
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Botani dan Klasifikasi Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus)

Klasifikasi jamur tiram adalah sebagai berikut, kingdom: Myceteae, divisio:

Amastigomycota, subdivisio: Basidiomycotae, classis: Basidiomycetes, ordo:

Agaricales, familia: Agaricaeae, genus: Pleurotus, species: Pleurotus ostreatus

(Djarijah & Djarijah, 2001).

Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) ialah jamur yang hidup di kayu dan

mudah dibudidayakan menggunakan substrat serbuk kayu yang dikemas dalam

kantong plastik dan diinkubasikan dalam rumah jamur (kumbung). Disebut jamur

tiram putih karena tubuh buahnya berwarna putih, dengan tangkai bercabang dan

tudungnya bulat seperti cangkang tiram berukuran 3-15 cm (Suryani &

Nurhidayat, 2011).

Suryani & Nurhidayat (2011) menyatakan bahwa siklus hidup jamur tiram

sebagai berikut :

1. Pelepasan dan penyebaran spora (Basidiospora). Spora jamur berukuran

sangat kecil dan ringan. Spora yang telah matang akan lepas terbawa angin

ke tempat yang jauh atau jatuh ke tanah di sekitarnya.

2. Pembentukan miselium. Hifa yang tumbuh selanjutnya bertambah panjang

membentuk helaian menyerupai benang bertautan. Tautan antar hifa yang

menyerupai anyaman disebut miselium jamur. Pada jenis jamur konsumsi

umumnya miselium berwarna putih.

3. Pembentukan tubuh buah. Setelah miselium menyebar dan menutupi seluruh

permukaan media tumbuh, maka akan muncul tunas-tunas jamur yang



menyerupai kancing disebut pin head. Seiring waktu, tunas tumbuh

membentuk tubuh buah.

4. Pembentukan spora. Bagian bawah tudung jamur yang membentuk garis-

garis  dari pangkal yang kemudian menyebar keujung tudung disebut

badisia. Badisia tempat jutaan spora jamur dihasilkan.

2.1.1. Jenis - Jenis Jamur Tiram

Djarijah & Djarijah (2001) menyatakan jamur tiram dapat dibedakan

jenisnya berdasarkan wama tubuh buahnya. Jamur tiram putih (Pleurotus florida

dan Pleurotus ostreatus) memiliki tudung berwarna putih dengan memiliki

diameter 3 cm – 14 cm. Jamur tiram merah jambu (Pleurotus flabellatus, P.

djamor, dan P. incarnatus) memiliki tudung berwarna kemerah-merahan. Jamur

tiram kelabu (P. sayor caju atau P. cystidiosus) memiliki tudung berwarna abu-

abu kecoklatan atau kuning kehitam-hitaman dengan lebar 6 cm – 14 cm. Jamur

tiram abu-abu (P. abalonus) dikenal dengan jamur abalon karena tudungnya

berwarna putih sedikit abu-abu dan abu-abu kecoklatan dengan lebar 5 cm – 12

cm. Jamur tiram kuning kecoklatan (P. sapidus) memiliki diameter tudung 5 cm –

12 cm berwarna kuning kecoklatan.

2.1.2. Kandungan Gizi dan Manfaat Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus)

Shifriyah et al. (2012) menyatakan jamur tiram mengandung 5,49%

protein, 59% karbohidrat, 1,56% serat, 0,17% lemak. Selain itu, setiap 100 g

jamur tiram segar mengandung 8,9 mg kalsium, 1,9 mg besi, 17 mg fosfor, 0,15

mg vitamin B, 0,75 mg vitamin B2, 12,4 mg vitamin C, dan 45,65 kalori mineral.



