
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Jamur Tiram Putih

Jamur tiram putih (Pleurutus ostreatus) termasuk dalam kategori tanaman

konsumsi. Jamur ini dinamakan jamur tiram karena tudungnya berbentuk setengah

lingkaran mirip cangkang tiram dengan bagian tengah agak cekung. Permukaan

tudungnya licin, agak berminyak saat lembab, dan tepinya bergelombang. Tubuh

buah jamur ini menyerupai cangkang kerang.  Miselium berwarna putih dan bisa

tumbuh dengan cepat. Tangkai jamur tiram ini  sangat pendek dan berwarna putih

dan tidak tepat berada di tengah tudung, tetapi agak ke pinggir. Jika masih muda,

tubuh buah berbentuk seperti kancing, kemudian berkembang menjadi pipih.

Tubuh buahnya membentuk rumpun yang memiliki banyak percabangan dan

menyatu dalam satu media. Jika sudah tua, daging buahnya akan menjadi liat dan

keras (Achmad et al, 2011).

Menurut Achmad et al. (2011), kedudukan jamur tiram putih dalam dunia

fungi adalah sebagai berikut: Regnum: Fungi, Phylum: Basidiomycota, Classis:

Homobasidiomycetes, Ordo: Agaricales, Familia: Tricholomataceae, Genus:

Pleurotus, Species: Pleurotus ostreatus.

Jamur tiram adalah jamur kayu yang tumbuh berderet menyamping pada

batang kayu lapuk. Jamur ini memiliki tubuh buah yang tumbuh mekar

membentuk corong dangkal seperti kulit kerang (tiram). Tubuh buah jamur

memiliki tudung (pileus) dan tangkai (stipe). Pileus berbentuk mirip cangkang

tiram berukuran 5 – 15 cm dan permukaan bagian bawah berlapis-lapis seperti

insang berwarna putih dan lunak. Sedangkan tangkai berukuran 2 – 6 cm yang



mana menyangga tudung agak lateral (di bagian tepi) atau eksentris (agak ke

tengah) (Yanuati, 2007).

Menurut Asegab (2011),  jamur dapat berkembang biak dengan dua cara,

yaitu secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual terjadi melalui jalur spora

yang terbentuk secara endogen dikantong spora. Reproduksi seksual biasanya

terjadi secara alami, yaitu terjadi melalui penyatuan dua jenis hifa yang bertindak

sebagai gamet jantan dan betina membentuk zigot yang kemudian tumbuh

menjadi tubuh buah dewasa.

Jamur tiram juga memiliki inti plasma dan spora yang berbentuk sel-sel

lepas atau bersambung membentuk hifa dan miselium. Pada titik-titik pertemuan

percabangan miselium akan terbentuk bintik - bintik kecil yang disebut dengan

pin head atau calon tubuh buah jamur yang akan berkembang menjadi tubuh buah

jamur (Parjimo & Andoko, 2007).

Menurut Asegab (2011), dalam bentuk kering, per 100 gram jamur tiram

mengandung 367 kalori, 10,5-30,4% protein, 56,6% karbohidrat, 1,7-2,2% lemak,

0,2 mg thianin, 4,7 - 4,9 mg riboflavin, 77,2 mg niasin, dan 314 mg kalsium.

Kandungan mineral penting di dalam jamur tiram antara lain zat besi (Fe), fosfor

(P), kalium (K), dan natrium (Na). Selain itu, jamur tiram juga memiliki manfaat

dalam pengobatan seperti:

1. Jamur tiram mengandung protein nabati yang tidak mengandung kolesterol

sehingga dapat mencegah timbulnya penyakit darah tinggi dan jantung,

mengurangi berat badan, diabetes, dan mencegah kekurangan zat besi. Jamur

tiram mengandung lemak, mineral, serta beragam vitamin dan serat yang

sangat penting bagi ketahanan tubuh manusia (Achmad et al., 2011).



