
I.  PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Jamur tiram (Pleurotus sp.) sudah cukup dikenal di masyarakat luas, baik

di Indonesia maupun di berbagai Negara. Menurut catatan sejarah, jamur tiram

sudah dibudidayakan di Cina sejak 1.000 tahun silam. Sementara itu, di Indonesia,

jamur tiram mulai dibudidayakan pada tahun 1980 di Wonosobo. Varietas yang

umum digunakan adalah jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus), meskipun

varietas jamur tiram yang lain ada, pembudidayaannya kurang populer (Rahmat &

Nurhidayat, 2011).

Jamur tiram putih adalah salah satu jenis jamur kayu yang banyak di

konsumsi oleh masyarakat dengan gizi yang baik, di dalamnya terkandung 9 asam

amino esensial dengan kadar protein 19-35%. Secara alami, jamur ini banyak

ditemukan tumbuh di batang-batang kayu lunak, seperti pohon kapuk, sengon,

damar, dan karet yang telah lapuk atau mati. Idealnya jamur tiram dapat tumbuh

di dataran rendah sampai ketinggian sekitar 600 meter dari permukaan laut di

lokasi yang memiliki kadar air sekitar 60% dan derajat keasaman atau pH 6-7.

(Redaksi Agromedia, 2009).

Jamur tiram merupakan salah satu produk komersial dan dapat

dikembangkan dengan teknik yang sederhana. Harga jamur tiram hasil budidaya

relatif mahal, sedangkan bahan baku yang dibutuhkan tergolong bahan yang

murah dan mudah diperoleh, seperti serbuk gergaji, dedak dan kapur, sementara

proses budidaya sendiri tidak membutuhkan berbagai pestisida atau bahan kimia

lainnya. Selain itu, budidaya tidak kenal musim, sehingga setiap saat dapat



menghasilkan hasil produksi. Jamur tiram cukup toleran terhadap lingkungan dan

tidak memerlukan persyaratan khusus dalam budidayanya, sehingga dapat

dijadikan sebagai pekerjaan pokok maupun pekerjaan sampingan. Diversifikasi

produk jamur tiram cukup banyak dapat berbentuk segar, kering, serta menjadi

bahan olahan seperti tumis, pepes, keripik jamur tiram dan untuk campuran sayur.

Dengan pertimbangan tersebut maka budidaya jamur tiram menjadi peluang usaha

yang menjanjikan dan menguntungkan sehingga perlu dikembangkan. Jika dilihat

di pasar swalayan maupun pasar tradisional khususnya di Pekanbaru, belum

banyak diperjualbelikan jamur tiram. Hal ini disebabkan bukan karena tidak laku

di pasaran melainkan masih minimnya pengusaha atau petani jamur tiram yang

berminat untuk membudidayakannya. Kurangnya minat para petani disebabkan

rendahnya pengetahuan tentang teknik budidaya dan sampai sejauh mana

keuntungan yang diperoleh jika dibandingkan dengan bercocok tanam pada

beberapa komoditas pertanian lainnya (Sutarja, 2010).

Selain memiliki rasa yang enak, jamur tiram juga bergizi tinggi.

Kandungan protein nabati yang dikandungnya mencapai 10-30%. Persentase

tersebut menunjukkan bahwa kandungan protein jamur tiram lebih tinggi dua kali

lipat dibandingkan dengan protein di dalam asparagus, kol dan kentang, empat

kali lipat dibandingkan dengan tomat dan wortel, dan enam kali lipat

dibandingkan dengan buah jeruk. Bila dihitung dari berat kering kandungan

proteinnya adalah 19-35%, sementara beras hanya 7,3%, gandum 13,2%, kedelai

39,1% dan susu sapi 25,2% (Redaksi Agromedia, 2009).

Menurut Yanuati (2007), pertumbuhan dan perkembangan jamur sangat

tergantung pada banyaknya nutrisi yang ada atau tersedia dalam media yang dapat



diserap dan digunakan oleh jamur. Kandungan nutrisi di dalam kayu yang

dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan jamur tiram ini masih sedikit,

sehingga perlu ditambahkan dengan bahan lainnya yang mengandung sumber

nutrisi dalam jumlah banyak. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tersebut, pada

media tanam ditambahkan dedak sebagai sumber nutrisi.

Dedak merupakan hasil samping dari proses penggilingan padi.

Berdasarkan pengamatan di lapangan (di Kec. Rupat, Kab. Bengkalis), dedak

hanya dimanfaatkan sebagai pakan ternak, sedangkan masyarakat yang beternak

hanya sedikit, sehingga produksi dedak melimpah. Selain itu masyarakat juga

tidak tahu manfaat dari kandungan dedak itu sediri. Padahal, Redaksi Agromedia

(2002), menyatakan dedak mengandung karbohidrat, protein, karbon, dan nitrogen

yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tubuh buah jamur agar lebih baik.

Mufarrihah (2009), menambahkan dengan adanya media yang mengandung

nitrogen dapat mengakibatkan pertumbuhan miselium menjadi tebal dan kompak.

Mengingat hal tersebut, maka dedak berpotensi dijadikan sebagai bahan tambahan

media tanam jamur tiram putih.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Penambahan Dedak Padi Pada Media Serbuk Gergaji

Terhadap Produksi Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus)”.

1.2. Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk melihat pengaruh penambahan dedak padi

pada produksi jamur tiram putih dengan media utama serbuk gergaji.



1.3. Manfaat

Untuk memberikan informasi pemanfaatan hasil samping pertanian yang

dapat digunakan dalam budidaya jamur tiram putih.

1.4. Hipotesis

Konsentrasi dedak padi mampu meningkatkan produksi jamur tiram putih.


