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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL 

Pada penelitian ini, indikator pertumbuhan jamur tiram putih yang diamati 

adalah jumlah dan lebar tudung serta waktu panen. Yang dimaksud dengan jumlah 

tudung ialah banyaknya tudung (pileus) dalam satu rumpun jamur tiram putih 

pada saat panen, lebar tudung ialah rerata lebar tudung (pileus), yaitu panjang 

garis maksimal yang dapat membagi tudung jamur menjadi dua bagian, dan waktu 

tumbuh ialah waktu yang diperlukan oleh jamur tiram putih mulai dari inokulasi 

bibit, pembentukan miselium, hingga panen. Sedangkan indikator produksi jamur 

tiram putih yang diamati pada penelitian ini adalah berat basah tubuh buah jamur. 

 

4.1.1 Pengaruh pemberian konsorsium mikroba biofertilizer terhadap 

pertumbuhan jamur tiram putih 

 

 Proses pertumbuhan jamur tiram putih diawali dengan pembentukan 

miselium oleh spora setelah inokulasi bibit jamur (F2) pada media tanam serbuk 

gergaji kayu (baglog). Setelah miselium memenuhi seluruh pemukaan baglog, 

akan muncul pin head yang kemudian menjadi badan buah jamur siap panen. 

Pada penelitian ini, proses pertumbuhan miselium memerlukan waktu ± 30 hari. 

Jumlah pin head yang terbentuk berpengaruh terhadap jumlah dan lebar tudung. 

 Pengukuran jumlah dan lebar tudung pada tubuh buah jamur tiram putih 

dilakukan ketika tubuh buah telah dipanen. Dari hasil analisis menggunakan uji  
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statistik multivariat normal, diperoleh nilai t > 0,5 yang berarti bahwa data 

pertumbuhan jamur tiram putih berdistribusi normal. Pada uji homogenitas 

(lampiran 3) dengan derajad signifikan 0,05 (α = 0,05) untuk pertumbuhan jamur 

tiram putih menunjukkan nilai signifikan yang diperoleh ≥ 0,05, yaitu 0,071. 

Karena nilai signifikan yang diperoleh lebih besar dari derajad signifikan (α = 

0,05), maka data pertumbuhan jamur tiram putih bersifat homogen. 

Dari hasil MANOVA (multivariate test) dengan derajad signifikan 0,05   

(α = 0,05) untuk pertumbuhan jamur tiram putih diketahui nilai signifikan pada 

perlakuan konsorsium mikroba biofertilizer terhadap rerata lebar tudung jamur 

tiram putih ≤ 0,05 yaitu sebesar 0,002. Karena nilai signifikan yang diperoleh 

lebih kecil dari derajad signifikan yang ditetapkan (α = 0,05), maka keputusan 

yang diambil adalah tolak H0 dan dapat diartikan bahwa ada pengaruh pada 

pemberian konsorsium mikroba biofertilizer terhadap rerata lebar tudung jamur 

tiram putih. Sedangkan nilai signifikan perlakuan konsorsium mikroba 

biofertilizer terhadap jumlah tudung jamur tiram putih ≥ 0,05 yaitu sebesar 0,370. 

Karena nilai signifikan yang diperoleh lebih besar dari derajad signifikan yang 

ditetapkan (α = 0,05), maka keputusan yang diambil adalah terima H0 dan dapat 

diartikan bahwa tidak ada pengaruh pada pemberian konsorsium mikroba 

biofertilizer terhadap jumlah tudung jamur tiram putih.  

Hasil MANOVA (multivariate test) dengan derajad signifikan 0,05 (α = 

0,05) untuk pertumbuhan jamur tiram putih menunjukkan bahwa nilai signifikan 

pada perlakuan konsorsium mikroba biofertilizer terhadap waktu tumbuh jamur 

tiram putih ≤ 0,05 yaitu sebesar 0,012 . Karena nilai signifikan yang diperoleh 
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lebih kecil dari derajad signifikan yang ditetapkan (α = 0,05), maka keputusan 

yang diambil adalah tolak H0 dan dapat diartikan bahwa ada pengaruh pada 

pemberian konsorsium mikroba biofertilizer terhadap waktu tumbuh jamur tiram 

putih. 