2. Kandungan asam folat (foloic acid) dalam jamur tiram sangat baik untuk

mencegah serangan kanker dan menyembuhkan penyakit anemia. Selain itu,

asam folat yang dimiliki jamur tiram sangat baik dikonsumsi oleh wanita

hamil. Karena asam folat merupakan zat yang bisa mengurangi resiko cacat

otak pada anak (Rahmat & Nurhidayat, 2011).

2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Jamur Tiram Putih

Suriawiria (2004), menyatakan bahwa pertumbuhan jamur tiram sangat

dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti suhu, kelembaban, cahaya, sirkulasi

udara, dan air. Pada umumnya, jamur ini bisa tumbuh pada suhu 24°-28°C. Suhu

tersebut akan menghasilkan pertumbuhan jamur tiram yang optimal. Jika suhu

diatas 30°C maka pertumbuhan dari jamur akan terhambat. Media tanam yang

kurang steril dengan suhu kurang dari 20°C akan mempercepat pertumbuhan

mikroba lainnya yang akan menghambat pertumbuhan jamur. Pada saat

pembentukan miselium, jamur tiram memerlukan suhu 22-28o C, sedangkan pada

saat pembentukan badan buah, jamur tiram memerlukan suhu yang lebih rendah

yaitu berkisar antara 16-22°C (Yanuati, 2007).

Pada masa pembentukan miselium membutuhkan kelembaban udara di

atas 60-80%, sedang untuk merangsang pertumbuhan tunas dan tubuh buah

membutuhkan kelembaban 80-90%. Tunas dan tubuh buah yang tumbuh dengan

kelembaban di bawah 80% akan mengalami gangguan absorbsi nutrisi sehingga

menyebabkan kekeringan dan mati. Kelembaban ini dipertahankan dengan

menyemprotkan air secara teratur (Parjimo & Andoko, 2007).

Yanuati (2007), menyebutkan bahwa pertumbuhan jamur tiram putih

kurang membutuhkan intensitas cahaya yang tinggi karena cahaya hanya bersifat



sebagai pendorong pembentukan pin head dan perkembangan badan buah saja.

Karena itu tempat teduh di bawah pohon pelindung ataupun di dalam ruangan

merupakan tempat yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan jamur.

Suriawiria (2004), mengemukakan bahwa kandungan air di dalam media

tanam sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan miselium

jamur. Apabila kandungan air terlalu sedikit, pertumbuhan dan perkembangan

jamur akan terganggu atau terhenti sama sekali. Sebaliknya, jika air terlalu banyak

maka miselium akan membusuk dan mati. Menurut Achmad et al, (2011), kadar

air yang dibutuhkan adalah berkisar antara 60-70%.

Gunawan (2000), menyebutkan bahwa dua komponen penting dalam

udara yang berpengaruh terhadap pertumbuhan jamur yaitu O2 dan CO2.

Akumulasi karbondioksida yang terlalu banyak dapat mengakibatkan tubuh buah

jamur tidak tumbuh normal. Oleh karena itu, ventilasi sangat diperlukan dalam

fase pembentukan tubuh buah jamur. Kebutuhan oksigen selama perkembangan

miselium tudak terlalu besar. Namun, pada stadium pembentukan tubuh buah,

aerasi (aliran udara terutama oksigen) sangat dibutuhkan karena apabila oksigen

tidak terpenuhi, maka tubuh buahnya akan kerdil.