. Menurut Agromedia (2009) menyatakan bahwa jamur tiram putih juga

memiliki manfaat dalam pengobatan sebagai berikut.

a. Meningkatkan sel darah merah. Kandungan zat besi dan niasin dalam jamur

tiram putih sangat berguna dalam pembentukan sel-sel darah merah

b. Menurunkan kolesterol. Jamur tiram putih mengandung serat tinggi, sehingga

bermanfaatdalam menurunkan kepekatan lemak dalam darah, mengeluarkan

kolesterol, dan mencegah penyerapan berlebihan makanan yang kita

konsumsi.

c. Mengobati kanker. Kandungan polisakarida letinan dalam jamur tiram putih

dipercaya mampu menekan pertumbuhan sel-sel kanker, khususnya kanker

kolon. Setidaknya, penderita kanker membutuhkan jamur tiram putih sekitar 7

kg perminggu atau 1 kg perhari selama 6 bulan.

d. Tambahan gizi ibu hamil. Asam folat yang terkadung dalam jamur tiram putih

diperlukan sintesis timidin, yaitu salah satu pembentukan DNA.

Kalsum et al. (2011) menyatakan bahwa kandungan senyawa kimia jamur

tiram secara klinis berkhasiat mengobati berbagai penyakit seperti tekanan darah

tinggi, diabetes, anemia, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan polio,

influenza, dan kekurangan gizi. Jamur tiram juga mempunyai khasiat untuk

kesehatan adalah menghentikan pendarahan dan mempercepat pengeringan luka

pada permukaan tubuh, mencegah penyakit diabetes melitus, penyempitan

pembuluh darah, menurunkan kolesterol darah, kanker, serta memperlancar buang

air besar. Stamets (2005) cit. Tjokrokusumo (2008) menyatakan bahwa

kandungan serat jamur tiram yang kaya khitin cukup baik untuk memperbaiki

kinerja metabolisme pencernaan dan kandungan lemak yang rendah jamur tiram



sangat disukai oleh masyarakat karena membantu mengurangi kadar lemak dalam

darah sehingga akan mampu mencegah penyakit jantung koroner dan gula dalam

darah, sehingga cocok bagi orang yang menjalankan diet, penyakit kolesterol dan

darah tinggi.

2.2. Budidaya Jamur Tiram

2.2.1. Pembuatan media

Suriawiria (2002) menyatakan bahwa proses budidaya jamur tiram dimulai

dari bahan baku yang terdiri dari serbuk gergaji, bekatul dan kapur. Adapun

komposisi media yang sering digunakan yaitu 100 kg serbuk gergaji, 10 kg

bekatul, dan 2 kg kapur. Pencampuran media dilakukan merata dengan

kelembaban 30-60%. Kemudian media dimasukan kedalam plastik Poli Propilen

dengan ukuran yang diinginkan.

Berdasarkan penelitian Steviani (2011) media yang digunakan sebagai

media tumbuh jamur tiram kombinasi 80% serbuk gergaji, 10-15% bekatul, 3%

kapur  dan air secukupnya (kandungan air antara 40-60%). Masing – masing

perlakuan tersebut dimasukan kedalam plastik Poli Propilen ukuran 17 X  35 cm

dengan ketebalan 0,003 mm. Media dipadatkan agar tidak mudah rusak dan busuk

sehinggga produktivitas jamur menjadi tinggi. Pemadatan media dapat dilakukan

secara manual atau alat pemadatan lainnya (Mufarrihah, 2011).

2.2.2. Sterilisasi

Sterelisasi baglog bertujuan untuk mencegah pertumbuhan semua jasad

hidup yang berada di dalam baglog/substrat tanam yang terbawa bersama bahan

baku yang dapat mengganggu pertumbuhan jamur yang ditanam.



Sterelisasi baglog/substrat tanam jamur dapat dilakukan dengan menggunakan uap

air panas bertekanan tinggi yaitu pada temperatur uap air sekitar 100o C

memerlukan waktu antara 7-8 jam (Sasongko, 2013).

Berdasarkan penelitian Putranto (2012) sterilisasi adalah suatu proses yang

dilakukan untuk menginaktifkan mikroba, baik bakteri, kapang, maupun khamir

yang dapat mengganggu pertumbuhan jamur yang ditanam. Sterilisasi dilakukan

pada suhu 80-90oC selama 6-8 jam. Untuk melakukan sterilisasi dapat digunakan

alat yang sangat sederhana, yaitu drum minyak yang sedikit dimodifikasi dengan

menambahkan saringan pembatas antara air dengan media tanam.

