
 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Departemen 

Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga dan Home industri 

jamur tiram di Desa Pepe RT 13 RW 04 Sedati-Sidoarjo Jawa Timur.  Penelitian 

ini dilaksanakan pada bulan Januari - Mei 2012. 

 

3.2 Bahan dan Alat 

3.2.1 Bahan 

   Bahan yang digunakan untuk membuat pupuk hayati dalam 

penelitian ini adalah: isolat mikroba Lactobacillus plantarum, Bacillus sp., 

Pseudomonas sp,, Cellulomonas sp., Azotobacter sp., Rhizobium sp. dan 

Saccharomyces cereviceae.  Media pertumbuhan terdiri dari NB (nutrient 

broth), glukosa,  molase, aquades dan pupuk NPK. Bahan untuk 

pembuatan Baglog adalah: serbuk kayu, bekatul, tepung jagung, kapur 

CaCO3, air dan bibit jamur tiram putih keturunan F3. 

 

3.2.2 Alat  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 bagian yaitu: 
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3.2.2.1 Alat pembuat pupuk hayati 

Alat yang digunakan adalah tabung reaksi, rak tabung reaksi, 

spatula, gelas beaker (500 mL dan 1000 mL), gelas ukur (50 mL dan 1000 

mL), jarum ose, bunsen, kompor listrik, panci, laminar air flow, Bunsen, 

aotuclave, botol kultur dan jurigen. 

3.2.2.2 Alat pembuat Baglog jamur 

Alat yang dugunakan untuk membuat Baglog jamur adalah plastik 

polipropilen ukuran 18 x 36 cm, cincin paralon, kertas koran, selang, 

sekop, dan bak.  

3.2.2.3 Alat perawat pertumbuhan dan pemupukan  jamur. 

Alat yang digunakan adalah rumah kumbung jamur yang 

dindingnya terbuat dari anyaman bambu, rak untuk menyusun Baglog 

jamur, selang untuk penyiraman dan jarum suntik 10 mL. 

3.2.2.4 Alat pengukur pertumbuhan dan produktivitas jamur 

Alat yang digunakan adalah timbangan digital dan timbangan 

analitik. 

 

3.3 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Faktorial 3x3 berdasarkan 

RAL dengan memberi dua perlakuan berdasarkan konsentrasi pupuk dan 

frekuensi pemberian pupuk hayati dengan tiga kali ulangan. Untuk konsentrasi 

pupuk, diberikan tiga perlakuan yaitu K1 (5  mL),  K2 (10  mL)  dan  K3 (15  mL)  

Sedangkan untuk frekuensi pemupukan, diberikan tiga kali perlakuan yaitu I1 
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(satu kali selama masa tanam), I2 (dua kali selama masa tanam) dan I3 (tiga kali 

selama masa tanam). Untuk perlakuan kontrol terdapat dua perlakuan dengan tiga 

kali ulangan yaitu K4 sebagi kontrol negatif tidak diberi pupuk dan K5 sebagai 

kontrol positif dengan memberikan pupuk NPK sebanyak 10 g. 

Table 3.1: Kombinasi perlakuan penelitian. 

Konsentrasi pupuk hayati 

(%) 

Frekuensi Pemberian Pupuk 

I1 I2 I3 

K1 K1I1 K1I2 K1I3 

K2 K2I1 K2I2 K2I3 

K3 K3I1 K3I2 K3I3 

 

Keterangan: 

K1 : pupuk hayati 5 mL 

K2 : pupuk hayati 10 mL 

K3 : pupuk hayati 15 mL 

I1 : satu kali selama masa tanam 

I2 : dua kali selama masa tanam 

I3 : tiga kali selama masa tanam 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variable penelitian meliputi: 

a. Variabel bebas: Konsentrasi pupuk hayati (mL), frekuensi pemberian 

pupuk (hari)  
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b. Variabel terikat: Banyaknya tubuh buah dalam satu rumpun dan berat 

basah jamur tiram (g) 

c. Variabel terkendali: Komposisi media serbuk kayu, berat media Baglog 

(1300 g), keturunan bibit jamur (F3), varietas jamur (varietas florida) dan 

jumlah bibit jamur yang diinokulasikan (g). 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

