
 

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil 

Pada penelitian ini diperoleh data pertumbuhan dan produktivitas jamur 

tiram  (Pleurotus ostreatus) berupa jumlah tubuh buah dalam satu rumpun dan 

berat basah jamur tiram. 

4.1.1 Pengaruh kombinasi konsentrasi dan frekuensi pemberian pupuk 
hayati terhadap pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram 
(Pleurotus ostreatus). 

Berikut tabel hasil pengamatan  jumlah  tubuh buah dalam satu rumpun 

jamur tiram: 

Tabel 4.1: Pengaruh kombinasi konsentrasi dan frekuensi pemberian pupuk hayati 
terhadap jumlah tubuh buah dalam satu  rumpun jamur tiram. 

Konsentrasi 
(mL) 

Frekuensi 
Rata-rata 

I1 I2 I3 

K1 11.30±0.58bc 11.47±0.50bc 10.80±0.40bc 11.19±0.35b 

K2 10.40±0.53b 11.53±1.29bc 12.00±1.00c 11.31±0.82b 

K3 11.07±0.31bc 6.53±0.12a 6.13±0.64a 7.91±2.71a 

Rata-rata 10.92±0.47b 9.84±2.87a 9.64±3.10a  

Keterangan: K1:konsentrasi 5 mL, K2: konsentrasi 10 mL, K3: konsentrasi 15 mL, 
I1: 1x pemberian, I2: 2x pemberian, I3: 3x pemberian, Huruf (a), (b), 
dan (c) menunjukkan adanya perbedaan   yang signifikan antar 
pengaruh kombinasi konsentrasi dan frekuensi pemberian pupuk 
hayati.  
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 Tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai rata-rata jumlah tubuh buah jamur 

yang paling besar adalah pada perlakuan K2I3 (konsentrasi  10  mL dan  frekuensi  

pemberian tiga kali selama masa tanam) yaitu sebanyak 12.00±1.00 tubuh buah 

pada setiap rumpun, sedangkan jumlah terkecil adalah perlakuan K3I3 (konsentrasi 

15 mL dan  frekuensi pemberian tiga kali selama masa tanam) yaitu 6.13±0.64  

tubuh buah pada setiap rumpunnya. Dalam bentuk diagram dapat dilihat sebagai 

berikut: 

 

Gambar 4: Diagram pengaruh konsentrasi, frekuensi serta kombinasi 
konsentrasi dan frekuensi pemberian pupuk hayati terhadap 
jumlah tubuh buah dalam satu rumpun jamur tiram. Huruf (a), (b), 
dan (c) menunjukkan adanya perbedaan   yang signifikan antar 
pengaruh kombinasi konsentrasi dan frekuensi pemberian pupuk 
hayati. 

 

 Data dianalisis menggunakan uji Kolmogorov-smirnov untuk mengetahui 

normalitasnya dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,731. Nilai tersebut lebih 

besar dari =0,05 yang menunjukkan bahwa data jumlah tubuh buah jamur dalam 
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satu rumpun berdistribusi normal. Setelah itu, uji dilanjutkan menggunakan uji 

homogenitas dan ANAVA univariat. Nilai signifikansi uji ANAVA untuk 

kombinasi  konsentrasi dan frekuensi  sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 

=0,05 yang artinya tolak H01, yakni Kombinasi konsentrasi dan frekuensi pupuk 

hayati berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram 

(Lampiran 3). Berdasarkan uji Duncan, kombinasi konsentrasi dan frekuensi yang 

paling baik terdapat pada perlakuan K2I3 atau konsentrasi 10 mL dan frekuensi 

pemberian pupuk hayati tiga kali Selama masa tanam (Lampiran 3). 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata berat basah jamur tiram yang 

paling besar adalah pada perlakuan K2I1 (konsentrasi 10 mL dan frekuensi 

pemberian satu  kali selama masa tanam) yaitu sebanyak 114.40±3.60, sedangkan 

berat basah terkecil adalah perlakuan K3I3 (konsentrasi 15 mL dan  frekuensi 

pemberian tiga kali selama masa tanam) yaitu 65.60±0.28. 

Tabel 4.2: Pengaruh kombinasi konsentrasi dan frekuensi pemberian pupuk hayati 
terhadap berat basah jamur tiram. 

