
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

   Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat dunia mulai memperhatikan 

persoalan lingkungan dan ketahanan pangan yang dilanjutkan dengan 

melaksanakan usaha-usaha yang terbaik untuk menghasilkan pangan tanpa 

menyebabkan  terjadinya kerusakan sumber daya tanah, air dan udara, serta 

menghasilkan pangan yang bebas dari bahan-bahan kimia. Teknologi modern 

yang mempunyai ketergantungan tinggi terhadap bahan agrokimia, seperti 

pupuk kimia, pestisida dan bahan kimia pertanian lainnya lebih diminati petani 

daripada melaksanakan pertanian organik (Sutanto, 2006).  

  Pertanian organik sebagai bagian dari pertanian yang ramah lingkungan  

perlu dilakukan mulaidari sekarang karena makin banyaknya dampak negatif 

yang terjadi akibat penerapan teknologi modern yang mengandalkan bahan 

kimia pertanian. Pakar pertanian barat menyebutkan bahwa sistem pertanian 

organik merupakan “Hukum Pengembalian (low of return)” yang berarti suatu 

sistem yang berusaha untuk mengembalikan semua jenis bahan organik, baik 

dalam bentuk residu dan limbah pertanian maupun ternak yang selanjutnya 

bertujuan memberikan makanan pada tanaman (Sutanto, 2008). Kegunaan 

pertanian organik pada dasarnya adalah meniadakan atau membatasi 

kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pertanian yang 

menggunakan produk kimiawi. 
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   Jamur tiram (Pleurotus ostreatus) merupakan salah satu pertanian yang 

diminati masyarakat saat ini karena bernilai ekonomis. Hal ini tidak terlepas 

dari tingginya permintaan dan nilai jual dari jamur tiram. Selain itu, budidaya 

jamur tiram ini memiliki keuntungan jika dibandingkan dengan budidaya 

tanaman sayur lainnya. Keuntungan itu meliputi ketersediaan bibit, bibit jamur 

tiram mudah didapatkan di Indonesia, perguruan tinggi seperti ITB, IPB dan 

UGM telah menyediakannya. Media tanam yang mudah didapat karena 

memanfaatkan limbah serbuk kayu, selain itu tidak memerlukan lahan yang 

luas untuk proses budidaya (kumbung berukuran 24 m2) (Parjimo, 2007).   

Pertumbuhan jamur dimulai apabila spora yang sudah masak jatuh di 

tempat yang cocok, kemudian spora tersebut akan tmbuh menjadi miselium. 

Miselium adalah pertumbuhan dari hifa yang meyerupai serat-serat kasar, 

apabila lingkungan tenpat miselium baik, dalam arti temperatur, kelembapan,  

dan substrat tempat tumbuh memungkinkan maka kumpulan miselium akan 

tumbuh menjdi bakal tubuh buah jamur. Bakal tubuh buah jamur kemudian 

membesar dan pada akhirnya membentuk tubuh buah jamur (Suriawiria, 

2006). Tubuh buah jamur inilah yang kemudian dipanen untuk dikonsumsi. 

Berat basah dari tubuh buah jamur inilah yang menentukan tinggi atau 

rendahnya produktivitas jamur tiram.     

Untuk kehidupan dan perkembangannya jamur memerlukan nutrisi 

dalam bentuk unsur-unsur kimia misalnya nitrogen, fosfor, belerang, kalium, 

karbon yang telah tersedia dalam jaringan kayu, walaupun dalam jumlah 

sedikit. Oleh karena itu, diperlukan penambahan dari luar dalam bentuk pupuk 
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yang digunakan sebagai bahan campuran pembuatan substrat tanaman atau 

media tumbuh jamur (Suriawiria, 2006). Pupuk adalah suatu bahan yang 

digunakan untuk mengubah sifat fisik, kimia atau biologi tanah sehingga 

menjadi lebih baik bagi pertumbuhan tanaman. Pupuk yang diberikan untuk 

menambah unsur hara ada dua macam ditinjau dari bahan bakunya, pupuk 

organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik atau bisa disebut juga kompos 

adalah pupuk yang terbuat dari bahan-bahan organik seperti dedaunan, batang 

yang melapuk atau kotoran ternak. Adapun pupuk anorganik adalah pupuk 

yang terbuat dari bahan kimia seperti urea, ZA, NPK atau TSP (Indriani, 

2007).   

