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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Jamur Tiram Putih

Jamur merupakan organisme yang tidak berklorofil, sehingga tidak dapat

memanfaatkan cahaya matahari untuk mensintesis karbohidrat dengan cara

fotosintesis. Oleh karena itu, di dalam pertumbuhannya jamur memerlukan zat-zat

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

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

sangat banyak dikonsumsi 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). Sebutan jamur tiram (Pleurotus)

diberikan karena bentuk tudung dari jamur ini agak membulat, lonjong, dan

melengkung menyerupai cangkang tiram. Jamur tiram mempunyai permukaan

tudung yang licin, agak berminyak jika lembab, dan tepiannya bergelombang.

Diameternya mencapai 3-15 cm.  Jamur tiram mempunyai batang atau tangkai

jamur yang tidak tepat berada di tengah tudung, tetapi agak ke pinggir. Tubuh

buahnya membentuk rumpun yang memiliki banyak percabangan dan menyatu

dalam satu media (Parjimo dan Agus,  2007).

Jamur tiram putih mengandung sembilan asam amino yang dibutuhkan

oleh tubuh manusia dan tidak mengandung kolesterol. Selain dari sumber bahan

pangan yang bernilai gizi tinggi, jamur tiram juga digunakan sebagai bahan obat

anti tumor, meningkatkan sistem kekebalan,menurunkan kolesterol dan sebagai

antioksidan. Jamur tiram mengandung asam folat yang berguna mencegah dan
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mengobati anemia. Jamur tiram juga sangat kaya vitamin,seperti vitamin B (B1,

B2, B3, B6, Biotin dan B12), vitamin C dan Bioflavonoid (Vitamin B). Jamur ini

juga mengandung beberapa mineral seperti sodium, potasium, fosfor, mangan,

magnesium, besi dan seng (Suriawiria, 2002). Komposisi dan kandungan nutrisi

jamur tiram putih disajikan pada Tabel 2.1.

Jamur tiram putih mengandung zat gizi yang disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Komposisi dan Kandungan Nutrisi Jamur Tiram putih

Zat Gizi Kandungan
Kalori 367 kal
Protein 10,5 – 30,4%
Karbohidrat 56,6%
Lemak 1,7 – 2,2%
Thiamin 0,2%
Riboflavin 4,7 – 1,9 mg
Niacin 77,2 mg
Ca 14 mg
K 3,793 mg
P 717 mg
Na 837 mg
Fe 3,4 – 18,2 mg

Sumber: Suriawiria (2002)

Menurut Parjimo dan Agus (2007), dalam dunia tumbuh-tumbuhan, jamur

tiram putih diklasifikasikan seperti berikut: Super Kingdom: Eukaryote,

Kingdom: Myceteae, Divisio: Amastigomycota, Sub Divisio: Basidiomycotae,

Kelas: Basidiomycetes, Ordo: Agaricales, Family: Agaricaeae, Genus: Pleorotus,

Spesies: Pleorotus ostreatus Jacq.

Secara alami jamur tiram putih banyak ditemukan tumbuh di batang-

batang kayu lunak yang telah lapuk seperti pohon karet, dammar, kapuk, atau

sengon yang terhampar dilokasi lembab dan terlindungi dari cahaya matahari.

Jamur tiram memiliki inti plasma dan spora yang berbentuk sel-sel lepas atau
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bersambungan membentuk hifa dan miselium. Pada titik-titik pertemuan

percabangan miselium akan terbentuk bintik kecil yang disebut pinhead atau

calon tubuh buah jamur yang akan berkembang menjadi tubuh buah jamur

(Parjimo dan Agus,  2007).

Dwijoseputro (1980) cit. Mufarrihah (2009), menyatakan berdasarkan

ciri-cirinya, miselium pada jamur tiram putih dapat dibedakan menjadi beberapa

golongan. Pertama, miselium primer, yang dihasilkan oleh basidiospora yang

jatuh di tempat yang sesuai dan berhasil berkecambah menjadi miselium.