Konsentrasi 
(mL) 

Frekuensi Rata-rata 

I1 I2 I3 

K1 111.87±2.73cd 104.13±5.10b 110.67±2.80cd 108.89±4.17b 

K2 114.40±3.64d 107.13±1.63bc 108.67±0.76bc 110.07±3.83b 

K3 104.60±4.04b 66.84±1.11a 65.60±0.68a 79.01±22.17a 

Rata-rata 110.29±5.09b 92.70±22.45a 94.98±25.46a  

Keterangan: K1: konsentrasi 5 mL, K2: konsentrasi 10 mL, K3: konsentrasi 15 mL, 
I1:  1x  pemberian,  I2:  2x  pemberian,  I3: 3x pemberian. Huruf (a), 
(b), (c) dan (d) menunjukkan adanya perbedaan   yang signifikan 
antar pengaruh kombinasi konsentrasi dan frekuensi pemberian 
pupuk hayati. 
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Gambar 5: Diagram  pengaruh konsentrasi, frekuensi serta kombinasi 
konsentrasi dan frekuensi pemberian pupuk hayati terhadap berat 
basah jamur tiram. Huruf (a), (b), (c) dan (d) menunjukkan 
adanya perbedaan   yang signifikan antar pengaruh kombinasi 
konsentrasi dan frekuensi pemberian pupuk hayati. 

Data dianalisis menggunakan uji Kolmogorov-smirnov untuk mengetahui 

normalitasnya dan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,380. Nilai tersebut lebih 

besar dari =0,05 yang menunjukkan bahwa data berat basah jamur tiram 

berdistribusi normal. Setelah itu, uji dilanjutkan menggunakan uji homogenitas 

dan ANAVA univariat. Nilai signifikansi uji ANAVA untuk kombinasi  

konsentrasi dan frekuensi  sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari =0,05 

yang artinya tolak H01,   yakni Kombinasi konsentrasi dan frekuensi pupuk hayati 

berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram (Lampiran 4). 

Berdasarkan uji Duncan, kombinasi konsentrasi dan frekuensi yang paling baik 

terdapat pada perlakuan K2I1 atau konsentrasi 10 mL dan frekuensi pemberian 

pupuk hayati satu kali selama masa tanam (Lampiran 4). 
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4.1.2 Pengaruh konsentrasi pemberian pupuk hayati terhadap pertumbuhan 
dan produktivitas jamur tiram. 

 
Tabel 4.3: Pengaruh konsentrasi pemberian pupuk hayati terhadap pertumbuhan 

dan produktivitas jamur tiram. 

Konsentrasi Jumlah tubuh bah dalam 
satu rumpun (buah) Berat basah (gram) 

K1 11.19±0.35b 108.89±4.17b 

K2 11.31±0.82b 110.07±3.83b 

K3 7.91±2.71a 79.01±22.17a 

Keterangan: K1: konsentrasi 5 mL, K2: konsentrasi 10 mL, K3: konsentrasi 15 mL, 
Huruf (a) dan (b) menunjukkan adanya perbedaan  yang signifikan 
antar pengaruh konsentrasi pemberian pupuk hayati. 

 
Nilai signifikansi uji ANAVA faktor konsentrasi untuk data jumlah tubuh 

buah dalam satu rumpun dan berat basah jamur tiram adalah sebesar 0,000. Nilai 

tersebut lebih kecil dari =0,05 yang artinya tolak H02,   yakni konsentrasi 

pemberian pupuk hayati berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produktivitas 

jamur tiram (Lampiran 3 dan 4). Berdasarkan uji Duncan, konsentrasi yang paling 

baik terdapat pada perlakuan K2 (10 mL). 

4.1.3 Pengaruh frekuensi pemberian pupuk hayati terhadap pertumbuhan 
dan produktivitas jamur tiram. 

 
Tabel 4.4: pengaruh frekuensi pemberian pupuk hayati terhadap pertumbuhan dan 

produktivitas jamur tiram. 