2.2.3. Inokulasi dan Inkubasi

Sunarmi & Cahyo (2010) menyatakan bahwa baglog yang telah disterilisais

dipindahkan ketempat dan didiamkan selama 24 jam. Inokulasi adalah penanaman

bibit jamur pada media baglog jamur yang sudah didinginkan atau media yang

siap tanam. kegiatan dilakukan didalam ruangan yang sudah disterilkan (bersih).

Penanaman bibit dilakukan oleh lebih dari satu orang, untuk mempercepat proses

inokulasi agar terhindar kontaminasi. .

Inkubasi merupakan tahap penyimpanan baglog yang sudah diinokulasi ke

dalam ruang inkubasi sehingga seluruh baglog ditutupi miselium berwarna putih.

Tempat inkubasi bersih, kering (kelembaban di bawah 60%), aerasi, sirkulasi

udara baik, temperatur ruangan antara 28-30o C, serta tidak boleh terkena matahari

langsung (Piryadi, 2013).



2.2.4. Pemeliharaan dan Panen

Suriawiria (2002) menyatakan bahwa selama pertumbuhan bibit dan

pertumbuhan tubuh buah, kelembaban udara antara 70-90% jika berkurang maka

media akan kering. Untuk menjaga kelembaban terjamin, lantai ruangan disiram

air bersih pada pagi dan sore. Setelah jamur dipanen, bekas batang jamur

dibersihkan dari substrat tanaman karena batang yang tersisa tidak busuk.

Pemanenan dapat dilakukan 4-8 kali dan jumlah jamur yang dipanen permusim

mencapai 600 gram tergantung kandungan substrat.

2.3. Syarat Tumbuh Jamur Tiram

1. Tingkat Keasaman (pH)

Tingkat keasaman media tanam mempengaruhi pertumbuhan dan

perkembangan jamur tiram putih. Pada pH yang terlalu tinggi atau terlalu rendah

akan mempengaruhi penyerapan air dan hara, bahkan kemungkinan akan tumbuh

jamur lain yang akan menganggu pertumbuhan jamur tiram putih itu sendiri, pH

optimum pada media tanam berkisar 6-7 ( Susilawati & Raharjo, 2010).

2. Suhu Udara

Suhu yang sesuai untuk pertumbuhan miselium jamur tiram berada di

kisaran 23-28 derajat celcius dengan suhu optimal 25 derajat celcius. Untuk

pertumbuhan tubuh buah jamur tiram dapat tumbuh pada suhu 17 - 23 derajat

celcius. Saat ini miselia jamur tiram juga mampu tumbuh dengan baik di wilayah

dataran rendah dengan suhu diatas 28 derajat celcius serta tubuh buah jamur tiram

dapat tumbuh pada suhu 30 derajat (Effendi, 2010).



3. Cahaya

Widiastuti & Tjokrokusumo (2008) menyatakan bahwa pertumbuhan

miselium akan tumbuh dengan cepat dalam, keadaan gelap/tanpa sinar, Sebaiknya

selama masa pertumbuhan misellium ditempatkan dalam ruangan yang gelap,

tetapi pada masa pertumbuhan badan buah memerlukan adanya rangsangan sinar.

Pada tempat yang sama sekali tidak ada cahaya badan buah tidak dapat tumbuh,

oleh karena itu pada masa terbentuknya badan buah pada permukaan media harus

mulai mendapat sinar dengan intensitas penyinaran 60 - 70 %.

4. Kelembapan

Parjimo & Agus (2007) menyatakan bahwa pada pembentukan miselium

membutuhkan kelembapan 60-80%, sedang untuk merangsang pertumbuhan tunas

dan tubuh buah membutuhkan kelembapan 90%. Tunas dan tubuh buah yang

tumbuh dengan kelembapan 80% akan mengalami gangguan absorbsi nutrisi

sehingga menyebabkan kekeringan dan mati. Kelembapan ini dipertahankan

dengan menyemprotkan air secara teratur.

