
I. METODE PENELITIAN

1.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Oktober 2013 di CV.

Ravi Nursery Kubang Raya Kampar Riau dan di Laboratorium Patologi,

Entomologi, dan Mikrobiologi (PEM) Fakultas Pertanian dan Peternakan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Jl. H.R. Soebrantas KM 15

Panam, Pekanbaru.

3.2. Alat dan Bahan Penelitian

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah gunting, spatula, skop,

bunsen, cincin paralon, alat angkut, alat sterilisasi, timbangan, drum perendaman

serbuk, dan handsprayer, penggaris sentrimeter, alat dokumentasi, alat tulis.

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah kertas koran, spritus

plastik polipropilen (PP) ukuran 17 x 35 cm, karet gelang, kapur, tali rafia, serbuk

gergaji, Ampas sagu kering, bibit jamur tiram putih dan alkohol 70%.

3.3. Metode Penelitian

Rancangan yang digunakan adalah rancangan eksperimental dengan

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 konsentrasi ampas sagu dan 5

ulangan, sehingga diperoleh 25 unit percobaan. Perlakuan tersebut sebagai

berikut:

M0 = Tanpa penambahan ampas sagu (kontrol)

M1 = penambahan ampas sagu 15 %

M2 = penambahan ampas sagu 30%



M3 = penambahan ampas sagu 45%

M4 = penambahan ampas sagu 60%

Model linier menurut Mattjik dan Sumertajaya (2006), yaitu:

Yij = µ + ai + εij

Dimana:

Yij : hasil pengamatan pada perlakuan taraf ke-i dan ulangan ke-j

µ : nilai tengah

ai : pengaruh perlakuan ke-i

εij : pengaruh galat perlakuan ke-i dan ulangan ke-j

Tabel 3.1.  Komposisi Bahan Budidaya dalam Penelitian untuk 20 Baglog

Perlakuan
Serbuk
Kayu
(kg)

Ampas
Sagu
(kg)

Kapur
(kg)

Gips
(kg)

Berat Total
(kg)

M0 (0%)
M1 (15%)
M2 (30%)
M3 (45%)
M4 (60%)

19,4
16,4
13,4
10,4
7,4

0
3
6
9
12

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

20
20
20
20
20

Keterangan: Masing-masing baglog beratnya 1 kg

3.4. Pelaksanaan Penelitian

3.4.1. Persiapan Media Tanam

A. Pengambilan dan Pemilihan Serbuk Gergaji dan Ampas Sagu

Serbuk diambil dari tempat penggergajian kayu mahang, sedangkan ampas

sagu diambil dari pabrik pengolahan sagu dengan  menggunakan karung.

Pemilihan serbuk kayu dan ampas sagu yang digunakan harus halus, tidak busuk,

bebas oli, dan tidak ditumbuhi oleh jamur atau kapang lain. Pada penelitian ini

serbuk kayu yang digunakan adalah serbuk kayu mahang.



B. Pengayakan

Serbuk gergaji dan ampas sagu sebelum dicampur dengan bahan-bahan

yang lainya terlebih dahulu dilakukan pengayakan, guna mendapatkan serbuk

gergaji dan ampas sagu yang seragam ukuran dan bentuknya, karena biasanya

bahan tersebut diperoleh dari kilang pengolahan  mempunyai tingkat keseragaman

yang kurang baik. Hal ini dilakukan agar pencampuran dengan bahan ampas sagu,

kapur, dan gips dapat merata.

C. Perendaman

Perendaman dilakukan dengan cara memasukkan serbuk gergaji dan

ampas sagu  ke dalam drum air. Perendaman dilakukan terpisah dengan beda

tempat. Perendaman dilakukan selama 24 jam menggunakan air bersih, dan semua

serbuk direndam dalam air secara sempurna.

D. Penirisan

Setelah perendaman selesai, serbuk kayu dan ampas sagu  ditiriskan

selama 24 jam. Tujuannya agar tidak terlalu lembab. Setelah itu serbuk dijemur

dibawah trik matahari dengan menggunakan terpal selama 4 hari.