Frekuensi Jumlah tubuh buah dalam 
satu rumpun (buah) Berat basah (gram) 

I1 10.92±0.47b 110.29±5.09b 

I2 9.84±2.87a 92.70±22.45a 

I3 9.64±3.10a 94.98±25.46a 

 Keterangan: I1: 1x pemberian, I2: 2x pemberian, I3: 3x pemberian. Huruf (a) dan 
(b) menunjukkan adanya perbedaan  yang signifikan antar pengaruh 
frekuensi pemberian pupuk hayati. 
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Nilai signifikansi uji ANAVA faktor frekuensi untuk data jumlah tubuh 

buah dalam satu rumpun adalah sebesar 0.005 dan berat basah jamur tiram adalah 

sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari =0,05 yang artinya tolak H03,  yakni 

frekuensi pemberian pupuk hayati berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

produktivitas jamur tiram (Lampiran 3 dan 4). Berdasarkan uji Duncan, 

konsentrasi yang paling baik terdapat pada perlakuan I1 (frekuensi pemberian 

pupuk hayati satu kali selama masa tanam). 

 

4.1.4 Efektivitas pupuk hayati berdasarkan nilai RAE (relative agronomic 
effectiveness).  

 
Efektivitas pupuk hayati dihitung dengan menggunakan rumus RAE  

berdasarkan parameter produktivitas yaitu data berat basah jamur tiram. Nilai ini 

didapat dengan memasukkan nilai berat basah pada perlakuan pupuk hayati 

dengan nilai pada perlakuan kontrol negatif (tanpa pemberian pupuk) dan kontrol 

positif (diberi pupuk kimia NPK) pada rumus RAE. Berat basah jamur tiram pada 

perlakuan kontrol negatif adalah 99.53±0.81, sedangkan berat basah pada 

perlakuan kontrol positif adalah 110.13±2.14 (Lampiran 2). Tabel 4.3 

menunjukkan bahwa pupuk hayati efektif pada perlakuan K1I1,  K1I3 dan  K2I1. 

Nilai RAE paling tinggi pada perlakuan K2I1 (konsentrasi 10 mL dan frekuensi 

pemberian satu kali selama masa tanam) yaitu 140.28% (Lampiran 5). Berikut 

tabel  hasil perhitungan nilai RAE berat basah jamur tiram: 

Tabel 4.5 : Nilai RAE (relative agronomic effectiveness) berat basah jamur tiram. 

Kombinasi perlakuan Berat basah (Gram) Nilai RAE 

K1I1 111.87±2.73 116.41 %(*) 
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K1I2 104.13±5.10 43.39 % 

K1I3 110.67±2.80 105.09 %(*) 

K2I1 114.40±3.64 140.28 %(*) 

K2I2 107.13±1.63 71.69 % 

K2I3 108.67±0.76 86.22 % 

K3I1 104.60±4.04 47.83 % 

K3I2 66.84±1.11 - 

K3I3 65.60±0.68 - 

Keterangan: K1: konsentrasi 5 mL, K2: konsentrasi 10 mL, K3: konsentrasi 15 mL, 
I1: 1x pemberian, I2:  2x  pemberian,  I3: 3x pemberian, Tanda (*) 
menunjukkan kombinasi konsentrasi dan frekuensi tersebut memiliki 
nilai RAE >100% yang artinya pupuk hayati efektif. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh kombinasi konsentrasi dan frekuensi serta faktor konsentrasi 
dan faktor frekuensi pemberian pupuk hayati terhadap pertumbuhan 
dan produktivitas jamur tiram (Pleurotus ostreatus). 

Banyaknya tubuh buah dalam satu rumpun dan berat basah jamur tiram 

digunakan sebagai parameter pertumbuhan dan produktivitas karena menyangkut 

pertambahan ukuran organ jamur akibat dari perbanyakan dan pertambahan 

ukuran sel. Semakin banyak jumlah tubuh buah jamur dan semakin besar berat 

basah jamur maka jumlah selnya akan semakin banyak sehingga pertumbuhan dan 

produktivitas dikatakan meningkat. Pertumbuhan tanaman berarti proses dalam 

kehidupan tanaman yang mengakibatkan perubahan ukuran tanaman semakin 

besar dan juga menentukan produktivitas tanaman. Pertambahan ukuran tubuh 

tanaman secara keseluruhan merupakan hasil dari pertambahan ukuran bagian-

bagian (organ) tanaman akibat dari pertambahan ukuran sel (Purwantoro, 2008). 
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 Rata-rata jumlah tubuh buah paling tinggi pada perlakuan K2I3 adalah 