3.5.1 Tahap pembuatan pupuk hayati 

a. Pembuatan media NB 

Nutrient Broth digunakan sebagai media pertumbuhan 

mikroba. Prosedur untuk membuat 1,4 Liter  NB adalah 

mencampur 5,6 g NB dan 14 g glukosa dalam 1,4 Liter akuades 

yang dipanaskan di atas kompor listrik. Kemudian media 

dimasukkan ke dalam botol kultur, masing-masing botol kultur 

diisi 200 mL. Setelah itu, medium NB disterilkan dengan 

menggunakan autoclave  selama 20 menit pada suhu 121oC 

tekanan  1  atm.  Setiap  satu   isolat  bakteri  ditanam pada  satu  botol  

kultur masing-masing 10 mL,  lalu di inkubasi selama tiga hari. 

b. Pencampuran dengan media molase 

Untuk membuat 6 Liter pupuk hayati, semua bakteri dan 

yeast yang sudah diperbanyak dengan menggunakan media NB 

diambil masing-masing  100 mL dan dicampur dengan 5,4 Liter 
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larutan molase 2%. Kemudian campuran dimasukkan ke dalam 

jerigen dan di inkubasi selama tiga hari. 

c.  Perhitungan jumlah mikroba 

Setelah semua mikroba dicampur dalam media molase 2%. 

Kepadatan mikroba setiap isolat harus dihitung terlebih dahulu 

untuk mengetahui jumlah mikroba yang terdapat dalam pupuk 

hayati. Perhitungan mikroba dilakukan dengan metode total plate 

count (TPC) dengan cara menumbuhkan mikroba pada media 

selektif (Lampiran 8). 

3.5.2 Tahap pembuatan Baglog 

 Baglog adalah media yang digunakan untuk pertumbuhan jamur. 

Prosedur pembuatan baglog adalah dengan mencampur 100 kg serbuk 

kayu, 10 kg bekatul, 5 kg tepung jagung dan 500 g kapur CaCO3. Ketiga 

bahan tersebut dicampur sampai merata dengan menggunakan sekop. 

Selama proses pencampuran, sedikit demi dikit pada media ditambahkan 

air hingga kadar air antara 60-65 % (media serbuk kayu tidak remah jika 

dikepal). Setelah semua media tercampur rata dan kadar air sesuai, 

dilakukan pengukuran pH. pH media harus berkisar antara 6-7. Kemudian 

dikomposkan selama satu hari. 

 Media yang telah dikomposkan langsung dimasukkan kedalam 

plastik polipropilen dan ditimbang. Masing-masing Baglog beratnya 1300 

g. ujung Baglog diberi cincin paralon lalu ditutup dengan kertas koran,  

kemudian media disterilkan pada suhu 90oC selama 4-5 jam. 
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3.5.3 Inokulasi bibit jamur ke dalam Baglog 

Teknik penanaman bibit atau inokulasi merupakan suatu kegiatan 

penanaman bibit jamur ke dalam media tanam yang sudah disiapkan. 

Inokulasi dapat dilakukan dengan menaburkan bibit jamur ke dalam media 

tanam secara langsung. Bibit jamur yang digunakan adalah pada kondisi 

F3 dan banyaknya bibit jamur yang dimasukkan dalam tiap Baglog yaitu 

masing-masing 20 g.  

3.5.4 Perlakuan pada Baglog 

Setelah bibit jamur diinokulasikan pada saat inilah pertama kali 

perlakuan diberikan yaitu: 

K1: Konsentrasi 5 mL pupuk hayati 

K2: Konsentrasi 10 mL pupuk hayati 

K3: Konsentrasi 15 mL pupuk hayati 

K4: Sebagai kontrol negatif tidak diberi pupuk hayati 

K5: Sebagai kontrol positif diberi pupuk NPK 10 g 

Sedangkan untuk frekuensi pemberian pupuk pertama kali 

dilakukan pada saat inokulasi bibit jamur (I1), untuk yang kedua (I2) 

pemberian pupuk dilakukan setelah 20 hari perlakuan I1 dan perlakuan 

ketiga (I3) dilakukan 20 hari setelah pemberian perlakuan I2. 