Awalnya miselium ini berinti banyak, kemudian terjadi persekatan sehingga

miselium menjadi berinti satu yang haploid. Kedua, miselium sekunder, terjadi

sebagai hasil plasmogami antara dua hifa yang kompatibel. Miselium sekunder

berkembang biak secara khusus dimana tiap inti membelah diri, dan belahan

tersebut berkumpul lagi tanpa mengadakan kariogami dalam sel baru, sehingga

miselium sekunder selalu berinti dua. Ketiga, miselium tersier, terdiri dari

miselium sekunder yang terhimpun menjadi jaringan teratur yang kemudian

membentuk basidiokarp.

Darnetty (2006) cit. Mufarrihah (2009), menyatakan reproduksi jamur

tiram terjadi secara seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual dengan cara:

fragmentasi pada hifa dan spora, (seperti konidia, clamydospora,dan arthrospora),

pembelahan sel (fission), pertunasan sel somatik atau spora (budding), dan

pembentukan spora. Sedangkan reproduksi seksual melalui 3 fase yaitu:

plasmogami, karyogami dan miosis.

Syarat tumbuh jamur tiram putih terutama dipengaruhi oleh temperatur,

kelembapan relatif, waktu, kandungan CO2 dan cahaya (Suriawiria, 2002).
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Parjimo dan Agus (2007), menambahkan jamur tiram dapat tumbuh di dataran

sampai ketinggian sekitar 600 meter dari permukaan laut di lokasi yang memiliki

kadar air sekitar 60% dan derajat kemasaman atau pH 6-7.

Menurut Suriawiria (2002), untuk pertumbuhan dan perkembangan jamur

tiram putih memerlukan sumber nutrisi atau makanan dalam unsur-unsur seperti

nitrogen, fosfor, belerang, kalium, karbon, serta beberapa unsur lainnya. Nutrisi

media sangat berperan dalam proses budidaya jamur tiram tiram putih. Bahan

baku yang digunakan sebagai media dapat berupa batang kayu, campuran serbuk

kayu, dan jerami atau bahkan alang-alang (Parlindungan, 2000).

Kebutuhan unsur hara jamur tiram yang diperoleh dari serbuk kayu

sebagai media tanam tidak mencukupi untuk membantu pertumbuhan jamur

menjadi lebih baik, oleh karena itu untuk melengkapi kandungan unsur-unsur

yang dibutuhkan oleh jamur tiram putih, media tanam serbuk kayu harus

mendapatkan tambahan bahan nutrisi guna mendapatkan pertumbuhan jamur

tiram putih yang baik (Sutarja, 2010).

2.2. Media Tumbuh Jamur Tiram Putih

Menurut Suriawiria (2004), tempat tumbuh jamur tiram putih termasuk

dalam jenis jamur kayu yang dapat tumbuh baik pada kayu lapuk dan mengambil

bahan organik yang ada didalamnya. Media tanam untuk budidaya jamur tiram

dapat menggunakan kayu atau serbuk gergaji. Serbuk gergaji yang baik  sebagai

media tanam adalah dari jenis kayu yang keras. Kayu yang keras banyak

mengandung selulosa yang merupakan bahan yang diperlukan oleh jamur dalam

jumlah banyak. Di samping itu, kayu yang keras membuat media tanaman tidak
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cepat habis. Kayu atau serbuk gergaji yang berasal dari kayu berdaun lebar

komposisi bahan kimianya lebih baik dibandingkan dengan kayu berdaun sempit

atau berdaun jarum. Kayu sebaiknya tidak mengandung getah, sebab getah pada

tanaman dapat menjadi zat ekstraktif yang menghambat pertumbuhan miselium.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan serbuk gergaji sebagai bahan baku

media tanam adalah dalam hal kebersihan dan kekeringan, selain itu serbuk

gergaji yang digunakan tidak busuk dan tidak ditumbuhi jamur jenis lain.

Widyastuti (2008) menyatakan bahwa komposisi masing-masing media

berbeda, hal ini sangat menentukan keberhasilan tumbuh dan besarnya produksi

jamur. Formulasi tersebut juga harus mempertimbangkan iklim, biaya, dan

ketersediaan bahan disekitarnya. Parjimo dan Agus (2007) juga menambahkan

dalam budidaya jamur tiram perlu dilakukan penambahan bahan-bahan guna

melengkapi kandungan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh jamur. Adapun bahan-

bahan tambahan yang digunakan adalah sebagai berikut: kapur dan gips.

