidasi akan mengalami terminsai melalui reaksi 

antar radikal bebas yang membentuk bukan radikal bebas (Sari, 2012). 

2.3 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) 

DPPH merupakan radikal bebas yang stabil (dengan atom N di tengah) serta 

dapat bereaksi dengan senyawa yang dapat mendonorkan atom hidrogen, dapat 

berguna untuk pengujian aktivitas antioksidan komponen tertentu dalam suatu 

ekstrak. Metode DPPH merupakan metode yang cepat, sederhana, dan tidak 
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membutuhkan biaya tinggi dalam menentukan antioksidan menggunakan radikal 

bebas dan 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH). Metode ini sering digunakan untuk 

menguji senyawa yang berperan sebagai free radical scavengers atau donor hydrogen 

dan mengecaluasi aktivitas antioksidannya, serta mengkuantifikasi jumlah kompleks 

radikal-antioksidan yang terbentuk. Metode DPPH dapat digunakan untuk sampel 

yang berupa padatan maupun cairan. Gugus kromofor dan auksokrom pada radikal 

bebas DPPH memberikan absorbansi maksimum pada panjang gelombang 517 nm 

sehingga menimbulkan warna ungu. Warna DPPH akan berubah dari ungu menjadi 

kuning seiring penambahan antioksidan yaitu saat elektron tunggal pada DPPH 

berpasangan dengan hidrogen dari antioksidan (Prakash et al, 2001). 

Uji aktivitas antioksidan ekstrak Pleurotus ostreatus sampel 100 µg/mL 

ekstrak methanol sebesar 8,13%, ekstrak etil asetat hasil partisi 33,82%, dan ekstrak 

methanol hasil partisi 39,73% (Sari, 2012). Aktivitas antioksidan sampel jamur tiram 

100 µg/mL ekstrak n-heksan 0,3%, ekstrak etil asetat 6,34%, etanol 13,88%, etanol 

solid 21,43%, air 25%, dan vitamin C 96.85% (Egra dkk, 2018). Ekstrak jamur tiram 

4 µg/mL sebesar 3,54%, 8 µg/mL sebesar 1,13%, 12 µg/mL sebesar 1,29%, dan 16 

µg/mL sebesar 5,48% (Lusiana, 2015). 

2.4  Media 

Media tumbuh merupakan salah satu aspek yang menentukan tingkat 

keberhasilan pada budidaya jamur. Media jamur tiram putih yang digunakan harus 

mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan produksi diantaranya 

yaitu lignin, karbohidrat (selulosa dan glukosa), protein, nitrogen, serat, dan vitamin. 
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Senyawa ini dapat diperoleh dari serbuk gergaji kayu, bekatul, jerami, sekam, dan 

tepung beras. Kandungan nutrisi di dalam bahan-bahan tersebut dapat mempercepat 

pertumbuhaan miselium (Cahyana dalam Mufarrihah, 2009). Menurut Achmad, dkk 

(2011), karbon (C) dan nitrogen (N) adalah dua unsur yang menempati peran penting 

dalam pertumbuhan dan perkembangan jamur. C beserta dua unsur lain, yaitu 

hidrogen (H) dan oksigen (O), merupakan unsur dasar penyusun molekul kelompok 

karbohidrat, lemak (lipid), protein, asam nukleat, dan molekul lainnya. N secara 

khusus berperan dalam pembentukan molekul kelompok protein, dan penambahan 

unsur fosfor (P) secara khusus berperan dalam pembentukan asam nukleat. 

Syahri dalam Rochman (2015), serbuk kayu digunakan sebagai media karena 

dinilai cukup praktis, penyediaannya mudah, serta mengandung sumber nutrisi yang 

baik. Pada umumnya, serbuk kayu yang digunakan para petani adalah sengon 

(Albazia falcataria). Meskipun sengon merupakan jenis kayu keras, namun 

serbuknya relatif lunak, sehingga baik digunakan sebagai media tanam pada jamur. 

Media serbuk gergaji kayu sengon mempunyai kandungan selulosa 48,3%, lignin 

27,3%, pentosa 16,3%, dan abu 3,4%. Menurut penelitian Lestari dalam Rochman 

(2015), penggunaan media tanam serbuk gergaji kayu sengon yang dikomposkan 

selama 20 hari memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan dan hasil 

jamur tiram putih jika dibandingkan dengan serbuk gergaji kayu jati atau randu. Serta 

dalam pemilihan media serbuk kayu ini harus memperhatikan tingkat kekeringan, 

kebersihannya, tidak ditumbuhi jamur atau kapang lain dan tidak busuk. 
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Menurut Sanginga dan Woomer dalam Osiana (2016), salah satu pupuk 

kandang yang dapat digunakan yaitu pupuk kandang kambing, kotoran kambing 

memiliki kandungan nitrogen dan kalium yang tinggi. Unsur hara pupuk kandang 

kambing mengandung N sebesar 1,50%, kandungan P sebesar 0,40%, dan kandungan 

K sebesar 0,53%. 