Pemberian pupuk NPK sebagai kontrol positif dilakukan sebelum 

Baglog disterilkan pada saat media serbuk kayu dimasukkan pada plastik 

polipropilen, kemudian serbuk kayu dan pupuk NPK diaduk sampai 

merata.      
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Pemberian pupuk dengan cara disuntikkan pada tiga titik di Baglog 

yaitu bagian atas, tengah dan bawah. Lalu lubang bekas suntikan ditutup 

dengan menggunakan selotip. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3: skema penyuntikan pupuk hayati pada Baglog. Pupuk hayati 

disuntikkan ketiga titik Baglog yaitu pada bagian mulut 

Baglog (1), bagian tengah Baglog (2) dan bagian bawah 

Baglog (3).  

 

3.5.5 Inkubasi  

Inkubasi atau proses  menumbuhkan  miselum jamur dilakukan 

dengan cara menyimpan Baglog di ruang bersuhu 22oC–28oC. Proses ini 

berlangsung antara 3-4 minggu. 

 

3 

2 

1 
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3.5.6 Memasukkan Baglog ke dalam kumbung 

Baglog yang sudah diinkubasi dimasukkan ke dalam kumbung 

yang telah disiapkan. Baglog tersebut ditata rebah di atas rak dengan posisi 

satu baris tutupnya menghadap ke jalan dan baris berikutnya tutup 

menghadap ke sebaliknya.  

3.5.7 Pemanenan 

Jamur tiram dipanen saat pertumbuhan tubuh buah telah maksimal 

yaitu ketika bagian tepi tudung atau pileus sudah mulai menipis dan 

sedikit bergelombang. Pemanenan dilakukan secara manual menggunakan 

tangan atau pisau tajam. Jamur yang dipanen harus dipotong beserta 

akarnya karena akar yang tertinggal dalam media akan membusuk.   

 

3.6 Pengamatan Hasil Perlakuan 

Pengamatan dilakukan setiap tiga hari sekali dimulai dari pemberian 

pupuk hayati pertama. Pertumbuhan jamur dimulai ketika spora tumbuh yang juka 

dalam kondisi yang cocok akan tumbuh menjadi miselium. Miseliuminilah yang 

kemudian akan menjadi tubuh buah. Pengamatan dilakukan ketika tubuh buah 

sudah mulai tumbuh kemudian dipanen dengan cara menghitung banyaknya tubuh 

jumlah tubuh buah jamur pada setiap rumpun dan menimbang berat basah tubuh 

buah jamur tiram tersebut. Proses pemanenan dan pengambilan data dilakukan 

selama lima minggu setelah panen pertama. 
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3.7 Analisis Data Penelitian 

Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa jumlah tubuh buah dalam 

setiap rumpun dan berat basah jamur dianalisis dengan uji Kolmogorov-Smirnov 

untuk mengetahui normalitas data, dilanjutkan dengan uji homogenitas. Kemudian 

diuji dengan menggunakan analisis statistik ANAVA univatiat dengan 

menggunakan program SPSS dan dilanjutkan dengan uji Duncan untuk 

mengetahui beda antar perlakuan. 

Efektivitas pupuk hayati yang diberikan sebagai alternative pengganti 

pupuk kimia NPK dapat diketahui dengan menggunakan rumus RAE (relative 

agronomic effectiveness), dengan ketentuan bila hasil perhitungan RAE dibawah 

100%  maka  pupuk  hayati  ini  tidak  efektif  namun  bila  hasilnya  lebih  dari  100%  

maka pupuk hayati ini efektif. Adapun rumus RAE adalah sebagai berikut: 

RAE = 
Pupuk alternatif-kontrol negatif
Pupuk standart –kontrol negatif

x 100% 
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