3.4.2. Pencampuran dan perlakuan media

Serbuk gergaji dan ampas sagu yang telah dijemur selanjutnya ditimbang

sesuai dengan perlakuan yang telah ditentukan. Kemudian dicampur dengan kapur

dolomit 2% (0,40 kg) dan gips 1% (0,20 kg) sampai rata. Pencampuran dilakukan

secara manual. Bahan dicampur dan diaduk rata dengan persentase sebagaimana

komposisi yang dikehendaki. Setelah media tercampur rata, selanjutnya

ditambahkan air dan aduk rata. Pastikan bahwa kelembaban campuran tersebut



cukup. Cara yang mudah untuk mengetahui cukup tidaknya kandungan air

campuran yaitu dengan menggenggamnya dengan kepalan tangan. Jika media

menggumpal dan tidak pecah saat genggaman tangan dibuka, berarti kelembaban

sudah cukup.

Dalam proses pencampuran diusahakan tidak terdapat gumpalan, terutama

serbuk gergaji dan kapur, karena dapat mengakibatkan komposisi media yang

diperoleh tidak merata. Dengan tidak meratanya campuran media sangat

berpengaruh terhadap pertumbuhan jamur. Jadi sebaiknya pencampuran dilakukan

secara merata.

3.4.3. Pembungkusan

Setelah media selasai dicampur dengan perlakuan, maka selanjutnya untuk

masing-masing perlakuan tersebut dimasukan ke dalam wadah kantong plastik

polipropilen (PP) berukuran 17 x 35 cm. Pembungkusan dilakukan dengan cara

memasukan campuran bahan-bahan media tanam ke dalam plastik kemudian

dipadatkan dengan menggunakan botol, semakin padat akan semakin baik, karena

akan memudahkan pertumbuhan miselium dan tersedianya cadangan nutrisi dalam

waktu yang lama.   Selain itu, media yang kurang padat akan menyebabkan hasil

panen tidak optimal karena kandungan nutrisi media cepat habis sehingga

produktifitas menurun. Pemadatan dilakukan sampai media mencapai ketinggian

±28 cm. Setelah itu segera ikat rapat dengan menggunakan tali rafia.

3.4.4. Sterilisasi

Sterilisasi media tanam dilakukan sebelum media tanam tersebut ditanam

bibit jamur. Sterilisasi ini dilakukan dengan menggunakan alat yang sederhana

yaitu menggunakan dandang atau drum yang pada bagian bawahnya dipasang



saringan untuk memisahkan bagian air dan media tanam. Sterilisasi tidak boleh

menggunakan panas kering karena plastik akan mudah rusak, demikian juga

dengan media tanamnya.

Sterilisasi baglog dilakukan dua kali (tindalisasi) agar miselium dan spora

mikroba mati semua. Caranya, baglog dikukus  selama 2 jam (dihitung sejak air

mendidih) dengan suhu 100o C, sehingga miselium mikroba mati, lalu dibiarkan

selama 6 jam. Setelah itu, dipanaskan lagi selama 2 jam. Tindalisasi dimaksudkan

untuk memaksimalkan sterilisasi sehingga semua mikroba pengganggu mati.

Dengan cara ini akan lebih menguntungkan karena dapat menghemat waktu dan

menghemat biaya.

3.4.5. Pendinginan

Media tanam yang sudah disterilisasi kemudian didinginkan. Pendinginan

dapat dilakukan di dalam suatu ruangan dengan suhu sekitar 25oC dan ruangan

yang mempunyai sirkulasi udara yang cukup agar panas yang ada pada media

tanam dapat berangsur-angsur menjadi dingin. Pendinginan  dilakukan selama 12

jam. Menurut Rahmat & Nurhidayat (2011), suhu baglog yang terlalu tinggi akan

mematikan bibit jamur yang diinokulasikan sehingga bibit tidak akan tumbuh.