12.00 buah, sedangkan rata-rata berat basah jamur tiram paling tinggi pada 

perlakuan K2I1 adalah  114.40  gram.  Dari  data  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  

konsentrasi dan frekuensi pemberian pupuk hayati yang terdiri dari konsorsium  

mikroba berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram. Hal 

ini dikarenakan peningkatan pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram tidak 

hanya bergantung pada komposisi unsur yang terdapat pada Baglog saja, tetapi 

juga dipengaruhi oleh keberadaan mikroba dalam pupuk hayati yang dapat  

membantu  agar  unsur pada Baglog yang dibutuhkan oleh jamur mudah diserap. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Widawati dan Suliasih (2006) kesuburan media 

tanam untuk menghasilkan produksi tanaman yang lebih baik tidak hanya 

bergantung pada komposisi kimia dan sifat fisik media tanam saja, melainkan juga 

pada jumlah mikroba potensial yang terdapat pada media tanam. 

Seperti halnya pupuk lainnya, pupuk hayati ini juga mampu  menyediakan 

unsur nitrogen, fosfor dan kalium yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur 

dengan bantuan mikroba potensial.  Mikroba penambat nitrogen Azotobacter sp. 

dan Rhizobium sp. yang mampu menambat nitrogen dari udara untuk membantu 

menyediakan unsur nitrogen lebih banyak bagi jamur tiram (Simanungkalit, 

2001). Azotobacter sp. merupakan mikroba yang dapat memfiksasi nitrogen bebas 

dan tidak bersimbiosis dengan tanaman. Dengan bantuan enzim azotase 

Azotobacter sp. mengkonversi dinitrogen menjadi ammonium melalui reduksi 

elektron dan protonasi gas dinitrogen (Hendarsah dan Simarmata, 2004). Molekul 

nitrogen bebas diubah menjadi nitrogen sel. Nitrogen yang terikat pada struktur 
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tubuh bakteri ini dilepas dalam bentuk organik sebagai sekresi atau setelah 

Azotobacter sp. itu mati (Isminarti dkk, 2007). Unsur nitrogen sangat penting bagi 

pertumbuhan jamur karena berperan untuk pembentukan asam amino dan 

senyawa organik pada jamur (Hendaryono dan Ari, 2011). 

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 

(Saraswati dan Sumarmo,2008). Bakteri tersebut juga berperan dalam transfer 

energi, penyusunan protein, koenzim, asam nukleat dan senyawa-senyaea 

metabolik lainnya yang dapat menambah aktivitas penyerapan fosfat pada 

tumbuhan yang kekurangan fosfat. Efektivitas mikroba pelarut fosfat dalam 

proses mineralisasi senyawa P organik ini melalui aktivitas enzimatis yang 

melibatkan enzim fosfatase, fitase dan nuklease akan menghasilkan fosfat terlarut 

yang  tersedia  bagi  tanaman  (Widawati  dan  Suliasih,  2006).  Unsur  fosfat  

dibutuhkan jamur untuk pembentukan karbohidrat dan mempercepat pertumbuhan 

serta memperkuat tubuh buah jamur (Hendaryono dan Ari, 2011).  

Mikroba perombak bahan organik Cellulomonas sp., Lactobacillus 

plantarum dan Saccharomyces cereviceae dapat  menyediakan  unsur  N,  P  dan  K 

yang diuraikan dari bekatul dan tepung jagung pada Baglog. Selain itu, mikroba 

perombak bahan organik ini juga dapat menguraikan selulosa yang terdapat pada 

serbuk kayu menjadi lebih sederhana sehingga mudah diserap oleh jamur tiram 

dengan banuan enzim selulase. Mikroba perombak bahan organik ini banyak 

digunakan untuk mempercepat proses dekomposisi sisa-sisa tanaman yang banyak 
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mengandung lignin dan selulosa untuk meningkatkan kandungan bahan organik 

dalam media tanam (Rosmarkam dan Nasih, 2002). 