2.4. Media Tumbuh.

Jamur tiram merupakan organisme yang tidak berklorofil sehingga jamur

tidak dapat menyediakan makanan sendiri (heterotrof) dengan cara berfotosintesis

seperti tanaman yang berklorofil. Oleh karena itu, jamur mengambil zat makanan

yang sudah jadi atau dihasilkan oleh organisme lain untuk kebutuhan hidupnya.

Jamur mendapatkan makanan dengan cara menyerap zat organik dari tumbuhan

atau benda lainnya melalui hifa dan miselium, kemudian menyimpannya dalam

bentuk glikogen (Agromedia, 2009).



Suriawiria (2002) menyatakan bahwa jamur dapat tumbuh pada media

limbah, karena jamur mampu  mendegradasi limbah organik. Dengan

kemampuannya tersebut jamur tiram putih dapat dimanfaatkan untuk menambah

nilai guna limbah. Jamur tiram putih termasuk dalam jamur yang tumbuh pada

substrat organik  yang telah mati dan akan merombak substrat menjadi zat yang

mudah di serap. Biasanya substrat tersebut mengalami pengomposan terlebih

dahulu.

Sumarsih (2010) menyatakan bahwa bahan utama sebagai media tanam

jamur adalah lignoselulosa. Disekitar kita banyak terdapat bahan tersebut.

Berbagai macam limbah pertanian, limbah kertas, dan limbah industri yang

menggunakan bahan tanaman. Jenis bahan baku yang digunakan menanam jamur

adalah kayu glondongan, serbuk gergaji, jerami padi, aval kapas, ampas tebu,

blotong, sekam, tongkol jagung, alang-alang, dan kulit kacang-kacangan.

Maulana (2012) menyatakan bahwa media terbaik adalah menggunakan serbuk

gergaji dan sekam padi, karena kedua bahan tersebut mengandung lignoselulosa,

lignin, dan serat yang lebih tinggi daripada bahan lainnya. Bahan pembuatan

media tanam jamur tiram yang biasa digunakan adalah sebagai berikut:

2.3.1. Serbuk Kayu

Menurut Cahyana et al. (1999) media tanam yang digunakan dalam

pembuatan media dapat dibuat dengan menggunakan bahan dasar serbuk kayu.

Dari kandungan kayu tersebut ada yang berguna dan membantu pertumbuhan

jamur tetapi ada yang menghambat. Kandungan yang dibutuhkan bagi

pertumbuhan jamur tiram antara lain selulosa dan lignin, sedangkan kandungan



serbuk kayu yang menghambat antara lain adanya getah dan memiliki kandungan

zat ekstraktif (zat pengawet kayu).

Wardenaa et al. (2013) menyatakan komposisi kimia kayu mahang

holoselulosa 66,20-73,96%, α-selulosa 39,96-51,60% dan lignin 31,10-32,98%.

Antok (2009) menyatakan distribusi komponen kimia dalam dinding sel kayu

tidak merata. Kadar selulosa dan hemiselulosa banyak tedapat dalam dinding

sekunder. Sedangkan lignin banyak terdapat dalam dinding primer dan lamella

tengah. Zat ekstraktif terdapat diluar dinding sel kayu. Komposisi unsur-unsur

kimia dalam kayu yaitu 50% karbon, 6% hidrogen, 0,04 – 0,10% nitrogen, 0,20 –

0,50% abu, dan oksigen.

Serbuk kayu yang baik sebagai bahan media tanam adalah dari jenis kayu

yang keras, karena banyak mengandung selulosa yang diperlukan oleh jamur

dalam jumlah banyak dan media tanam mudah habis. Hal yang perlu diperhatikan

dalam pemilihan serbuk kayu sebagai bahan baku media tanam adalah dalam hal

kebersihan dan kekeringan, selain itu serbuk kayu yang digunakan tidak busuk

dan tidak di tumbuhi jamur jenis lain (Siregar dan Nunung, 2001).

Jamur tiram putih dapat tumbuh dengan baik di media yang telah

dikomposkan. Pengomposan dilakukan untuk menguraikan senyawa-senyawa

yang terdapat didalamnya agar menjadi lebih sederhana sehingga mudah diserap

dan dicerna oleh jamur tiram putih (Parjimo dan Agus, 2007).