3.4.6. Inokulasi

Baglog yang sudah disterilisasi siap diinokulasi dengan bibit F2. Proses

inokulasi pada baglog harus dilakukan di dalam ruangan khusus dan steril agar

media tanam tidak terkontaminasi mikroorganisme yang tidak dikehendaki yang

akan merugikan dalam budidaya jamur tiram.

Langkah-langkah inokulasi adalah sebagai berikut:



1. Bibit F2 yang seluruh permukaan dipenuhi miselium diambil beberapa botol,

lalu letakkan di sekitar api bunsen untuk menghindari kontaminasi.

2. Semua peralatan yang akan digunakan disterilkan dengan menyemprotkan

cairan alkohol 70% dan panaskan di atas api bunsen selama beberapa saat.

Tunggu hingga dingin sebelum digunakan. Semprotkan juga pada seluruh

tubuh pekerja yang akan melakukan inokulasi dan gunakan masker agar

semuanya dalam keadaan steril. Sangatlah penting untuk menjaga kebersihan

tubuh dan pakaian pada saat inokulasi.

3. Tutup botol bibit jamur dibuka kemudian bibit dikorek terlebih dahulu agar

mudah dikeluarkan.

4. Plastik baglog dibuka lalu bibit F2 dimasukkan ke dalam baglog. Ratakan

menggunakan spatula yang telah disterilkan lalu disebarkan hingga merata di

permukaan media. Rapatkan kembali bagian atas plastik secepat mungkin

untuk menghindari kontaminasi.

5. Selanjutnya baglog segera dipasang cicin paralon tepat di atas permukaan

baglog, lalu tutup dengan potongan kertas koran yang telah disterilisasi

dengan api bunsen dan kemudian diikat kencang dengan karet gelang.

3.4.7. Inkubasi

Setelah media tanam selesai diinokulasi, tahap selanjutnya adalah

menginkubasi media tanam. Suhu dan kelembaban rungan inkubasi dijaga agar

tidak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Suhu diatur berkisar antara 25-32o C.

Inkubasi dilakukan dengan cara baglog jamur tiram diletakan langsung di

atas lantai ruang inkubasi dengan posisi berdiri, ditumpukkan maksimal 2

tumpukan. Lama waktu inkubasi 21-30 hari sampai media dipenuhi miselium.



Inkubasi yang berhasil sudah bisa dilihat tanda-tandanya sekitar satu minggu

setelah diinokulasi, yaitu tumbuhnya miselium jamur berwarna putih yang

merambat ke bawah. Miselium akan tumbuh mulai dari bagian atas kemudian

merambat ke bawah.

3.4.8. Pemindahan Baglog

Setelah meselium memenuhi permukaan baglog selanjutnya baglog siap di

pindahkan ke ruangan penumbuhan tubuh buah yaitu kumbung, kemudian baglog

disusun di rak-rak dengan posisi didirikan, dan kondisi didalam kumbung harus

diperhatikan, suhu, kelembaban, dan intensitas cahaya agar kondisi tersebut dapat

mambantu dalam pertumbuhan tubuh buah jamur tiram putih.

3.4.9. Pertumbuhan dan Pemeliharaan

Penumbuhan dilakukan dengan cara membuka kertas koran penutup

baglog. pembukaan penutup baglog ini dilakukan setelah seluruh permukaan

baglog sudah dipenuhi miselium. Suhu ruangan harus diatur dan diperhatikan

lebih kurang 16-220C, salah satu cara untuk menjaga suhu ruangan adalah dengan

melakukan penyiraman air sumur pada media tumbuh, lantai dan dinding rumah

jamur dengan air agar keadaan sekitar benar-benar dingin.

3.5.10. Pemanenan

Pemanenan jamur dilakukan setelah pertumbuhan jamur mencapai tingkat

yang optimal yaitu cukup besar tetapi belum mekar penuh, belum pudar, tidak tua,

spora belum dilepaskan dan tekstur masih kokok, lentur dan tidak keras.