Berdasarkan penolakan H0, dapat dilakukan uji lanjutan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh konsorsium mikroba biofertilizer terhadap pertumbuhan 

jamur tiram putih. Hasil uji Duncan dengan derajad signifikan 0,05 (α = 0,05) 

menunjukkan bahwa perlakuan konsorsium mikroba biofertilizer memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap rerata lebar tudung dan waktu panen jamur 

tiram putih. Hasil uji statistik disajikan oleh tabel berikut: 

Tabel 4.1 Pertumbuhan jamur tiram putih dengan pemberian konsorsium mikroba 
biofertilizer pada dosis yang berbeda 

 
No. Jenis 

perlakuan 
(dosis) 

Rata-rata 
lebar tudung 

(cm) 

Rata-rata 
jumlah tudung 

(buah) 

Rata-rata 
waktu panen 

(hari) 
1  D0

- 5,28 ± 0,92 a 12,71 ± 4,82 78,29 ± 12,11 bc 
2  D0

+ 5,99 ± 1,14 a 10,33 ± 4,63 77,17 ± 12,29 bc 
3 D2 6,05 ± 1,78 a 9,14 ± 4,60 63,14 ± 10, 30 a 
4 D4 9,07 ± 3,63 b 8,8 ± 6,38 78,60 ± 12,24 bc 
5 D6 6,63 ± 1,72 a 13,00 ± 5,39 67,86 ± 8,61  ab 
6 D8 5,35 ± 1,02 a 13,17 ± 6,34 81,33 ± 9,48  c 

  
Keterangan: D0

- (tanpa konsorsium mikroba biofertilizer), D0
+ (tanpa konsorsium 

mikroba biofertilizer, namun dengan NPK 2 gram/baglog), D2 
(biofertilizer 2 ml/baglog), D4 (biofertilizer 4 ml/baglog), D6 
(biofertilizer 6 ml/baglog), dan D8 (biofertilizer 8 ml/baglog).  
Huruf yang berbeda di belakang angka menunjukkan perbedaan 
yang signifikan berdasarkan hasil uji Duncan. 

 

 

Dari hasil tabel 4.1 menunjukkan pengaruh nyata perlakuan terhadap rata-

rata lebar tudung pada pertumbuhan jamur tiram putih, dan hasil tertinggi adalah 
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pada perlakuan D4. Meskipun perlakuan yang lain (D0
-, D0

+, D2, D6, dan D8) tidak 

menunjukkan perbedaan nyata berdasarkan uji statistik, namun secara deskriptif 

antar perlakuan menunjukkan perbedaan. Pengaruh nyata juga ditunjukkan pada 

perlakuan terhadap waktu panen, waktu panen pada perlakuan D2 berbeda nyata 

dengan perlakuan D8. Meskipun perlakuan yang lain (D0
-, D0

+, D4, dan D6) tidak 

menunjukkan perbedaan nyata berdasarkan uji statistik, namun secara deskriptif 

dapat dilihat bahwa D6 relatif lebih cepat dari pada perlakuan lain. Sedangkan 

terhadap rerata jumlah tudung, pemberian konsorsium mikroba biofertilizer tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan. Tetapi secara deskriptif dapat diketahui 

bahwa jumlah tudung pada perlakuan D4 adalah yang paling sedikit. 

Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata dan standar deviasi, data 

pertumbuhan jamur tiram putih dengan indikator jumlah tudung ditunjukkan oleh 

gambar 4.1 berikut: 
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Gambar 4.1 Jumlah tudung (pileus) jamur tiram putih yang dihasilkan pada saat 
panen, dengan perlakuan pemberian konsorsium mikroba 
biofertilizer 

 
Keterangan: D0

- (tanpa konsorsium mikroba biofertilizer), D0
+ (tanpa konsorsium 

mikroba biofertilizer, namun dengan NPK 2 gram/baglog), D2 
(biofertilizer 2 ml/baglog), D4 (biofertilizer 4 ml/baglog), D6 
(biofertilizer 6 ml/baglog), dan D8 (biofertilizer 8 ml/baglog).  

 

Data jumlah tudung yang diperoleh pada saat panen menunjukkan angka 

yang berbeda di tiap perlakuan. Jumlah paling banyak adalah pada perlakuan D8 

dengan rerata jumlah tudung 13,17 ± 6,34 buah dan tidak jauh berbeda dengan 

perlakuan D6 sebanyak 13,00 ± 5,39 buah tudung. Jumlah tudung paling sedikit 

ada di perlakuan D4 dengan nilai rerata 8,8 ± 6,38 buah dan tidak jauh berbeda 

dengan perlakuan D2 sebanyak 9,14 ± 4,60 buah tudung. Perlakuan kontrol positif 

(10,33 ± 4,63 buah) memiliki jumlah tudung yang lebih sedikit dari kontrol 

negatif (12,71 ± 4,82 buah). 

Banyaknya jumlah tudung berkorelasi dengan lebar tudung yang 

terbentuk. Tubuh buah dengan jumlah tudung yang banyak cenderung memiliki 
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tudung yang relatif sempit dan jumlah tudung yang sedikit relatif memiliki lebar 

yang besar. Data lebar tudung pada pertumbuhan jamur tiram putih ditunjukkan 

oleh tabel berikut: 

 

Gambar 4.2 Lebar tudung (pileus) jamur tiram putih yang dihasilkan pada saat 
panen, dengan perlakuan pemberian konsorsium mikroba 
biofertilizer 

 
Keterangan: D0

- (tanpa konsorsium mikroba biofertilizer), D0
+ (tanpa konsorsium 

mikroba biofertilizer, namun dengan NPK 2 gram/baglog), D2 
(biofertilizer 2 ml/baglog), D4 (biofertilizer 4 ml/baglog), D6 
(biofertilizer 6 ml/baglog), dan D8 (biofertilizer 8 ml/baglog).  

 
 

Gambar 4.2 menunjukkan rerata lebar tudung jamur tiram putih pada 

pemberian konsorsium mikroba biofertilizer dengan nilai rerata terbesar pada 

perlakuan D4 dengan nilai 9,07 ± 3,63 cm. Sedangkan nilai rerata terkecil yaitu 

pada perlakuan D0
- dengan rerata 5,28 ± 0,92 cm dan perlakuan D6 memiliki nilai 

rerata yang cukup besar yaitu 6,63 ± 1,72 cm namun tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan lainnya (D0
+, D2, dan D8). 

5,28 
5,99 

6,05 

9,07 

6,63 

5,35 

0

2

4

6

8

10

12

14

Do - Do + D2 D4 D6 D8

re
ra

ta
 le

ba
r t

ud
un

g 
(c

m
) 

jenis perlakuan 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Pemberian Konsorsium Mikroba Biofertilizer terhadap Pertumbuhan 
dan Produksi Jamur Tiram Putih (Pleorotus ostreatus).

Rizka Rakhmawati



50 
 

 

Dua gambar di atas menunjukkan jumlah tudung dengan nilai yang relatif 

sama besar pada perlakuan D0
-, D6, dan D8 namun dengan rerata lebar tudung yang 

berbeda. Pada ketiga perlakuan tersebut, rerata lebar tudung terkecil berada pada 

perlakuan D0
-. Sehingga dapat diketahui bahwa satu rumpun tubuh buah yang 

dihasilkan oleh perlakuan D0
- menghasilkan jumlah tudung yang banyak namun 

dengan ukuran kecil.  