Menurut Cahyana et al. (1997), nutrisi media sangat berperan dalam

proses budidaya jamur tiram. Nutrisi bahan baku atau bahan yang ditambahkan

harus sesuai dengan kebutuhan hidup jamur tiram. Bahan baku yang digunakan

sebagai media dalam budidaya jamur tiram dapat berupa batangan kayu yang

sudah kering, jerami, serbuk kayu, campuran antara serbuk kayu dengan jerami,

atau bahkan alang – alang. Menurut Suriawiria (2004), untuk kehidupan dan

perkembangannya, jamur memerlukan sumber nutrien atau makanan dalam



bentuk unsur-unsur seperti nitrogen, fosfor, belerang, kalium, karbon, serta

beberapa unsur lainnya. Cahyana et al. (1997), mengemukakan bahwa untuk

memenuhi unsur-unsur tersebut bahan baku harus ditambahkan dengan beberapa

bahan tambahan lain seperti dedak yang merupakan sumber karbohidrat, lemak,

dan protein, serta kapur yang merupakan sumber mineral dan pengatur pH, dan

gips sebagai bahan penambah mineral dan sebagai bahan untuk mengokohkan

media.

2.3. Media Pertumbuhan Jamur Tiram Putih

Penggunaan bahan baku dan media produksi yang berkualitas sangat

penting untuk pertumbuhan jamur tiram yang optimal dan produksi tubuh buah

yang maksimal. Bahan baku utama media untuk produksi umumnya berupa

limbah pertanian, diantaranya daun pisang kering (Hartati et al. 2011), ampas

sagu (Sangadji et al. 2009), eceng gondok (Aini & Kuswytasari, 2013), limbah

industri teh (Gusnimar, 2011), alang-alang (Parlindungan, 2003), serbuk gergaji

(Alwiah, 2008), dan limbah sludge pabrik kertas (Widiastuti & Panji, 2008). Pada

penelitian ini media utama yang digunakan adalah serbuk gergaji.

2.3.1. Serbuk Gergaji

Salah satu medium tumbuh jamur tiram putih adalah serbuk gergaji.

Serbuk gergaji merupakan bahan yang relatif mudah didapatkan dan harganya

relatif murah. Kelebihan penggunaan serbuk gergaji sebagai medium tumbuh

antara lain mudah dicampur dengan bahan-bahan lain sebagai pelengkap nutrisi,

serta mudah dibentuk dan dikondisikan. Hanya saja, kandungan nutrisinya sangat

terbatas. kayu atau serbuk gergaji yang digunakan sebagai tempat tumbuh jamur



mengandung karbohidrat, serat lignin, dan lain-lain. Komponen kimia yang

terdapat di dalam kayu berdasarkan bentuk daun dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Kandungan Kimia Kayu Berdasarkan Bentuk Daun

Komponen
Kimia

Kandungan Kimia Kayu (%)
Berdaun Lebar                Berdaun Jarum

Selulosa
Lignin
Pentosan
Zat ekstraktif
Abu

40-45
18-33
21-24
1-12

0,22-6

41-44
26-28
8-13
2,03
0,89

Sumber : Cahyana (1997)

Dari kandungan kayu tersebut ada yang berguna dan membantu

pertumbuhan jamur, tetapi ada pula yang menghambat. Kandungan yang

dibutuhkan bagi pertumbuhan jamur antara lain karbohidrat, lignin, dan serat,

sedangkan faktor yang menghambat antara lain adalah getah dan zat ekstraktif (zat

pengawet alami yang terdapat pada kayu) karena bisa menghambat pertumbuhan

jamur. Widyastuti (2008), menambahkan kayu atau serbuk gergajian yang paling

baik digunakan sebagai media tanam diantaranya adalah kayu yang tidak

mengandung bahan kimia atau bahan beracun lainnya. Karena itu jangan gunakan

kayu awetan.

Isnawan et al. (2003), mengemukakan bahwa, serbuk gergaji sebagai

bahan baku pembuatan media tumbuh sangat berpengaruh terhadap keberhasilan

budidaya jamur. Hal ini sangat berhubungan dengan nilai C/N rasio, kandungan

mineral dan vitamin yang sangat besar akan berpengaruh terhadap tersedianya

sumber nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur. Menurut Widyastuti

(2008), salah satu jenis kayu yang baik digunakan sebagai media tanam jamur



tiram  adalah kayu sengon (Albazia falcataria), meskipun jenis kayu keras, namun

serbuknya relatif lunak sehingga baik digunakan sebagai media tanam.