Para petani jamur tiram (Pleurotus ostreatus)  lebih banyak 

menggunakan pupuk kimia NPK untuk budidaya karena kandungan unsur hara 

yang terdapat pada pupuk kimia lebih tinggi, tetapi di sisi lain penggunaan 

pupuk kimia tentu memiliki dampak negatif bagi tanaman. Dampak yang 

timbul akibat penggunaan pupuk kimia adalah sebagian pupuk kimia hanya 

mengandung unsur tertentu saja bagi tanaman, tanaman akan tumbuh lebih 

cepat sehingga akan menjadi lemah dan mudah terserang hama dan penyakit 

(butuh menggunakan pestisida kimia), dan kemungkinan bisa meracuni 

tanaman sehingga terjadi penumpukan residu kimia pada bahan pangan 

(Sutanto, 2008). Selain itu, pupuk kimia hanya menyediakan unsur yang 

dibutuhkan tanaman saja sehingga tidak memiliki peran untuk memperbaiki 

kualitas media tanam.   
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Pemakaian  pupuk  hayati  dalam  budidaya  jamur  tiram  (Pleurotus 

ostreatus) untuk menggantikan pupuk kimia merupakan salah satu penerapan 

konsep pertanian organik yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak 

negatif dari pupuk kimia. Pupuk hayati dengan konsorsium mikroba 

merupakan produk biologi aktif yang terdiri atas berbagai macam mikroba 

yang berfungsi meningkatkan efisiensi pemupukan dan kesuburan media 

tanam (Saraswati dan Sumarno, 2008). Mikroba penyusun pupuk hayati 

umumnya terdiri atas mikroba penambat nitrogen (simbiosis dan non-

simbiosis), mikroba pelarut fosfat dan mikroba perombak bahan organik. 

Mikroba penambat nitrogen adalah bakteri yang mampu menggunakan 

N2 dari udara sebagai sumber nitrogen untuk pertumbuhannya dan membantu 

menyediakan unsur nitrogen bagi tanaman. Mikroba tersebut ada yang mampu 

mengikat N2 dari udara secara simbiosis maupun non-simbiosis. Rhizobium 

merupakan mikroba penambat nitrogen yang bersimbiosis dengan tanaman 

legum. Penambat nitrogen non-simbiosis merupakan kelompok mikroba yang 

hidup bebas atau asosiatif, mikroba yang tergolong kelompok ini adalah 

Azotobacter, Azospirillum, Clostridium, Klebsiela dan ganggang biru-hijau 

(Simanungkalit, 2001). Unsur nitrogen sangat penting bagi pertumbuhan 

jamur karena berperan untuk pembentukan asam amino dan senyawa organik 

pada jamur. 

Mikroba pelarut fosfat atau phosphate solubilizing bacteria merupakan 

salah satu kelompok mikroba pelarut fosfat yang terdapat di dalam tanah yang 

dapat hidup bebas dan dapat melarutkan fosfat dari bentuk tidak tersedia bagi 
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tanaman menjadi bentuk-bentuk fosfat yang tersedia bagi tanaman. Mikroba 

pelarut fosfat terdiri dari BPF (bakteri pelarut fosfat) dan FPF (fungi pelarut 

fosfat). Beberapa bakteri pelarut fosfat yaitu Pseudomonas sp., Bacillus sp., 

Micrococcus sp., sedangkan fungi yang mampu melarutkan fosfat yaitu 

Penicillium sp., Sclerotium sp., Fusarium sp. Dan Aspergillus sp (Saraswati 

dan Sumarmo, 2008). Unsur fosfat dibutuhkan jamur untuk mempercepat 

pertumbuhan dan memperkuat tubuh buah jamur. 

Pengertian umum mikroba perombak bahan organik atau 

biodekomposer adalah mikroba pengurai serat, lignin dan senyawa organik 

yang mengandung nitrogen dan karbon dari bahan organik. Mikroba 

perombak bahan organik terdiri atas Trichoderma ressei, T. harzianum, T. 

koningii, Cellulomonas, Pseudomonas, Aspergilus niger, Pennicillium dan 

Streptomyces. (Rosmarkam dan Nasih, 2002). Perombakan bahan organik 

sangat penting agar unsur yang terdapat pada media serbuk kayu dapat diurai 

menjadi lebih sederhana dan mudah diserap oleh jamur, contohnya adalah 

bakteri Cellulomonas yang dapat menghasilkan enzim selullase sehingga 

dapat membantu dalam proses penguraian serbuk kayu. 

Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa pemberian pupuk NPK 

mampu meningkatkan pertumbuhan jamur tiram (Semiatun, 2007). Namun, 

sampai saat ini belum ada penelitian tentang pengaruh pemberian pupuk 

hayati untuk meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram yang 

dikhususkan untuk proses budidaya jamur tiram. Penggunaan pupuk hayati 

dinilai lebih baik karena pupuk hayati memiliki komposisi mikroba yang lebih 

5 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Aplikasi Pupuk Hayati untuk Meningkatkan Pertumbuhan 
dan Produktivitas Jamur Tiram (Pleurotus ostreatus),

Pradita Kirana



 

 

 

efektif, lengkap dan lebih aman terhadap tanaman edible dibanding dengan 

penggunaan pupuk kimia.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini ditujukan untuk 

mengetahui pengaruh kombinasi konsentrasi dan frekuensi pemberian pupuk 

terhadap pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram, kemudian untuk 

mengetahui perlakuan mana yang paling efektif sebagai alternatif pengganti 

pupuk kimia NPK berdasarkan nilai RAE (relative agronomic effectiveness). 