Gambar 4.1 dan 4.2 menunjukkan bahwa perlakuan D4 memiliki hasil 

rerata lebar tudung terbesar di antara semua perlakuan dengan jumlah tudung yang 

paling sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa tudung yang dihasilkan dalam satu 

rumpun pada perlakuan D4 berukuran sangat besar. Visualisasi kualitas tudung 

jamur tiram yang dihasilkan akan mempengaruhi nilai jual di pasar. 

Kualitas pertumbuhan jamur tiram putih mempengaruhi lama waktu yang 

diperlukan oleh jamur agar dapat dipanen. Semakin cepat waktu untuk dapat 

dipanen akan semakin menguntungkan petani jamur tiram putih. Pada penelitian 

ini, perlakuan konsorsium mikroba biofertilizer memberikan pengaruh yang 

berbeda terhadap waktu panen jamur tiram putih sesuai dengan tabel berikut: 
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Gambar 4.3 Waktu yang diperlukan oleh jamur tiram putih dengan perlakuan 
konsorsium mikroba biofertilizer mulai dari inokulasi bibit hingga 
panen 

 
Keterangan: D0

- (tanpa konsorsium mikroba biofertilizer), D0
+ (tanpa konsorsium 

mikroba biofertilizer, namun dengan NPK 2 gram/baglog), D2 
(biofertilizer 2 ml/baglog), D4 (biofertilizer 4 ml/baglog), D6 
(biofertilizer 6 ml/baglog), dan D8 (biofertilizer 8 ml/baglog).  

 
 

Gambar 4.3 menunjukkan pertumbuhan jamur tiram putih dengan 

perlakuan konsorsium mikroba biofertilizer yang dilihat dari lama waktu yang 

diperlukan oleh jamur untuk dapat dipanen. Perlakuan D2 menunjukkan waktu 

paling cepat yaitu 63,14 ± 10,30 hari, sedangkan waktu terlama terjadi pada 

perlakuan D8 dengan 81,33 ± 9,48 hari . Perlakuan D6 membutuhkan waktu yang 

sedikit lebih lama dari D2 yaitu 67,86 ± 8,61 hari. Pada perlakuan D0
+ 

pertumbuhan berlangsung lebih lama dengan 77,17 ± 12,29 hari. Pertumbuhan 

pada perlakuan  D0
- dan D4 tidak terpaut jauh, rata-rata waktu panen yang 
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diperlukan oleh kedua perlakuan tersebut hampir sama yaitu 78,29 ± 12,11 hari 

dan 78,60 ± 12,24 hari. 

 

4.1.2 Pengaruh pemberian konsorsium mikroba biofertilizer terhadap 

produksi jamur tiram putih 

 

 Pada penelitian ini, produksi jamur tiram putih yang diukur  adalah berat 

basah tubuh buah yang dihasilkan ketika proses pemanenan. Dari hasil analisis uji 

statistik (lampiran 4) menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov test 

dengan derajad signifikan (α = 0,05) diperoleh nilai signifikan ≥ 0,05, yaitu 0,725  

yang berarti bahwa data produksi jamur tiram putih berdistribusi normal. 

Kemudian dari uji Levene’s Test of Equality of Error Variances dengan derajad 

signifikan 0,05 (α = 0,05) untuk produksi jamur tiram putih menunjukkan nilai 

signifikan yang diperoleh ≥ 0,05, yaitu 0,452. Karena nilai signifikan yang 

diperoleh lebih besar dari derajad signifikan (α = 0,05), maka data pertumbuhan 

jamur tiram putih bersifat homogen. 

Dari hasil ANOVA dengan derajad signifikan 0,05 (α = 0,05) untuk 

produksi jamur tiram putih diketahui nilai signifikan pada perlakuan konsorsium 

mikroba biofertilizer terhadap produksi jamur tiram putih ≤ 0,05 yaitu sebesar 

0,013. Karena nilai signifikan yang diperoleh lebih kecil dari derajad signifikan 

yang ditetapkan (α = 0,05), maka keputusan yang diambil adalah tolak H0 dan 

dapat diartikan bahwa ada pengaruh pada pemberian konsorsium mikroba 

biofertilizer terhadap produksi jamur tiram.  