2.3.2. Bahan-Bahan Tambahan Media Tumbuh

Cahyana et al. (1999) menyatakan bahwa bahan tambahan yang digunakan

dalam budidaya jamur tiram putih pada media plastik terdiri dari beberapa macam

yaitu  kapur pertanian dan gips.



1. Kapur

Mustachfidoh (2010) menyatakan bahwa kapur (CaCO3/Kalsium Karbonat)

merupakan senyawa yang bermanfaat sebagai pengatur pH (keasaman) media

tanam, sebagai sumber kalsium (Ca) dan sumber mineral yang dibutuhkan oleh

jamur dalam proses pertumbuhan. Di samping itu, kapur juga digunakan untuk

mengatur pH media tanam agar sesuai dengan syarat tumbuh jamur. Kapur yang

digunakan adalah kapur pertanian (CaCO3). Unsur kalsium dan karbon digunakan

untuk meningkatkan mineral yang dibutuhkan jamur bagi pertumbuhannya.

Demikian juga dengan unsur karbonnya (Cahyana et al., 1999)

2. Gips (CaSO4)

Wijayanta (2012) menyatakan bahwa gips (CaSO4) dapat memperkokoh

struktur suatu bahan campuran. Dengan penambahan gips, diharapkan struktur

campuran serbuk kayu dengan bahan lainnya menjadi kokoh dan tidak mudah

pecah. Gips merupakan batuan sedimen, yang terbentuk dari proses kimia di alam

dengan bantuan kapur dan sulfat, maka terjadi senyawa baru yang membentuk

CaSO4. Gips umumnya bewarna putih, namun terdapat warna lain tergantung

kepada mineral pengontrolnya. Gips mengandung 39% Ca, 53% S dan sedikit Mg.

Gips digunakan sebagai sumber kalsium dan berguna memperkokoh

struktur suatu bahan campuran. Dengan penambahan gips, diharapkan struktur

campuran serbuk kayu dengan bahan lainnya menjadi kokoh dan tidak mudah

pecah (Parjimo & Agus, 2007).

2.4. Limbah Lumpur Kelapa sawit (sludge)

Wahyono et al. (2008) menyatakan bahwa tanaman kelapa sawit adalah

tanaman  penghasil minyak yang paling utama di dunia, selain minyak kedelai,



bunga matahari, dan rape reed. Jumlah produk CPO (crude palm oil atau minyak

mentah kelapa sawit) yang diproduksi diperkirakan memberikan kontribusi

sebanyak 26,5 persen dari pasar dunia minyak nabati pada tahun 2003 – 2007 atau

sekitar 25 juta ton per tahunnya. Sebelumnya, pada tahun 1999–2002, kelapa

sawit memberikan kontribusi sebesar 24,8 persen. Sedangkan pada tahun 2008 –

2012 diperkirakan kontribusinya mencapai 27,6 persen. Pada dua dekade terakhir,

produksi minyak kelapa sawit dunia meningkat pesat. Hal ini ditunjukkan oleh

data bahwa antara tahun 1980 dan 1990 saja, produksinya meningkat dari 4,55

juta ton menjadi 10,95 juta ton. Lantas, pada tahun 1997 meningkat menjadi 17,46

juta ton. Selanjutnya, produksi kelapa sawit dunia mencapai 21,258 juta ton pada

tahun 2000. William (2011) menyatakan bahwa limbah jenis ini digolongkan

dalam tiga jenis yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas.

Pasaribu et al. (2003) menyatakan bahwa limbah lumpur kelapa sawit

(sludge) merupakan produk sampingan pengolahan minyak kelapa sawit yang

jumlahnya meningkat dari tahun ketahun sejalan dengan meningkatnya produk

minyak kelapa sawit, yaitu sekitar 2% dari jumlah produksi minyak kelapa sawit.

