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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Permasalahan 

Indonesia merupakan negara agraris dan sektor pertanian menjadi salah 

satu sektor penting dalam mendukung perekonomian, sehingga bidang pertanian 

harus terus dipacu untuk dapat meningkatkan hasil. Salah satu jenis pertanian 

yang menarik untuk dikembangkan di kalangan masyarakat saat ini adalah budi 

daya jamur. Kandungan gizi yang cukup baik dari jamur dan kebutuhan konsumen 

yang cenderung meningkat menyebabkan usaha budi daya jamur memiliki 

prospek yang bagus untuk dikembangkan. 

Kekayaan alam Indonesia akan berbagai jenis jamur cukup banyak 

dikenal. Salah satu diantaranya adalah jamur tiram putih (Pleorotus ostreatus). 

Dalam pengolahannya, jamur tiram putih biasa dimanfaatkan sebagai sayuran, 

makanan ringan, dan juga sebagai obat. Jamur tiram putih merupakan jenis jamur 

kayu yang memiliki kandungan nutrisi lebih tinggi, diantaranya protein, lemak, 

fosfor, zat besi, thiamin, dan riboflavin, dibandingkan dengan jenis jamur kayu 

lain (Nunung, 2001). Jamur tiram putih mempunyai manfaat bagi kesehatan 

manusia, protein nabati yang dikandungnya tidak mengandung kolesterol 

sehingga dapat mencegah timbulnya penyakit darah tinggi dan jantung serta untuk 

mengurangi berat badan dan diabetes. Kandungan asam folat (vitamin B komplek) 

yang tinggi dapat menyembuhkan anemia dan obat antitumor. Jamur tiram putih  
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dapat digunakan untuk mencegah dari kekurangan gizi dan pengobatan 

kekurangan zat besi (Pasaribu, 2002). 

Pola hidup masyarakat untuk menjaga kesehatan tubuh, yaitu beralih dari 

bahan pangan yang mengandung unsur kimia ke bahan pangan organik, 

menjadikan jamur tiram putih sebagai salah satu pilihan. Selain dijual segar, para 

pengusaha jamur tiram putih umumnya melakukan diversifikasi produk.  Berbagai 

produk tersebut antara lain keripik dan tepung jamur serta olahan makanan seperti 

nugget jamur dan sosis jamur. Saat ini banyak bermunculan rumah makan yang 

menyajikan menu utama berbahan jamur dan juga bisnis waralaba yang memilih 

jamur sebagai bahan dasar, seperti jamur crispy, nasi jamur, dan pepes jamur. 

Seiring dengan semakin populer dan bertambahnya pengetahuan masyarakat 

mengenai jamur tiram putih sebagai bahan makanan yang lezat dan bergizi, maka 

permintaan konsumen dan permintaan pasar terhadap jamur tiram putih terus 

meningkat. Dari seluruh produksi jamur tiram putih ternyata hanya memenuhi 

50% dari permintaan pasar dalam negeri, belum lagi permintaan dari luar negeri 

(Chazali, 2009). Namun kenaikan permintaan konsumen tersebut tidak diikuti 

dengan peningkatan produksi jamur tiram putih. Menurut Wardani (2010), budi 

daya jamur konsumsi masih jarang ditemui di sebagian besar wilayah Indonesia, 

padahal kebutuhan akan produk pertanian jamur semakin hari semakin meningkat 

dan dapat dijadikan sebagai peluang bisnis. 

Pada beberapa tempat budi daya jamur tiram putih yang ada di wilayah 

Indonesia, sebagian besar petani masih menggunakan cara budi daya 

konvensional tanpa menggunakan pupuk atau nutrisi tambahan untuk memacu 
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pertumbuhan dan meningkatkan produksi. Beberapa di antara petani jamur tiram 

putih skala rumah tangga mengeluhkan hasil produksi yang tidak mencukupi 

untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga keberlangsungan usahanya, 

sehingga tidak sedikit di antara mereka yang gulung tikar. Berdasarkan 

permasalahan tersebut, para petani jamur tiram putih beralih dari cara 

konvensional ke penggunaan pupuk dengan tujuan untuk meningkatkan produksi 

jamur. Selama ini, pupuk yang digunakan oleh petani jamur tiram putih adalah 

pupuk kimia (NPK).  

Akhir-akhir ini diketahui bahwa penggunaan pupuk kimia secara terus 

menerus dapat mengganggu kesehatan dan mencemari lingkungan. Selain itu, 

alasan masyarakat memilih jamur tiram putih untuk dikonsumsi ialah karena ingin 

hidup sehat tanpa bahan kimia. Jadi jika diketahui bahwa dalam pengelolahan 

jamur tiram putih masih digunakan bahan kimia, maka itu dapat menjadi faktor 

pengurang minat bagi masyarakat untuk mengonsumsi jamur tiram putih. 

