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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jamur merupakan organisme yang tidak berklorofil, sehingga tidak dapat

memanfaatkan cahaya matahari untuk mensintesis karbohidrat dengan cara

fotosintesis. Oleh karena itu, didalam pertumbuhannya jamur memerlukan zat-zat

organik seperti selulosa, pati, lignin, dan glukosa (Irianto et al., 2008). Jamur ada

yang merugikan dan ada juga yang menguntungkan. Jamur yang merugikan

adalah berbagai jenis jamur penyebab penyakit pada manusia dan tanaman,

misalnya jamur yang menyebabkan keracunan saat dikonsumsi dan jamur yang

menyebabkan kayu cepat lapuk. Sedangkan jamur yang menguntungkan adalah

berbagai jenis jamur yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, misalnya jamur

yang berperan dalam pembuatan tempe, tape, dan kecap. Jamur lain yang

termasuk jenis jamur yang menguntungkan adalah jamur konsumsi seperti jamur

kuping, jamur merang, dan jamur tiram. Dari ketiga jenis jamur tersebut jamur

tiram yang mempunyai kandungan protein tertinggi (Parjimo & Agus, 2007).

Jamur tiram adalah salah satu jenis jamur kayu, jenis jamur ini sangat

banyak dikomsumsi oleh masyarakat. Tubuh buah jamur tiram berbentuk seperti

kulit kerang (tiram). Jamur tiram termasuk jenis jamur serbaguna. Selain

dikomsumsi dalam bentuk masakan, jamur tiram juga dapat dikomsumsi dalam

keadaan mentah atau segar (Juworo et al., 2012). Jamur tiram memiliki cita rasa

yang sedap, dan memiliki kandungan nutrisi cukup baik. Komposisi kimia yang

terkandung dalam jamur tiram tergantung jenis dan tempat tumbuhnya. Dari hasil

penelitian, rata-rata jamur tiram mengandung 19-35% protein lebih tinggi

dibandingkan dengan beras 7,38% atau gandum 13,2%. Asam amino esensial
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yang terdapat pada jamur tiram ada sembilan jenis dari 20 asam amino yang

dikenal yaitu lysin, methionin, tryphtofan, theonin, valin, leusin, isoleusin,

histidin, dan fenilalanin, asam amino ini menyerupai derivat protein yang

dihasilkan dari daging hewan (Maulana, 2012).

Jamur tiram merupakan bahan makanan bernutrisi dengan kandungan

protein tinggi, kaya vitamin dan mineral, rendah karbohidrat, lemak, dan kalori.

Jamur tiram juga dipercaya mempunyai khasiat obat untuk berbagai penyakit

seperti lever, diabetes, anemia, sebagai antivirus dan antikanker, serta

menurunkan kadar kolestrol.  Di samping itu, jamur tiram juga dipercaya mampu

membantu penurunan berat badan karena berserat tinggi dan membantu

pencernaan (Maulana, 2012). Jamur tiram memiliki sifat yang dapat menetralkan

racun dan zat-zat radio aktif dalam tanah. Manfaat jamur tiram yang lain di bidang

kesehatan adalah untuk menghentikan pendarahan dan mempercepat pengeringan

luka pada permukaan tubuh, menambah daya tahan tubuh, serta mencegah

penyakit kelenjar gondok dan influenza (Widodo, 2007). Manfaat jamur tiram

selain dapat disayur, jamur tiram juga dapat diolah menjadi makanan lain,

misalnya keripik jamur tiram, sate jamur tiram, nasi goreng jamur tiram, saus

jamur tiram, dan lain-lain (Alex, 2011).

Peluang pasar jamur saat ini cukup tinggi, kebutuhan pasar lokal sekitar

35% dan pasar luar negeri sebesar 65% (Maulana, 2012). Berdasarkan data dari

Kementerian Pertanian (2013), menunjukkan bahwa, ekspor jamur dan cendawan

pernegara tujuan yaitu Jepang 3.150 kg, Hongkong 181 kg, Singapura 28.234 kg,

Malaysia 6.440 kg, Arab Saudi 36.552 kg, Kuwait 11.981 kg, Qatar 12.519 kg,

Bahrain 12.442 kg, Timor Leste 290 kg, Amerika Serikat 409.074 kg dan Rusia
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60.000 kg. Di dunia produksi jamur tiram menduduki peringkat kedua setelah

jamur kancing (Champignon), yaitu sekitar 25% dari total produksi jamur dunia,

China merupakan produsen sekaligus konsumen jamur tiram yang utama di dunia,

diikuti oleh Amerika dan Uni Eropa, Korea, Jepang, dan Taiwan. Produksi jamur

tiram segar di dunia pada tahun 2002 diperkirakan sebesar 2.137.500 ton

(Maulana, 2012).