Penambahan kapur berguna untuk mengontrol pH media tanam agar sesuai

dengan syarat tumbuh jamur. Selain itu, kapur merupakan sumber kalsium (Ca).

Kapur yang digunakan adalah kapur pertanian yaitu kalsium karbonat (CaCO3).

Penambahan gips berguna untuk memperkokoh struktur suatu bahan campuran.

Adanya penambahan gips mengakibatkan struktur campuran serbuk kayu dengan

bahan lainnya menjadi kokoh dan tidak mudah pecah.

2.3. Ampas Tebu

Menurut Andika dan Dodi (2004), limbah hasil pengolahan tebu

merupakan bahan potensial untuk pembuatan kompos yang dapat digunakan



9

untuk meningkatkan kandungan bahan organik tanah. Limbah tebu mengandung

C/N 31,57%, kadar abu 3,2%, serat kasar 30,9%, protein 2,42%, air 15,86%,

kalsium 2,3% dan C 13,32%. Sedangkan menurut Hermiati (2009), kandungan

selulosa sebesar 50%, hemiselulosa 25%, lignin 25% dan glukosa 70%.

Ampas tebu dapat digunakan sebagai media tanam alternatif yang

diperoleh dari proses perasan tebu gilingan. Ampas tebu dapat dihasilkan sekitar

35-40% dari berat tebu yang digiling, mengingat begitu banyak jumlahnya maka

ampas tebu akan memberikan nilai tambah bila diberi perlakuan lebih lanjut

(Sutardjo, 1999).

2.4. Sludge Kelapa Sawit

Limbah sludge merupakan limbah yang mempunyai kandungan karbon

tinggi sehingga salah satu alternatif yang dapat dilakukan sebagai upaya

pemanfaatan limbah yaitu dengan menggunakan sludge sebagai media tumbuh

jamur. Varietas jamur yang ada di alam sangat banyak, masing - masing

mempunyai ciri yang berbeda dan sebagian telah dibudidayakan secara komersial.

Spesies jamur yang telah berhasil dibudidayakan jumlahnya cukup banyak  di

Indonesia terdapat lima spesies yang telah dibudidayakan dalam skala industri.

Kelima jamur tersebut yaitu jamur putih atau jamur kancing (Agaricus bisporus),

jamur kuping (Auricularia auricula), jamur shiitake (Lentinula edodes), jamur

tiram (Pleurotus ostreatus), dan jamur merang (Volvariella volvacea) (Parjimo

dan Handoko, 2007).

Sludge berasal dari limbah cair kelapa sawit yang mengalami pengendapan

pada kolam limbah ke VI yang disebut kolam sedimentasi dengan BOD
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(biologicaloxygen demand) ± 200 mg/l dengan pH 8,4 dengan bantuan bakteri an

aerob dan penambahan kapur tohor (CaO), soda api (NaOH) dan garam potas

(K2O). Sludge akan terus diproduksi sebagai hasil dari pertumbuhan

mikroorganisme pengurai selama proses berlangsung. Jumlah sludge kelapa sawit

akan meningkat sejalan dengan peningkatan beban cemaran terolah (Supriyanto,

2001). Hasil penelitian yang dilaporkan oleh Widyati (2006) menunjukkan bahwa

pemberian kompos sludge dapat meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas

tanaman dan jamur yang dibudidayakan. Komposisi dan kandungan nutrisi

kompos sludge kelapa sawit sumber hara makro maupun mikro bagi

tanaman.Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Sifat Kimia Sludge Kelapa Sawit

Variabel Nilai
Ph
C-organik
N-total
Mg
K
Fe
Zn
Cu
Mn

8,4
11,89%
1,00%
3,3 me/100 g
2,65 me/100 g
1,36 ppm
0,88 ppm
0,24 ppm
1,64 ppm

Sumber: Widyati (2006)