Berdasarkan penolakan H0, dapat dilakukan uji lanjutan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh konsorsium mikroba biofertilizer terhadap produksi 
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jamur tiram putih. Dari uji Duncan dengan derajad signifikan 0,05 (α = 0,05) 

untuk produksi jamur tiram putih terdapat pengaruh dengan beda nyata pada 

perlakuan terhadap berat basah pada produksi jamur tiram putih.  

Tabel 4.2 Pengaruh perlakuan konsorsium mikroba biofertilizer dengan dosis 
yang berbeda terhadap produksi jamur tiram putih pasca panen 

 
No. Jenis perlakuan 

(dosis) 
Rata-rata berat basah 

(gram) 
1 D0

- 71,86 ± 41,20  a 
2 D0

+ 66,67 ± 25,65  a 
3 D2 60,57 ± 22,86  a 
4 D4 103,4 ± 50,18  ab 
5 D6 128,43 ± 37,66  b 
6 D8 99,0 ± 56,46    ab 

 
Keterangan: D0

- (tanpa konsorsium mikroba biofertilizer), D0
+ (tanpa konsorsium 

mikroba biofertilizer, namun dengan NPK 2 gram/baglog), D2 
(biofertilizer 2 ml/baglog), D4 (biofertilizer 4 ml/baglog), D6 
(biofertilizer 6 ml/baglog), dan D8 (biofertilizer 8 ml/baglog).  
Huruf yang berbeda di belakang angka menunjukkan perbedaan 
signifikan berdasarkan hasil uji Duncan 

 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa berat basah jamur tiram putih pada 

perlakuan D6 berbeda nyata dengan D0
-, D0

+, dan D2. Perlakuan D6 menunjukkan 

hasil tertinggi dari semua perlakuan. Meskipun perlakuan D4 dan D8 tidak 

menunjukkan perbedaan nyata (ditandai oleh huruf ab) berdasarkan uji statistik, 

namun secara deskriptif dapat diketahui bahwa hasil produksi pada D4 lebih besar 

dari D8. 

Pada penelitian ini, nilai berat yang diperoleh adalah berat basah jamur 

tiram putih per baglog dalam satu kali panen. Data berat basah jamur tiram putih 

ditunjukkan oleh gambar berikut: 
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Gambar 4.4. Berat basah jamur tiram putih yang dihasilkan pada saat panen, 
dengan perlakuan pemberian konsorsium mikroba biofertilizer 

 
Keterangan: D0

- (tanpa konsorsium mikroba biofertilizer), D0
+ (tanpa 

konsorsium mikroba biofertilizer, namun dengan NPK 2 
gram/baglog), D2 (biofertilizer 2 ml/baglog), D4 (biofertilizer 4 
ml/baglog), D6 (biofertilizer 6 ml/baglog), dan D8 (biofertilizer 8 
ml/baglog).  

 
 

Dari gambar 4.4 dapat dilihat bahwa pemberian konsorsium mikroba 

biofertilizer memberikan hasil yang berbeda pada produksi jamur tiram putih. 

Pemberian konsorsium mikroba biofertilizer menunjukkan peningkatan nilai berat 

basah dimulai dari D2 hingga D6, namun pada D8 terjadi penurunan berat basah 

jamur. Jika dilihat dari data pertumbuhan, perlakuan D2 memberi berat yang 

terkecil dengan nilai 60,57 ± 22,86 gram. Berat terbesar berada pada perlakuan D6 

dengan 128,43 ± 37,66 gram dan tidak jauh berbeda dengan perlakuan D4 yang 

memiliki berat 103,4 ± 50,19 gram. Perlakuan kontrol negatif menghasilkan tubuh 

buah dengan berat yang lebih besar dari perlakuan kontrol positif. 
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4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Pengaruh pemberian konsorsium mikroba biofertilizer terhadap 

pertumbuhan jamur tiram putih 

 

 Jamur merupakan organisme heterotrof yang membutuhkan senyawa organik 

dimana karbon diekstrak untuk pertumbuhannya. Senyawa karbon tersebut dapat 

diperoleh dari penguraian bahan organik yang terkandung dalam media tanam baglog. 