Kombinasi konsentrasi dan frekuensi yang paling baik untuk parameter 

jumlah tubuh buah dalam satu rumpun adalah K2I3 atau  konsentrasi 10 mL 

dengan frekuensi pemberian tiga kali selama masa tanam, sedangkan untuk 

parameter berat basah jamur tiram adalah K2I1 atau konsentrasi 10 mL dengan 

frekuensi satu kali selama masa tanam. Konsentrasi dan frekuensi yang disarankan 

untuk budidaya jamur tiram adalah K2I1 yang berasal dari parameter produktivitas 

yaitu berat basah jamur tiram, selain itu kombinasi ini juga diperkuat dengan hasil 

uji Duncan untuk faktor konsentrasi dan faktor frekuensi. Pada konsentrasi 10 mL 

dan frekuensi pemberian pupuk hayati satu  kali selama masa tanam ini  berat 

basah jamur tiram paling tinggi dibandingkan  dengan  kombinasi perlakuan  

dengan konsentrasi pupuk yang lebih tinggi. Hal ini bisa disebabkan pada 

konsentrasi dan frekuensi ini pupuk hayati bekerja optimal. 

Untuk faktor konsentrasi, perlakuan K2 atau konsentrasi 10 mL memiliki 

rata-rata jumlah tubuh buah dalam satu rumpun dan berat basah jamur tiram 

paling tinggi dibandingkan dengan perlakuan konsentrasi pupuk hayati lebih besar  

karena pada konsentrasi ini pupuk hayati bekerja optimal.  Rata-rata jumlah tubuh 

buah dalam satu rumpun dan berat basah jamur tiram paling rendah terdapat pada 

perlakuan K3 (15 mL). Hal ini disebabkan karena pada konsentrasi K3 (15 mL) 

jumlah mikroba yang diinokulasikan lebih banyak. Banyaknya jumlah mikroba ini 

menyebabkan terjadinya kompetisi antara mikroba dengan jamur untuk 

mendapatkan nutrisi dari Baglog sehingga menyebabkan pertumbuhan jamur 
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terhambat. Menurut Champbell (1989) kompetisi terjadi jika dua jenis 

mikroorganisme memerlukan sesuatu yang sama dan jumlahnya terbatas seperti 

nutrisi, ruang atau udara. Kompetisi merupakan bagian dari mekanisme 

antagonisme yang berarti suatu keadaan interaksi antar berbagai organisme, 

dimana pertumbuhan suatu organisme terganggu oleh kehadiran organisme 

lainnya. 

Untuk faktor frekuensi, perlakuan I1 (frekuensi pemberian pupuk hayati 

satu kali selama masa tanam) memiliki nilai rata-rata jumlah buah dalam satu 

rumpun dan berat basah yang paling tinggi, pada perlakuan ini pupuk hayati 

pertama kali diinokulasikan. Inokulasi pertama ini meyebabkan nutrisi yang 

terdapat pada Baglog masih dalam keadaan maksimal sehingga tingkat kompetisi 

antara mikroba dalam pupuk hayati dengan jamur rendah, sedangkan pada 

perlakuan I2 dan  I3 jumlah pupuk hayati yang diinokulasikan lebih banyak 

senhingga jumlah mikroba dalam Baglog juga semakin banyak. Banyaknya 

mikroba ini menyebabkan terjadinya kompetisi sehingga menyebabkan 

pertumbuhan jamur terhambat.  

Pada dasarnya nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur sudah 

tersedia dari serbuk kayu, bekatul dan tepung jagung yang dicampurkan pada 

media Baglog. Pupuk hayati terdiri dari mikroba fiksasi nitrogen (Azotobacter sp. 

dan Rhizobium sp.), mikroba pelarut fosfat (Bacillus sp. dan Pseudomonas sp.) 

dan mikroba perombak bahan organik (Cellulomonas sp., Lactobacillus 

plantarum dan Saccharomyces cereviceae), mikroba tersebut mampu membantu 

agar unsur-unsur yang terdapat dalam media Baglog mudah diserap oleh jamur 
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sehingga pertumbuhannya optimal. Berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari 

pupuk hayati yang terdiri dari konsorsium mikroba adalah: 1. Menyediakan 

sumber hara bagi tanaman. 2. Melindungi akar dari gangguan hama dan penyakit. 

