
III. BAHAN DAN METODE

3.1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Juni sampai Oktober 2013 dan

bertempat di CV. Ravi Nursery Desa Kubang Jaya, Kabupaten Kampar, Riau.

3.2. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan adalah kantong plastik polipropilen, tali rafia, dandang

sterilisasi, pisau, masker, bunsen, spatula, hand sprayer, koran bekas, botol, sekop

atau cangkul, kayu bakar, korek api, cincin paralon, karet gelang, timbangan,

ruang produksi, termometer dan alat angkut.

Bahan yang digunakan adalah serbuk gergaji kayu mahang yang diambil di

Kilang Kayu Kubang Raya, limbah lumpur kelapa sawit berasal dari pabrik kelapa

sawit PT. Johan di Kampar, gips, kapur pertanian, alkohol 70%, spiritus, dan bibit

jamur tiram putih berasal dari pembudidaya jamur di Jalan Paus Pekanbaru.

3.3. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL)

dengan 1 faktor terdiri 6 perlakuan dan 5 ulangan sehingga terdapat 30 perlakuan.

S0 = 0% Limbah Lumpur Kelapa Sawit.

S1 = 5% Limbah Lumpur Kelapa Sawit.

S2 = 10% Limbah Lumpur Kelapa Sawit.

S3 = 15% Limbah Lumpur Kelapa Sawit.

S4 = 20% Limbah Lumpur Kelapa Sawit.

S5 = 25% Limbah Lumpur Kelapa Sawit.



3.4. Pelaksanaan Penelitian

3.4.1. Persiapan Media Tanam

Bahan-bahan yang digunakan untuk media tumbuh jamur tiram serbuk

gergaji, limbah lumpur kelapa sawit, kapur, dan gips. Serbuk gergaji yang

digunakan tidak ditumbuhi jamur lain dan bebas oli. Serbuk gergaji diayak dengan

tujuan memperoleh tingkat keseragaman.

3.4.2. Komposisi Media Tanam

Serbuk gergaji, kapur, gips, dan limbah lumpur kelapa sawit dicampur

hingga merata dan kelembaban media mencapai 45-60%. Nisbah pencampuran

media yang digunakan sebagai berikut :

Tabel. 3.1. Komposisi Media Tanam

Perlakuan Serbuk Gergaji Kapur Gips Sludge

S0 97% 2% 1%; 0%

S1 92% 2% 1%; 5%

S2 87% 2% 1%; 10%

S3 82% 2% 1%; 15%

S4 77% 2% 1%; 20%

S5 72% 2% 1%; 25%

3.4.3.Pembungkusan

Masing-masing perlakuan tersebut dimasukan ke dalam wadah kantong

plastik polipropilen berukuran 17 x 35 cm dengan berat media 1 kg per baglog.

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.

3.4.4. Sterilisasi

Sterilisasi berguna untuk membunuh mikroorganisme lain yang tidak

dikehendaki. Sterilisasi baglog dilakukan dua kali (tindalisasi) agar miselium dan

spora mikroba mati semua. Caranya, baglog dikukus dalam dandang sterilisasi

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.

3.4.5. Inokulasi

Inokulasi dilakukan di ruang khusus yang sudah disterilkan dengan

menyemprotkan alkohol 75%. Inokulasi adalah memasukkan bibit jamur ke dalam

media baglog.

3.4.6. Inkubasi

Inkubasi yaitu menyimpan media yang sudah diinokulasi dengan suhu

antara 25-32o C. Lama waktu inkubasi 30 hari sampai media dipenuhi miselium.

3.4.7. Pemeliharaan

Setelah media dipenuhi miselium jamur (4 minggu setelah inokulasi),

kantong media dirobek pada bagian atas atau leher untuk memberi kesempatan

tubuh buah untuk tumbuh. Media disimpan dalam ruangan yang bersuhu antara

20-30o C dengan ventilasi cukup dan sedikit cahaya Kelembaban ruang



diusahakan terjaga dengan menyemprotkan air bersih secara berkala dengan

menggunakan sprayer.

3.4.8. Panen

Jamur dipanen apabila tubuh buah jamur telah masak petik, umumnya umur

tiga hari setelah nampak primordia (bakal jamur). Pemanenan dilakukan dengan

cara mencabut semua tubuh buah jamur sampai ke akarnya dengan menggunakan

tangan bersih (steril). Tubuh buah jamur dibersihkan dari media yang menempel,

dan dihilangkan pangkal tangkainya. Panen dilakukan hanya satu kali, hal ini

disebabkan pin head tidak muncul selama 30 hari dan masa panen dalam 1 media

dapat dipanen 6-8 kali (4-6 bulan) dengan interval pemanenan 14 hari.

3.5. Pengamatan

Panen dilakukan sekali dengan pengamatan sebagai berikut :

a. Waktu Kemunculan Pin Head (hari). Pin head 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.

b. Diameter Badan Buah (cm). Parameter ini dilakukan setelah badan buah di

panen kemudian diukur dari setiap substrat (baglog) pengukurannya pada

tudung yang besar dan yang kecil.

c. Bobot Segar Jamur Tiram (g). Setelah pemanenan selesai, dilakukan

pembersihan akar-akar jamur tiram dan dilakukan penimbangan tubuh badan

buah dari setiap substrat (baglog).

d. 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.



3.6. Analisis Data

Data hasil pengamatan dari setiap perlakuan diolah secara statistika dengan

menggunakan Sidik Ragam Rancangan Acak Lengkap. Uji lanjut dengan

menggunakan Uji Jarak Duncan (UJD) pada taraf 5 %.

Tabel 3.2. Sidik Ragam

Sumber

Keragaman

(SK)

Derajat

Bebas

(DB)

Jumlah

Kuadrat

(JK)

Kuadrat

Tengah

(KT)

F Hitung

F Tabel

0,05             0,01

P P-1 JKP KTP KTP/KTG - -

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

Total P.r-1 JKT

Keterangan:

Faktor Koreksi (FK) = ∑Y..2
rµ

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

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

Jumlah kuadrat galat (JKG)           = JKT-JKP

Jika pada analisis sidik ragam perlakuan berbeda nyata, maka dilakukan

uji lanjut dengan Uji Jarak Duncan (UJD) pada taraf 5%. Model linier Uji Jarak

Duncan menurut Tanjung (2012), yaitu:

UJD = Rα (ρ, db galat) x √
r

Keterangan : α : Taraf Uji Nyata

p : Banyaknya Perlakuan

R : Nilai dari Tabel Uji Jarak Duncan

KTG : Kuadrat Tengah Galat

R : Jumlah Ulangan