Jamur tiram putih menghasilkan enzim selulase oleh rizoid, dan penambahan konsorsium 

mikroba biofertilizer menghasilkan enzim lignoselulolitik sehingga dapat membantu 

mempercepat proses penguraian. 

Pengamatan pertumbuhan pada penelitian ini adalah data yang diambil 

pada saat panen. Hal yang harus diperhatikan pada saat proses pemanenan adalah 

pengambilan seluruh bagian tubuh buah jamur tiram putih beserta bagian stalk 

yang menembus baglog media tanam (Elsera,2009). Faktor-faktor lingkungan 

sangat mempengaruhi pertumbuhan jamur tiram putih seperti air, keasaman (pH), 

substrat, kelembaban, suhu udara, dan ketersediaan sumber nutrisi. Air 

dibutuhkan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan miselium 

membentuk tubuh buah (Dewi, 2009). Sehingga pada saat penyiraman, air tidak 

boleh sampai masuk ke dalam baglog agar baglog tidak cepat membusuk. 

Perawatan selama proses pembudidayaan jamur tiram putih harus selalu 

diperhatikan agar diperoleh hasil pertumbuhan yang baik. 

Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa  jumlah tudung yang dihasilkan saat 

panen menunjukkan nilai tertinggi pada perlakuan D8 (biofertilizer 8 ml/baglog) 

dengan rerata jumlah 13,17 ± 6,34 buah sedangkan nilai terendah adalah pada 

perlakuan D4 (biofertilizer 4 ml/baglog) dengan jumlah  8,8 ± 6,38 buah. Hasil 
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pertumbuhan jumlah tudung pada penelitian ini lebih besar dibandingkan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2009) yang hanya memiliki rerata 

jumlah tudung terbanyak dengan angka 10,33 buah. Berdasarkan uji statistik 

menggunakan uji Duncan, perlakuan konsorsium mikroba biofertilizer tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah tudung jamur tiram putih. 

Namun secara deskriptif dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan rerata jumlah 

tudung pada tiap perlakuan.  

Pada penelitian ini hasil pertumbuhan lebar tudung tertinggi adalah pada 

perlakuan D4 (biofertilizer 4 ml/baglog) dengan 9,07 ± 3,63 cm dan yang terendah 

adalah pada perlakuan D0
- (tanpa biofertilizer, kontrol negatif) dengan 5,28 ± 0,92 

cm. Nilai rerata lebar tudung pada perlakuan D4 tersebut lebih besar dibandingkan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Parlindungan (2003) dengan nilai 

rerata lebar tudung maksimal 8,75 cm. Dari hasil uji statistik, perlakuan D4 

memiliki lebar tudung yang berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Hal ini 

disebabkan oleh keberadaan konsorsium mikroba biofertilizer dengan dosis yang 

sesuai, sehingga dapat mengurai substrat serbuk gergaji kayu dan mencukupi 

kebutuhan nutrisi jamur tiram putih untuk menghasilkan tudung dengan kualitas 

maksimal. 

 Selain jumlah dan lebar tudung, parameter pertumbuhan lain yang diukur 

adalah waktu yang diperlukan oleh jamur tiram untuk dapat dilakukan panen. Dari 

hasil pengamatan diperoleh rerata waktu tercepat yang terjadi pada perlakuan D2 

(biofertilizer 2 ml/baglog) dengan 63,14 ± 10,30 hari dan waktu terlama adalah 

pada perlakuan D8 (biofertilizer 8 ml/baglog) dengan 81,33 ± 9,48 hari. Perbedaan 
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lama waktu yang diperlukan oleh pertumbuhan jamur tiram putih dapat 

disebabkan oleh banyak mikroba yang berada di dalam baglog.  