Pemanenan dilakukan 5 hari setelah tumbuh calon jamur. Pemanenan dilakukan

pada pagi hari guna untuk mempertahankan kesegaran jamur. Pemanenan



dilakukan secara manual menggunakan tangan dengan mencabut dan mengoyang-

goyangkan  rumpun jamur bagian pangkal batang hingga ke akarnya untuk

menghindari adanya akar atau batang yang tertinggal. Potong jamur dengan pisau

yang bersih dan tajam dan simpan di wadah plastik dengan tumpukan setinggi 15

cm.

3.5. Pengamatan

Pengamatan yang dilakukan antara lain:

1. Saat muncul badan buah (pin head) pertama (HSI)

Pengamatan pertumbuhan tubuh buah dilakukan 2 kali muncul pin head

dari mulai miselium menutupi seluruh permukaan media hingga muncul pin head.

Pin head atau badan buah berbentuk bulatan kecil yang muncul ± 1 cm keluar dari

sekitar mulut cincin. Saat munculnya badan buah pertama dihitung sejak proses

inokulasi hingga terbentuknya pin head.

2. Berat Segar Badan Buah Jamur (gram)

Pada penentuan berat segar badan buah jamur ini, berat yang diperoleh

merupakan hasil penimbangan semua bagian tubuh buah yang ada dalam media

produksi berupa batang, tudung, beserta akar-akarnya yang telah dibersihkan.

Pemanenan dilkukan sebanyak 2 kali.

3. Jumlah Badan Buah

Tahapan ini adalah menghitung jumlah badan buah yang ada pada saat

tubuh buah dipanen baik yang berukuran maksimum ataupun yang masih kecil.

Pemanenana dilakukan sebanyak 2 kali panen.



4. Diameter Tangkai (cm)

Pada tahapan ini adalah mengukur diameter tangkai dengan menggunakan

penggaris dengan satuan sentimeter, yang dilakukan pada bagian bawah/pangkal

tangkai. Pengukuran dilakukan sebanyak 2 kali panen.

5. Diameter Tudung (cm)

Tahapan ini dilakukan pada saat tubuh buah dipanen. Dari setiap

komposisi media produksi (baglog) pengukuran diameter dilakukan pada tudung

jamur yang paling besar dan yang paling kecil. Adapun alat yang digunakan

adalah penggaris dengan satuan sentimeter (cm).

6. Panjang Tangkai (cm)

Tahap ini dilakukan pada saat tubuh buah dipanen. Pengukuran dilakukan

pada tangkai menggunakan penggaris dengan satuan sentimeter (cm). Pengukuran

dilakukan sebanyak 2 kali panen.

3.6. Analisis Data

Data hasil pengamatan dari setiap perlakuan akan diolah secara sttistika

dengan menggunakan Analisis Sidik Ragam Rancangan Acak Lengkap. Uji lanjut

dilakukan dengan uji jarak duncan (UJD).

Tabel 3.6 Sidik Ragam

Sumber
Keragaman

(SK)

Derajat
Bebas
(DB)

Jumlah
Kuadrat

(JK)

Kuadrat
Tengah
(KT)

F Hitung
F Tabel

0,05             0,01

Perlakuan p-1 JKP KTP KTP/KTG - -

Galat p(r-1) JKG KTG - - -

Total pr-1 JKT



Keterangan:

Faktor Koreksi (FK) = ∑Y..2
Γµ

Jumlah Kuadrat Total (JKT) = ∑Yij
2 – FK

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) = ∑Yi.2
Γ

Jumlah kuadrat galat (JKG)           = JKT-JKP

Jika pada analisis sidik ragam perlakuan berbeda nyata, maka dilakukan

Uji Lanjut dengan jarak Duncan (UJD) pada taraf 5%. Model linier Uji Jarak

Duncan menurut Tanjung (2012), yaitu:

UJD = Rα (ρ, db galat) x √
Keterangan : α : Taraf Uji Nyata

ρ       : Banyaknya Perlakuan

Rα    : Nilai dari Tabel Uji Jarak Duncan

KTG : Kuadrat Tengah Galat