Di Pekanbaru permintaan jamur terus meningkat karena semakin banyak

warga mengetahui khasiat jamur untuk kesehatan. Permintaan jamur di pasar

tradisional, perbelanjaan modern, rumah makan, dan hotel juga ikut meningkat.

Terbukti jumlah permintaan pasar lebih besar dari pada produksi yang dihasilkan.

Kebutuhan jamur per hari di kota Pekanbaru berkisar hingga 300 kg, sementara

produksi yang mampu disediakan oleh rumah jamur hanya 100 kg atau 33% dari

permintaan pasar (Redaksi Pekanbaru. CO, 2012).

Manfaat jamur bagi kesehatan sudah banyak diketahui dan permintaan

produksi jamur tiram di pasar masih terbuka lebar, namun masalah yang dihadapi

dalam budidaya jamur tiram adalah penumbuhan miselium jamur yang masih

relatif lama. Pertumbuhan miselium jamur antara 40-60 hari, dan produksi jamur

hanya dapat dilakukan pemanenan badan buah dengan selang waktu antara

masing-masing panen adalah 1-2 minggu (Parlindungan, 2003).

Mengingat besarnya manfaat jamur dan tingginya permintaan pasar,

tentunya akan lebih baik lagi apabila karakteristik yang dihasilkannya itu seperti

waktu penumbuhan miselium kurang dari 40 hari dan munculnya tunas kurang

dari satu minggu (Armawi, 2009). Menurut Dewi (2009), serbuk kayu gergaji

dapat dimanfaatkan agar mempunyai nilai ekonomis, yakni menjadikannya
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sebagai media tanam bagi pertumbuhan jamur. Serbuk kayu gergaji yang

digunakan sebagai tempat tumbuh jamur mengandung serat organik (selulosa,

serat, dan lignin). Kandungan tersebut dapat mempercepat pertumbuhan jamur.

Selain itu, masalah tersebut dapat diatasi apabila jamur tiram putih mendapat

perlakuan nutrisi tambahan, yaitu dengan cara memberikan nutrisi tambahan pada

media tanam jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus).

Diduga, air kelapa dengan kandungan nutrisi didalamnya mampu

meningkatkan pertumbuhan. Menurut Kristina & Syahid (2012) menyatakan

bahwa, kandungan dalam air kelapa muda cukup beragam, diantaranya thiamin,

piridoksin, zat pengatur tumbuh, mineral dan sukrosa. Penelitian terdahulu yang

dilakukan oleh Armawi (2009) dapat dikemukakan bahwa, pemberian air kelapa

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan jamur tiram putih

(Pleurotus ostreatus). Perlakuan tingkat kemasakan buah kelapa muda dan

konsentrasi rendah memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan jamur

tiram putih (Pleurotus ostreatus). Pemanfaatan nutrisi yang terdapat pada air

kelapa sangat efisien. Hal ini menunjukkan bahwa air kelapa dapat digunakan

sebagai nutrisi tambahan pada media tumbuh, dengan tujuan peningkatan

pertumbuhan (Armawi, 2009).

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian yang berjudul “Pertumbuhan

dan Hasil Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus Jacq.) pada Media Serbuk

Gergaji dengan Beberapa Dosis dan Frekuensi Pemberian Air Kelapa” ini penting

untuk dilakukan.
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1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh dosis pemberian air kelapa terhadap pertumbuhan dan hasil jamur

tiram putih (Pleurotus ostreatus Jacq.).

2. Pengaruh frekuensi pemberian air kelapa terhadap pertumbuhan dan hasil

jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus Jacq.).

3. Interaksi dosis dan frekuensi pemberian air kelapa yang terbaik terhadap

pertumbuhan dan hasil jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus Jacq.).

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat:

1. Menambah pengetahuan tentang budidaya jamur tiram putih (Pleurotus

ostreatus Jacq.) bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

1.4. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pemberian air kelapa dengan dosis yang berbeda memberikan pengaruh

yang berbeda terhadap pertumbuhan dan hasil jamur tiram putih (Pleurotus

ostreatus Jacq.).

2. Pemberian air kelapa dengan frekuensi yang berbeda memberikan pengaruh

yang berbeda terhadap pertumbuhan dan hasil jamur tiram putih (Pleurotus

ostreatus Jacq.).

3. Terdapat interaksi pemberian air kelapa pada dosis dan frekuensi yang

berbeda terhadap pertumbuhan dan hasil jamur tiram putih (Pleurotus

ostreatus Jacq.).