Jenny dan Adria (2001) menyatakan bahwa beberapa hasil analisis menunjukkan

sludge kelapa sawit mengandung bahan organik (85%), protein (5-18%), lemak

(0,3%) dan mineral Iainnya. Wahyono et al. (2008) menyatakan bahwa

kandungan kimianya didominasi oleh N (27,03 kg/ton BK), P (2,54 kg/ton BK), K

(15,5 kg/ton BK), Ca (14,20 kg/ton BK) dan Mg (7,36 kg/ton BK). Berat kering

sludge dari proses pengolahan limbah cair antara 24,2 - 68 kg/m3 dengan

kandungan bahan organik sebanyak 6,3 kg/ m3.



Lumpur kelapa sawit hingga kini belum dimanfaatkan secara komersil, pada

saat ini limbah ditumpuk disekitar pabrik sehingga dapat menjadi sumber

pencemaran. Beberapa penelitian telah dilakukan, misalnya pemanfaatan lumpur

kelapa sawit sebagai medium jamur merang, jamur tiram, pakan ternak, dan

pupuk untuk tanaman. Walaupun demikian limbah ini belum mendapat

penanganan yang efektif. Oleh karena itu, perlu dikembangkan suatu teknologi

pemanfaatan limbah sehingga energi yang dikandung dapat dimanfaatkan secara

optimal dan pencemaran lingkungan dapat dicegah (Widiastuti & Panji, 2008).

Wibisono (2013) menyatakan limbah cair kelapa sawit berasal dari

kondensat, klarifikasi dan palm oil mill effluent (POME) merupakan sisa buangan

yang tidak bersifat toksik (tidak beracun), tetapi memiliki daya pencemaran

karena mengandung bahan organik yang tinggi dengan nilai BOD antara 18.000-

48.000 mg/L dan nilai COD antara45.000-65.000 mg/L. Limbah cair yang

dihasilkan dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

Tindakan pengendalian limbah cair dapat melalui sistem kolam yang dapat

diaplikasikan kelahan. Limbah cair dalam sistem kolam terdiri dari beberapa

tahapan, yaitu:

1. Kolam pendingin, agar proses limbah cair pabrik kelapa sawit memiliki

temperatur 75-900C.

2. Kolam pengasaman, pada kolam pengasaman akan terjadi penurunan pH

dan pembentukan CO2. Proses pengasaman dibiarkan selama 30 hari.

3. Kolam pembiakan bakteri, pada fase ini terjadi pembiakan bakteri yang

berfungsi pembentukan methane, CO2 dan kenaikan pH. Proses pembiakan

selama 30-40 hari.



Fat Pit

Limbah pabrik kelapa sawit dialirkan masuk kedalam fat pit. Pada fat pit ini

terjadi pemanasan dengan menggunakan steam dari BPV. Pemanasan ini

diperlukan untuk memudahkan pemisahan minyak dengan sludge karena pada fat

pit masih dilakukan pengutipan minyak dengan menggunakan skimmer. Limbah

dari fat pit kemudian dialirkan kekolam cooling pond yang berguna mendinginkan

limbah yang telah dipanaskan.

Cooling Pond

Selain mendinginkan limbah juga berfungsi untuk mengendapkan sludge. Limbah

dari cooling pond I kemudian dialirkan ke cooling pond II. Kemudian dialirkan

kekolam anaerobic.

Kolam Anaerobic

Kolam ini terjadi perlakuan biologis terhadap limbah dengan menggunakan

bakteri metagonik yang telah ada dalam kolam. Unsur organik yang terdapat

dalam limbah cair menggunakan bakteri sebagai makanan dalam proses

mengubahnya menjadi bahan yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Pada kolam

ini terjadi penurunan BOD dan kenaikan pH 6. Ketebalan scum pada kolam

anaerobic tidak > 25 cm, jika ketebalan lebih dari 25 cm maka bakteri kurang

berfungsi.

Maturity Pond

Setelah dari kolam anaerobic, limbah dialirkan kekolam maturity pond yang

berfungsi pematangan limbah serta kenaikan pH dan penurunan BOD.



Kolam Aplikasi

Setelah dari maturity pond limbah dimasukan kekolam aplikasi yang merupakan

tempat pembuangan akhir limbah. Limbah yang terdapat dalam kolam ini

digunakan untuk pupuk tanaman kelapa sawit.