Azolla pinnata memiliki kemampuan untuk bersimbiosis dengan 

mikroorganisme pengikat nitrogen yakni Anabaena azollae, sehingga secara tidak 

langsung tanaman Azolla pinnata memiliki kemampuan untuk mengikat nitrogen 

bebas yang ada di udara (Amir, dkk, 2012). Kompos azolla merupakan kompos 

dengan kandungan unsur organik N yang sangat tinggi, sehingga dapat digunakan 

sebagai nutrisi pada media jamur untuk meningkatkan hasil produksi. Suroso dan 

Hasbi (2010), penggunaan kompos azolla mempunyai pengaruh terhadap 

ketersediaan nitrogen organik yang cukup besar, sehingga mendukung proses 

metabolisme jamur tiram putih dalam pembentukan tubuh buah secara sempurna. 

2.5  Pengaruh Komposisi Media Terhadap Pertumbuhan Jamur 

Menurut Hariadi, dkk (2013), campuran 700 g serbuk kayu gergaji dengan 

100 g jerami padi. Sebagai campuran untuk nutrisi adalah kompos sampah hijau 

sebesar 150 g dan bekatul sebesar 50 g. Dari 1 kg bobot total baglog, komposisi ini 

memiliki potensi produksi sebesar 548,00 g per baglog per masa tanam. Istiqomah 

(2014), komposisi media 70% serbuk kayu, 22,5% bekatul, 6% kapur, serta 1,5% gips 

memberikan hasil yang maksimal terhadap pertumbuhan pertumbuan jamur tiram. 
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Dengan hasil rata-rata waktu tumbuh badan buah 16,83 hari, jumlah badan buah 9,74, 

jumlah tudung buah <5 cm 16,24 buah, berat basah jamur 59,11 gr, serta diameter 

maksimal tudung 9,2 cm. 

Penambahan kompos Azolla pinnata 200 gr/baglog dalam 100 kg kayu 

sengon, kapur bangunan, 7,5 kg bekatul, 2,5 kg tepung jagung, dan 0,5 kg CaCO3 

mampu meningkatkan pertumbuhan dan produksi miselium per baglog. Rata-rata 

pertumbuhan miselium jamur 16,013 cm dalam 4 minggu, tinggi jamur 13,544 cm 

dalam 4 hari, berat basah 77,996 gr dan berat kering 9,056 gr dalam 4 hari, serta 

jumlah anakan 7,625 dalam umur 4 hari waktu panen. Hal ini dikarenakan kompos 

Azolla menyediakan nutrisi yang cukup, serta mudah menyerap dan menyimpan air, 

sehingga dapat meningkatkan produksi dan kualitas jamur tiram (Suroso dan Hasbi, 

2010). Penambahan pupuk kandang kambing ke dalam jamur merang dengan 

konsentrasi 5,3% pupuk kandang kambing, 42% kulit kacang hijau kering, 42% 

limbah kapas, 5,3% bekatul, 2,6% kalsium karbonat, serta 2,6% molase mempercepat 

pertumbuhan miselium jamur merang. Pertumbuhan miselium mencapai bagian 

bawah bibit setelah 13 hari setelah inokulasi jamur merang (Duamkhanmanee, 2013). 

Persentase penambahan bekatul yang baik yaitu 20%. Menurut Mufarrihah 

(2009), penambahan bekatul 20% dari media berpengaruh nyata terhadap jamur tiram 

putih. Rata-rata panjang miselium 84,17 mm pada 14 HSI, jumlah badan buah 18,67, 

serta berat segar 105 g. Hal ini dikarenakan bekatul memiliki kandungan nitrogen 

(3.41%) serta fosfor (0.46%), sehingga memacu kecepatan pertumbuhan miselium 

jamur tiram putih. Garuba, et al. (2017), menggunakan 3 media yang berbeda dengan 
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persentase 33%, serbuk gergaji 53%, dedak 13%, dan CaCO3 1%. Tinggi tubuh buah 

jamur Pleurotus pulminarius pada daun pisang 5,73 cm, kulit singkong 7,20 cm, dan 

serbuk gergaji 8,47 cm. Sedangkan pada Pleurotus ostreatus daun pisang 5,70 cm, 

kulit singkong 6,250 cm, dan serbuk gergaji 7,46 cm. 

 