Pada akhirnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

upaya pengembangan budidaya jamur tiram, sehingga dapat memenuhi 

permintaan masyarakat terhadap jamur tiram yang semakin meningkat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang di atas adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah kombinasi konsentrasi dan frekuensi pemberian pupuk hayati 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram 

(Pleurotus ostreatus)? 

2. Apakah konsentrasi pemberian pupuk hayati berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram (Pleurotus ostreatus)? 

3. Apakah frekuensi pemberian pupuk hayati berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram (Pleurotus ostreatus) 

4. Perlakuan pupuk hayati manakah yang menghasilkan nilai RAE (relative 

agronomic effectiveness) tertinggi? 
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1.3 Asumsi Penelitian 

Untuk kehidupan dan perkembangan jamur tiram memerlukan nutrisi 

dalam bentuk unsur-unsur kimia seperti nitrogen, fosfor, belerang, kalium dan 

karbon. Pupuk hayati terdiri dari mikroba penambat nitrogen Azotobacter sp. 

dan Rhizobium sp. yang mampu menambat nitrogen dari udara untuk 

membantu menyediakan unsur nitrogen bagi jamur tiram, mikroba pelarut 

fosfat Bacillus sp. dan Pseudomonas sp. yang dapat melarutkan fosfat dalam 

media serbuk kayu dari bentuk yang tidak tersedia bagi jamur tiram menjadi 

bentuk-bentuk fosfat yang tersedia bagi jamur tiram, dan mikroba perombak 

bahan organik Cellulomonas sp., Lactobacillus plantarum dan Saccharomyces 

cereviceae  yang dapat menguraikan unsur yang terdapat pada media serbuk 

kayu menjadi lebih sederhana sehingga mudah diserap oleh jamur tiram. 

Berdasarkan hal tersebut, maka diasumsikan bahwa pupuk hayati dapat 

digunakan sebagai pengganti pupuk kimia NPK untuk membantu 

menyediakan unsur hara yang dibutuhkan jamur, sehingga dapat 

meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram. 

 

1.4 Hipotesis Penelitian 

1.4.1 Hipotesis kerja 

Jika pemberian pupuk hayati berpengaruh terhadap pertumbuhan 

dan produktivitas jamur tiram (Pleurotus ostreatus), maka konsentrasi dan 

frekuensi pemberian pupuk hayati yang berbeda akan berpengaruh 
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terhadap pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram (Pleurotus ostreatus) 

dengan tingkatan yang berbeda. 

 

1.4.2 Hipotesis statistik 

H01 : Kombinasi konsentrasi dan frekuensi pemberian pupuk hayati 

tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produktivitas jamur 

tiram (Pleurotus ostreus). 

Ha1 : Kombinasi konsentrasi dan frekuensi pemberian pupuk hayati 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram 

(Pleurotus ostreus). 

H02 : Konsentrasi pemberian pupuk hayati tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram (Pleurotus ostreatus). 

Ha2 : Konsentrasi pemberian pupuk hayati berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram (Pleurotus ostreatus). 

H03 : Frekuensi pemberian pupuk hayati tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram (Pleurotus ostreatus). 

Ha3 : Frekuensi pemberian pupuk hayati berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram (Pleurotus ostreatus). 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Mengetahui pengaruh kombinasi konsentrasi dan frekuensi pemberian 

pupuk hayati terhadap pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram 

(Pleurotus ostreatus). 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi pemberian pupuk hayati terhadap 

pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram (Pleurotus ostreatus). 

3. Mengetahui pengaruh frekuensi pemberian pupuk hayati terhadap 

pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram (Pleurotus ostreatus). 

4. Mengetahui perlakuan pupuk hayati manakah yang memiliki nilai RAE 

(relative agronomic effectiveness) tertinggi. 

 

1.6 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi kepada 

masyarakat pada umumnya dan kepada para petani jamur khususnya tentang 

pengaruh pemberian konsentrasi dan frekuensi pupuk hayati serta kombinasi 

keduanya terhadap pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram (Pleurotus 

ostreatus), selain itu perbedaan konsentrasi dan frekuensi variabel penelitian 

yang diberikan diharapkan dapat memberi saran konsentrasi dan frekuensi 

pemberian pupuk yang tepat berdasarkan nilai RAE (relative agronomic 

effectiveness) sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas 

jamur tiram (Pleurotus ostreatus). 
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