2.3.2. Dedak

Dedak padi merupakan hasil samping dari proses penumbukan atau

penggilingan gabah padi. Menurut Yanuati (2007), dedak tersusun dari tiga bagian

yang masing-masing berbeda kandungan zatnya. Ketiga bagian tersebut

merupakan bagian terpenting dalam pertumbuhan dan perkembangan miselium

jamur. Ketiga bagian tersebut adalah:

1. Kulit gabah yang banyak mengandung serat kasar dan mineral

2. Selaput perak yang kaya akan protein dan vitamin B1, juga lemak dan

mineral.

3. Lembaga beras yang sebagian besar terdiri dari karbohidrat yang mudah

dicerna.

Dedak juga mengandung beberapa nutrisi yang diperlukan dalam

pertumbuhan dan perkembangan jamur. Nutrisi yang dibutuhkan dalam bentuk

unsur hara seperti nitrogen, fosfor, belerang, karbon serta beberapa unsur yang

lain terdapat pada serbuk gergaji dalam jumlah yang terbatas sehingga diperlukan

penambahan nutrisi yang bisa didapatkan dari dedak. Dedak mengandung protein,

selulosa, serat, nitrogen, dan lemak (Mufarrihah, 2009). Selain itu, menurut

Cahyana et al. (1997), dedak juga kaya akan karbohidrat, karbon, nitrogen, dan

vitamin B komplek yang bisa mempercepat pertumbuhan miselium dan

mendorong perkembangan tubuh buah jamur. Mufarrihah (2009), menerangkan

bahwa dengan adanya media yang  mengandung nitrogen dapat mengakibatkan

pertumbuhan miselium menjadi tebal dan kompak. Sedangkan vitamin B



kompleks diperlukan untuk pertumbuhan miselium dan pembentukan tubuh buah

pada jamur tiram putih. Komposisi yang terdapat dalam dedak disajikan pada

Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Komposisi yang Terdapat Dalam Dedak

Kandungan Kandungan Persen (%)

Kadar air
Protein
Lemak
Abu
Serat kasar
Karbohidrat
Nitrogen
Kalori

2,49
8,77
1,09
1,60
1,69
84,36

34,2 – 46,1
382,32 kal

Sumber : Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian Bogor cit. Yanuati (2007)

Hasil penelitian  Darlina & Darlina (2008), menyatakan bahwa

penambahan nutrisi dedak berpengaruh nyata pada pertumbuhan miselium,

jumlah tubuh buah dan diameter tudung. Pada penambahan nutrisi dedak 25%

dedak memberikan pengaruh terbaik terhadap tinggi tubuh buah dan bobot tubuh

buah dengan nilai BER 41,51% perberat media 800 gram. Dengan demikian

berarti dedak bisa dijadikan sebagai bahan tambahan media tanam bagi

pertumbuhan jamur tiram putih.

2.3.3. Bahan-Bahan Tambahan Media Tumbuh

Menurut Cahyana et al. (1997), bahan utama untuk membuat media tanam

jamur tiram adalah serbuk kayu. Untuk melengkapi kandungan unsur-unsur yang

dibutuhkan oleh jamur, serbuk kayu harus dicampur dengan beberapa bahan

media lain, seperti kapur dan gips. Kapur (CaCO3) merupakan sumber kalsium

dan berfungsi untuk mengontrol pH media tanam agar sesuai dengan syarat



tumbuh jamur tiram putih. Selain itu, unsur kalsium dan karbon digunakan untuk

meningkatkan mineral yang dibutuhkan jamur bagi pertumbuhannya, Sedangkan

gips juga digunakan sebagai sumber kalsium dan bahan untuk memperkokoh

campuran  suatu media, sehingga dengan penambahan gips ini media tidak mudah

rusak dan pecah.