Sosialisasi untuk mengganti penggunaan pupuk kimia dengan beralih pada pupuk 

organik dan biofertilizer pun mulai digencarkan. Produk afkir dari budidaya jamur 

tiram putih adalah ampas media tanam yang berupa baglog. Pada dasarnya ampas 

baglog tersebut masih dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman 

pertanian. 

Sel-sel jamur tiram memerlukan karbon berantai enam (C6) untuk 

pertumbuhan. Kebutuhan karbon dapat terpenuhi dengan mengurai serbuk kayu 

dan dedak yang menjadi bahan penyusun utama media jamur. Di beberapa tempat 

budi daya, untuk mengantisipasi kekurangan nutrisi pada jamur tiram putih, 
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penambahan nutrisi yang biasa dilakukan oleh petani adalah dengan cara 

menyuntikkan larutan molase 1% ke dalam baglog. Selain itu, untuk memacu 

pertumbuhan jamur tiram putih juga dapat ditambahkan ragi dan vitamin. 

Media tumbuh jamur tiram putih yang berupa baglog memiliki penyusun 

utama yaitu serbuk gergaji kayu, bekatul, dan tepung jagung. Secara umum, kayu 

mengandung selulosa, hemiselulosa, lignin, pentosan dan sebagainya. Unsur-

unsur tersebut terdapat pada dinding sel kayu. Bagian yang terbesar adalah 

selulosa (Anonim, 2001). Selulosa merupakan komponen utama penyusun dinding 

sel tanaman dan hampir tidak pernah ditemui dalam keadaan murni di alam, 

melainkan berikatan dengan bahan lain, yaitu lignin dan hemiselulosa membentuk 

suatu lignoselulosa.  

Selulosa dan hemiselulosa pada lignoselulosa tidak dapat dihidrolisis 

oleh enzim selulase dan hemiselulase kecuali apabila lignin yang ada pada 

substrat telah dilarutkan, dihilangkan atau dikembangkan terlebih dahulu. Lignin 

merupakan senyawa yang heterogen dengan berbagai tipe ikatan sehingga tidak 

dapat diuraikan oleh enzim hidrolisis. Lignin dapat didegradasi oleh kapang 

pelapuk kayu dan mikroba.  

Mikroba di dalam tumpukan bahan organik tidak dapat langsung 

memetabolisme partikel bahan organik yang tidak larut. Mikroba memproduksi 

dua sistem ekstraseluler yaitu sistem hidrolitik yang menghasilkan hidrolase dan 

berfungsi untuk mendegradasi selulosa dan hemiselulosa serta sistem oksidatif 

yang bersifat lignolitik dan bersifat mendepolarisasi lignin. Mikroba 

memproduksi enzim ekstraselular untuk depolimerasi senyawa berukuran besar 
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menjadi berukuran kecil dan larut dalam air (Saraswati dkk.,2011). Genus 

Bacillus merupakan isolat yang tertinggi kemampuannya dalam mendegradasi 

lignin. 

Jamur kayu memiliki enzim yang penting, yaitu  lignoselulase, enzim 

tersebut digunakan untuk mendegradasi lignoselulosa sehingga menjadi glukosa 

yang siap digunakan untuk pertumbuhan jamur. Menurut Chang and Miles (1989), 

jamur tiram dalam pertumbuhan memerlukan nutrisi berupa senyawa karbon, 

nitrogen, vitamin dan mineral. Biji jagung mengandung gula (monosakarida) yang 

merupakan sumber karbon bagi pertumbuhan jamur.  

Beberapa mikroba mampu merombak selulosa menjadi bahan senyawa-

senyawa monosakarida, alkohol, CO2 dan asam organik lain dengan 

dikeluarkannya enzim selulase (Rao, 1994). Mikroba biofertilizer  yang biasa 

digunakan pada substrat kayu adalah mikroba-mikroba pendegradasi selulosa, 

lignin, karbohidrat, mikroba penyedia nitrogen, serta mikroba lain yang 

menguntungkan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian tentang 

pengaruh pemberian biofertilizer terhadap pertumbuhan dan produksi jamur tiram 

putih. Mikroba yang digunakan dalam biofertilizer jamur tiram putih pada 

penelitian ini antara lain Cellulomonas sp., Saccharomyces cereviceae, Bacillus 

megaterium, dan Azospirillum sp. Keberadaan biofertilizer lignoselulolitik ini 

diharapkan dapat mempercepat proses degradasi media sebuk gergaji kayu 

sehingga unsur yang diperlukan dapat lebih mudah diserap oleh jamur tiram putih 
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dan dihasilkan produksi jamur tiram putih yang sehat dalam jumlah besar untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang 

diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pemberian konsorsium mikroba biofertilizer dengan dosis berbeda 

dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan (lebar tudung, jumlah tudung, dan 

waktu tumbuh) jamur tiram putih (Pleorotus ostreatus)? 