3. Menstimulir perakaran agar dapat berkembang sempurna. 4. Memacu mitosis 

jaringan meristem pada titik tumbuh pucuk, stolon dan kuncup bunga. 5. Sebagai 

penawar racun beberapa logam berat. 6. Sebagai metabolit pengatur tumbuh. 7. 

Sebagai bioaktivator perombak bahan organik (Saraswati et al, 2007). 

4.2.2 Efektivitas pupuk hayati berdasarkan nilai RAE (relative agronomic 
effectiveness). 

 
Penelitian jamur tiram sebelumnya menyatakan bahwa pemberian pupuk 

kimia NPK dapat meningkatkan berat basah jamur tiram (Semiatun, 2007). Pada 

penelitian ini, perbandingan hasil perlakuan pemberian pupuk hayati dengan 

kontrol positif (diberi pupuk kimia NPK) rata-rata jumlah tubuh buah jamur tiram 

dalam satu rumpun pada perlakuan pupuk hayati (K2I3) adalah 12.00 buah hampir 

sama dengan perlakuan kontrol positif (diberi pupuk kimia NPK) yaitu 12.20 buah 

(Lampiran 1), sedangkan rata-rata berat basah pada perlakuan pupuk hayati (K2I1) 

adalah 114.40 gram, lebih besar dari perlakuan kontrol positif (diberi pupuk kimia 

NPK)  yaitu  110.13  gram  (Lampiran  2).  Ini  menunjukkan  bahwa  pupuk  hayati  

dapat digunakan sebagai alternatif pengganti pupuk kimia NPK untuk budidaya 

jamur tiram. Hal ini sesuai dengan pernyataan Suriawiria (2006) untuk kehidupan 

dan perkembangannya jamur memerlukan nutrisi dalam bentuk unsur-unsur kimia 

seperti nitrogen, fosfor, belerang, kalium, dan karbon yang telah tersedia dalam 

jaringan kayu walaupun dalam jumlah sedikit. Untuk itu, diperlukan penambahan 
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dalam bentuk pupuk yang digunakan untuk bahan campuran pembuatan substrat 

tanaman atau media tumbuh jamur.     

Pertanian organik sebagai bagian dari pertanian yang ramah lingkungan  

perlu dilakukan mulai dari sekarang karena makin banyaknya dampak negatif 

yang terjadi akibat penerapan teknologi modern yang mengandalkan bahan kimia 

pertanian. Meskipun efek penggunaan pupuk hayati tidak secepat pupuk kimia, 

tetapi pupuk hayati lebih aman terhadap bahan pangan dan lebih murah. Hasil 

perhitungan nilai RAE (relative agronomic effectiveness) untuk mengetahui 

efekftivitas pupuk hayati sebagai pupuk alternatif pengganti pupuk kimia NPK 

pada parameter berat basah jamur tiram menunjukkan bahwa pupuk hayati efektif 

pada perlakuan K1I1 (Konsentrasi 5 mL dan frekuensi pemberian satu kali selama 

masa tanam), K1I3 (Konsentrasi 5 mL dan frekuensi pemberian tiga kali selama 

masa tanam) dan K2I1 (Konsentrasi 10 mL dan frekuensi pemberian satu kali 

selama masa tanam).  

 Hasil perhitungan nilai RAE (relative agronomic effectiveness) terbesar 

juga sesuai dengan hasil uji statistik, nilai paling besar terdapat pada perlakuan 

K2I1 yaitu 140.28% (Lampiran 6). 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).  
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Untuk membantu meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas jamur 

tiram, faktor lingkungan juga harus diperhatikan karena jamur memiliki beberapa 

syarat tumbuh yang harus dipenuhi. Pada saat penelitian suhu lingkungan yang 

diukur dengan menggunakan termometer ruang adalah suhu 25°C dan 

kelembapan 82%. Pada umumnya jamur akan tumbuh dengan baik pada kisaran 

suhu 22°C - 28°C dan kelembapan antara 95% 100% (Suriawiria, 2006, Gunawan, 

2005). Kelembapan yang rendah ini dapat diatasi dengan cara menyiram kumbung 

jamur setiap pagi hari. Jika suhu udara pada lingkungan terlalu panas penyiraman 

dapat dilakukan dua kali sehari yaitu pada waktu pagi dan sore.  
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