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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Jamur (mushroom) merupakan tumbuh-tumbuhan yang tidak berklorofil yang 

banyak dijumpai di alam. Jamur dapat hidup di tanah maupun pada kayu yang akan 

atau telah mulai lapuk dan biasanya banyak ditemukan pada musim hujan. Dewasa ini 

jamur semakin banyak dilirik orang sebagai bahan untuk dikonsumsi maupun untuk 

pembuat obat-obatan.  

Prospek peningkatan akan konsumsi jamur secara komersial amat cerah. 

Permintaan akan jamur cenderung meningkat dari waktu ke waktu, sejalan dengan 

pertambahan jumlah penduduk, perluasan pemukiman, meningkatnya pendapatan, 

dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Disamping itu, jamur yang 

disukai masyarakat berpotensi untuk dijadikan bisnis dengan prospek yang cukup 

menjanjikan. 

Data kebutuhan jamur tiram dalam bentuk kering maupun yang telah 

dikalengkan untuk beberapa negara pada tahun 1998 tercatat 6.850.500 Kg 

diantaranya dikirim ke Singapura, Taiwan, Jepang, dan Hongkong (Soenanto, 2000). 

Dalam kehidupan manusia, jamur dapat mendatangkan keuntungan (manfaat) 

maupun kerugian. Manfaat langsung, misalnya beberapa jenis jamur dapat    dijadikan   

bahan   makanan   seperti   jamur merang,   jamur kuping, jamur kancing, jamur 

shiitake, jamur tiram dan sebagainya. Manfaat tidak langsung   yaitu   banyak   jamur   

yang   menjadi   bagian   di   dalam pembuatan obat-obatan tradisional (misalnya 

jamu-jamu) ataupun obat-obatan modern (Suriawiria, 2000).  
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Sesuai dengan perkembangan jaman, jamur tiram mulai dilirik untuk 

dibudidayakan secara besar-besaran dengan metode yang lebih sophisticated, yakni 

tidak mengandalkan media tanam berupa batang pohon yang dinilai tidak efisien 

melainkan menggunakan hasil rekayasa teknologi modern dengan memanfaatkan 

bahan media tanam dari serbuk kayu (gergajian), jerami, padi, alang-alang, ampas 

tebu, kulit kacang, sabut kelapa, sisa kertas, dan lain-lain, namun sejauh ini, para 

pengusaha dan petani jamur lebih suka menggunakan media tanam dari serbuk kayu 

(gergajian) karena bahan baku tersebut selain mudah didapatkan harganya juga relatif 

murah (Soenanto, 2000). 

Pertumbuhan jamur juga dapat dipengaruhi oleh macam nutrisi yang diberikan, 

diantaranya adalah penambahan vitamin B-kompleks dalam bentuk bekatul atau 

dalam bentuk yang lain seperti leri (air cucian beras) yang dicampur dengan bahan 

baku media tanam yang lain. 

Penambahan mikroelemen (misalnya Fe, Cu, Mg) ataupun vitamin (umumnya 

B-kompleks) tidak selalu harus dilakukan pada saat bahan baku substrat dibuat, tetapi 

dapat diberikan pada saat tubuh buah jamur mulai tumbuh. Penambahan yang 

dilakukan pada saat penyampuran bahan baku dan kemudian disterilkan/dipanaskan 

akan mengakibatkan vitamin akan menjadi non aktif atau campuran mikroelemen 

akan berubah sifat menjadi tidak aktif (Suriawiria, 2000). 

Berdasarkan manfaat dari jamur untuk berbagai keperluan atau kebutuhan 

manusia baik dari segi kesehatan, makanan, maupun bisnis maka ada dua alasan 

makin banyak orang berbisnis jamur. Pertama , dari segi bisnis menguntungkan 

karena harga jual yang cukup tinggi, pasar lokal dan ekspor terbuka lebar, panennya 

singkat yaitu sekitar 1-3 bulan sehingga perputaran modal cepat balik dan bibitnya 

mudah didapatkan. Alasan kedua yaitu dari segi kesehatan, jamur mempunyai 

kandungan gizi yang cukup tinggi dan dapat melancarkan metabolisme tubuh. Selain 

itu, jamur mempunyai daging yang kenyal dan rasa yang enak sehingga disukai 

masyarakat (Anonim, 2004). 

 

B. Perumusan Masalah 
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Jamur sebagai salah satu komoditas pertanian yang memiliki manfaat baik 

untuk bahan makanan maupun untuk keperluan kesehatan juga memiliki nilai bisnis 

yang tinggi. Dari sekian banyak jamur konsumsi, jamur tiram patut untuk 

diperhitungkan sebagai komoditas andalan pada sektor agrobisnis. Ditengah kelesuan 

ekonomi, budidaya jamur tiram menjadi alternatif untuk dikembangkan mengingat 

nilai ekonomis jamur tiram relatif tinggi. 

Budidaya jamur saat ini telah banyak mengalami perkembangan yaitu 

diantaranya penggunaan media tanam berupa serbuk gergaji kayu karena proses 

produksi lebih cepat. Kayu yang sering digunakan adalah kayu dari jenis sengon 

(Albazia falcataria) dan kayu karet (Hevea brassiliansis). Komposisi tertentu dari 

kedua serbuk gergaji  tersebut dapat meningkatkan mutu hasil dari jamur yang 

dibudidayakan. 

Beras sebagai bahan pangan utama sebagian besar masyarakat di Indonesia 

ternyata memiliki manfaat yang lain yaitu air bekas cucian beras (leri) mengandung 

vitamin B1 (thiamin) dimana vitamin ini berguna dalam proses pertumbuhan jamur 

tiram. 

Berkaitan dengan uraian diatas dalam penelitian ini akan dikaji beberapa 

permasalahan, antara lain : 

1. Bagaimana pengaruh macam media tanam terhadap pertumbuhan dan hasil jamur 

tiram Pleurotus floridae (Jacq. ex Fr.) Kummer? 

2. Bagaimana pengaruh pemberian air leri terhadap pertumbuhan dan hasil jamur 

tiram Pleurotus floridae (Jacq. ex Fr.) Kummer? 

3. Bagaimana pengaruh interaksi antara macam media tanam dan pemberian air leri 

terhadap pertumbuhan dan hasil jamur tiram Pleurotus floridae (Jacq. ex Fr.) 

Kummer? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh macam media tanam terhadap pertumbuhan dan hasil jamur 

tiram Pleurotus floridae (Jacq. ex Fr.) Kummer. 

2. Mengetahui pengaruh pemberian air leri terhadap pertumbuhan dan hasil jamur 

tiram Pleurotus floridae (Jacq. ex Fr.) Kummer. 
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3. Mengetahui pengaruh interaksi macam media tanam dan pemberian air leri 

terhadap pertumbuhan dan hasil jamur tiram Pleurotus floridae (Jacq. ex Fr.) 

Kummer. 

 

 

 

D. Hipotesis 

Diduga penggunaan serbuk gergaji kayu sengon (Hevea brasiliensis) 100% 

sebagai macam media tanam dan pemberian air leri dengan taraf  80 ml dapat 

memberikan pengaruh terbaik terhadap pertumbuhan dan hasil jamur tiram Pleurotus 

floridae (Jacq. ex Fr.) Kummer. 
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