2. Apakah pemberian konsorsium mikroba biofertilizer dengan dosis berbeda 

dapat berpengaruh terhadap produksi (berat basah) jamur tiram putih 

(Pleorotus ostreatus)? 

3. Bagaimanakah pengaruh pemberian pupuk NPK terhadap pertumbuhan dan 

produksi jamur tiram putih (Pleorotus ostreatus)? 

 

1.3 Asumsi Penelitian 

Jamur tiram putih (Pleorotus ostreatus) membutuhkan hara dalam jumlah 

yang cukup dan seimbang untuk tumbuh normal. Pada pembudidayaan jamur 

tiram putih, unsur hara tersebut tersedia di dalam media baglog. Penambahan 

mikroba Cellulomonas sp., Saccharomyces cereviceae, Bacillus megaterium, dan 

Azospirillum sp. dapat membantu penguraian senyawa organik yang terdapat 

dalam media baglog menjadi unsur sederhana yang mudah diserap serta 

menyediakan unsur N sehingga membantu pertumbuhan jamur tiram putih. 
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Respon jamur tiram putih terhadap pemberian biofertilizer akan meningkat bila 

menggunakan takaran yang tepat karena akan terjadi keseimbangan unsur hara 

dalam media sehingga menghasilkan produksi yang optimal. Dengan demikian, 

pemberian dosis konsorsium mikroba biofertilizer yang berbeda akan memiliki 

pengaruh yang berbeda pula terhadap pertumbuhan dan produksi jamur tiram 

putih (Pleorotus ostreatus). 

 

1.4 Hipotesis Penelitian 

1.4.1  Hipotesis kerja 

Jika pemberian konsorsium mikroba biofertilizer dengan berbagai dosis 

yang berbeda berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi jamur tiram putih 

(Pleorotus ostreatus), maka pemberian perlakuan konsorsium mikroba sebagai 

biofertilizer dengan berbagai dosis yang berbeda akan memberikan pengaruh yang 

berbeda pula terhadap pertumbuhan dan produksi jamur tiram putih (Pleorotus 

ostreatus). 

 

1.4.2  Hipotesis statistik 

H0.1: Tidak ada pengaruh pemberian konsorsium mikroba biofertilizer dengan 

dosis berbeda terhadap lebar tudung jamur tiram putih (Pleorotus ostreatus). 

H1.1: Ada pengaruh pemberian konsorsium mikroba biofertilizer dengan dosis 

berbeda terhadap lebar tudung jamur tiram putih (Pleorotus ostreatus). 
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H0.2: Tidak ada pengaruh pemberian konsorsium mikroba biofertilizer  dengan 

dosis berbeda terhadap jumlah tudung jamur tiram putih (Pleorotus 

ostreatus). 

H1.2: Ada pengaruh pemberian konsorsium mikroba biofertilizer dengan dosis 

berbeda terhadap jumlah tudung jamur tiram putih (Pleorotus ostreatus). 

H0.3: Tidak ada pengaruh pemberian konsorsium mikroba biofertilizer  dengan 

dosis berbeda terhadap waktu tumbuh jamur tiram putih (Pleorotus 

ostreatus). 

H1.3: Ada pengaruh pemberian konsorsium mikroba biofertilizer dengan dosis 

berbeda terhadap waktu tumbuh jamur tiram putih (Pleorotus ostreatus). 

H0.4: Tidak ada pengaruh pemberian konsorsium mikroba biofertilizer  dengan 

dosis berbeda terhadap berat basah jamur tiram putih (Pleorotus ostreatus). 

H1.4: Ada pengaruh pemberian konsorsium mikroba biofertilizer dengan dosis 

berbeda terhadap berat basah jamur tiram putih (Pleorotus ostreatus). 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini antara lain: 

1.  Mengetahui pengaruh pemberian konsorsium mikroba biofertilizer dengan 

dosis berbeda terhadap pertumbuhan (lebar tudung, jumlah tudung, dan waktu 

tumbuh) jamur tiram putih  (Pleorotus ostreatus). 

2.  Mengetahui pengaruh pemberian konsorsium mikroba biofertilizer dengan 

dosis berbeda terhadap produksi (berat basah) jamur tiram putih  (Pleorotus 

ostreatus).  
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3. Mengetahui pengaruh pemberian pupuk NPK terhadap pertumbuhan dan 

produksi jamur tiram putih (Pleorotus ostreatus). 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan hasil penelitian dapat 

digunakan untuk meningkatkan produksi jamur tiram putih, sehingga dapat 

membantu para petani jamur tiram putih untuk meningkatkan pendapatan serta 

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya bahan pangan yang sehat. 
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