Pemberian dosis konsorsium mikroba biofertilizer yang sesuai dengan 

kebutuhan nutrisi jamur tiram putih akan memberi hasil terbaik. Pada penelitian 

ini, hasil pertumbuhan jamur tiram putih meningkat seiring dengan peningkatan 

pemberian dosis. Namun dari dosis D6 ke dosis D8 terdapat penurunan kualitas 

jamur tiram putih. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu persaingan antar 

mikroba untuk memperoleh nutrisi dan adanya fase pertumbuhan mikroba. Selain 

itu dapat juga disebabhan oleh ketidaksesuaian pH antara konsorsium mikroba 

biofertilizer dengan pH yang dibutuhkan oleh jamur tiram untuk dapat tumbuh 

optimal. Pada penelitian ini, pH konsorsium mikroba biofertilizer yang 

disuntikkan ke dalam baglog sebesar 4-5 sedangkan pH media baglog sebesar 6-7. 

Jamur tiram dapat tumbuh di dataran rendah sampai ketinggian 600 m dari 

permukaan laut di lokasi yang memiliki kadar air sekitar 60% dan derajat 

keasaman atau pH 6-7 (Parjimo dan Handoko, 2005). Perbedaan dosis pemberian 

konsorsium mikroba biofertilizer memberikan pengaruh yang berbeda terhadap 

lama waktu panen. Semakin cepat waktu panen yang dihasilkan akan semakin 

menguntungkan petani jamur. 

Berdasarkan hasil uji Duncan, perlakuan D8 memerlukan waktu tumbuh 

yang berbeda nyata dengan perlakuan D2. Perlakuan D8 membutuhkan waktu 

paling lama untuk tumbuh, hal ini disebabkan oleh banyaknya konsorsium 

mikroba biofertilizer yang disuntikkan ke dalam baglog sehingga dapat 
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mempengaruhi keseimbangan pH media tanam yang menjadi lebih asam dan 

dapat menghambat pertumbuhan jamur tiram putih. 

Kecepatan tumbuh jamur tiram putih sangat dipengaruhi oleh nutrisi yang 

terkandung di dalam media baglog. Pada penelitian ini digunakan serbuk gergaji 

kayu sebagai media utama. Serbuk kayu yang baik untuk dibuat sebagai bahan 

media tanam adalah dari jenis kayu yang keras sebab kayu yang keras banyak 

mengandung selulosa yang merupakan bahan yang diperlukan oleh jamur dalam 

jumlah banyak (Anonimus, 2011). Pemberian konsorsium mikroba biofertilizer, 

yaitu Cellulomonas sp. dan Bacillus megaterium dapat mempercepat penguraian 

bahan organik yang terdapat dalam serat kayu sehingga kebutuhan nutrisi jamur 

terpenuhi. 

Saccharomyces cereviceae merupakan mikroba dari golongan yeast yang 

dapat melakukan proses fermentasi gula menjadi senyawa sederhana sehingga 

dapat digunakan dalam pertumbuhan jamur. Azospirillum sp. merupakan bakteri 

penambat nitrogen nonsimbiotik, hasil metabolisme Azospirillum sp. dapat 

menyediakan unsur nitrogen yang dibutuhkan dalam pertumbuhan jamur tiram. 

 

4.2.2 Pengaruh pemberian konsorsium mikroba biofertilizer terhadap 

produksi jamur tiram putih 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian konsorsium mikroba 

biofertilizer dengan dosis berbeda memberikan pengaruh yang berbeda terhadap 

produksi jamur jamur tiram putih yang dilihat dari indikator berat basah. 

Berdasarkan tabel 4.2 nilai berat basah terbesar adalah pada perlakuan D6 

(biofertilizer 6 ml/baglog) dengan rarata berat 128,43 ± 37,66  gram dan nilai 
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rerata terkecil adalah pada perlakuan D2 (biofertilizer 2 ml/baglog) dengan 60,57 ± 

22,86 gram. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini lebih baik dibandingkan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Naiola (1993) dengan rerata berat basah 

jamur tiram 85 gram per baglog, Dewi (2009) dengan berat basah sebesar 91,67 

gram dan Parlindungan (2003) dengan nilai berat basah terbesar 123,72 gram. 

Hasil produksi yang diukur pada penelitian ini adalah berat basah pada 

saat panen. Pertumbuhan dan perkembangan jamur tiram putih dipengaruhi oleh 

empat faktor penting yaitu bibit jamur, substrat penanaman, kondisi lingkungan, 

dan bahan media. Subtrat penanaman sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

jamur karena berhubungan dengan kandungan nutrien dan derajat keasaman (pH) 

(Suriawiria, 2001). Produksi jamur tiram putih juga sangat bergantung pada 

nutrisi yang terkandung dalam baglog. Nutrisi pada baglog adalah campuran 

kandungan yang mengandung kadar selulosa yang diperlukan oleh perkembangan 

miselia pada awalnya (Satriyanto, 2010). Penguraian nutrisi tersebut hingga dapat 

digunakan dalm pertumbuhan jamur tiram putih dapat dibantu dengan kerja 

mikroba biofertilizer yang berisi tidak hanya satu mikroba. Ada beberapa jenis 

mikroba yang dicampurkan (konsorsium) dengan berbagai fungsi yang berbeda. 

Perbedaan fungsi-fungsi mikroba menopang satu sama lain sehingga tercipta 

suatu sinergisme untuk ketersediaan hara. 

Biofertilizer berfungsi sebagai preparasi yang mengandung sel-sel dari 

strain-strain efektif mikroba penambat nitrogen, pelarut fosfat atau selulolitik 

yang digunakan pada biji, tanah atau tempat pengomposan dengan tujuan 

meningkatkan jumlah mikroba tersebut dan mempercepat proses mikrobial 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Pemberian Konsorsium Mikroba Biofertilizer terhadap Pertumbuhan 
dan Produksi Jamur Tiram Putih (Pleorotus ostreatus).

Rizka Rakhmawati



60 
 

 

tertentu untuk menambah banyak ketersediaan hara dalam bentuk tersedia yang 

dapat diasimilasi tanaman. 

 Mikroorganisme perombak bahan organik digunakan sebagai strategi 

untuk mempercepat proses dekomposisi sisa-sisa tanaman yang mengandung 

lignin dan selulosa. Komposisi terbesar dari media taman baglog adalah serat 

kayu yang berupa serbuk gergaji kayu, sehingga dalam penguraiannya dapat 

dibantu oleh keberadaan mikroorganisme perombak bahan organik. Perombak 

sekunder ialah mikroorganisme perombak bahan organik seperti Cellulomonas 

(Saraswati, dkk. 2012). Selain untuk meningkatkan hasil produksi, aktivitas 

mikroba yang ditambahkan pada media tanam baglog juga dapat mengurangi 

resiko penyakit yang biasa menyerang media tanam.  

 Azospirillum selain mampu menambat nitrogen dan menghasilkan hormon 

pertumbuhan, juga mampu merombak bahan organik. Bahan organik yang 

dimaksud adalah bahan organik yang berasal dari kelompok karbohidrat, seperti 

selulosa, amilosa, dan bahan organik yang mengandung sejumlah lemak dan 

protein (Nurosid, dkk., 2008). 

Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan uji Duncan, berat basah jamur 

tiram menunjukkan perbedaan yang signifikan pada perlakuan D6 (biofertilizer 6 

ml/baglog) dengan perlakuan D0
-, D0

+, dan D2. Meskipun secara statistik terdapat 

perlakuan yang tidak menunjukkan perbedaan signifikan, namun secara deskriptif 

dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan hasil produksi pada tiap perlakuan. 
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