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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Penggantian Dedak dengan Kompos Serasah Daun terhadap Panjang 

Batang Jamur Tiram Putih 

Batang jamur tiram putih merupakan bagian badan buah yang berfungsi menopang tudung 

jamur tiram putih. Panjang batang dapat dihitung dengan pita ukur sesuai dengan panjang 

batang, mulai dari bagian batang tepat dibawah tudung hingga batang bagian bawah setelah 

akar dibersihkan. Hasil pengamatan panjang batang jamur tiram putih yang menggunakan 

media penggantian dedak dengan kompos serasah daun dapat diterangkan pada Lampiran 1. 

Hasil analisis ragam terhadap panjang batang menunjukkan tidak berbeda nyata (P>0,05) 

yang artinya tidak menunjukkan peningkatan pada panjang batang jamur tiram putih. Adapun 

rata-rata panjang batang jamur tiram putih dapat diterangkan seperti Tabel 5 berikut. 

Tabel 5. Rata-rata Panjang Batang Jamur Tiram Putih yang menggunakan Kompos Serasah 

Daun sebagai pengganti Dedak pada media tanam jamur. 

Perlakuan Rata-rata (cm) 

P0 8,29 ± 0,48 

P1 8,33 ± 0,92 

P2 8,52 ± 0,57 

P3 8,68 ± 0,45 

P4 9,93 ± 1,41 

Keterangan : Hasil menunjukkan tidak berbeda nyata (P>0,05). 

Hasil penelitian didapatkan rata-rata panjang batang jamur tiram putih berkisar antara 

8,3-9,9 cm dengan rata-rata tertinggi adalah 9,9 cm yang diperoleh dari P4 yaitu media tanam 

yang menggunakan penggantian dedak dengan kompos serasah daun sebesar 20%. Untuk 

panjang batang jamur tiram putih terendah diperoleh dari P0 yang tidak dilakukan penggantian 

dedak, dengan rata-rata panjang batang dari P0 yaitu 8,3 cm. Perlakuan penggantian dedak 

dengan kompos serasah daun pada masing-masing perlakuan memberi pengaruh pertumbuhan 

yang baik pada jamur tiram putih, hal ini sesuai dengan penelitian dari Sanjoyo, Aris dan 

Purnomowati (2014) yang menyatakan bahwa hasil jamur meningkat pada media 

pertumbuhan dengan penambahan sludge (LOUGB). Penggunaan pupuk kompos serasah 

daun sebagai pengganti dedak dapat mempengaruhi pertumbuhan panjang batang 

dibandingkan dengan menggunakan pupuk kimia karena kandungan hara yang ada 

didalamnya. Hal ini dikarenakan semakin banyak jenis daun yang digunakan maka bahan 

organik yang digunakan akan semakin meningkat juga sehingga produksi jamur meningkat. 

Menurut Sutono, Arifin dan Fatimah (2015) pertumbuhan, perkembangan, dan hasil suatu 

tanaman ditentukan oleh dua faktor lingkungan. Salah satu faktor yang menunjang tanaman 

untuk tumbuh dan berproduksi secara optimal adalah ketersediaan unsur hara dalam jumlah 

yang cukup di dalam media tanam. 
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Tabel 5 menunjukkan penggunaan kompos serasah daun sebagai pengganti dedak pada 

media tidak memberikan hasil yang berbeda antar perlakuan. Penambahan kompos serasah 

daun pada media pertumbuhan jamur tiram putih yang memiliki nilai tertinggi adalah 

P4karena secara umum semakin banyak penambahan kompos serasah daun sebagai bahan 

pengganti dedak maka panjang batang jamur tiram akan semakin tinggi.  

Hasil pertumbuhan dari suatu tanaman sangat dipengaruhi oleh unsur hara. Unsur hara 

dalam media tanam diharapkan dapat menunjang pertumbuhan dan produksi jamur secara 

optimal. Karbohidrat disini merupakan sumber energi bagi jamur serta mendukung nutrisi 

pertumbuhan jamur secara maksimal. Hal ini menurut Fauzia, Yusran, dan Irmasari (2014) 

diduga karena pertumbuhan jamur bergantung pada karbohidrat yang terdapat dalam media 

tanam sebagai sumber nutrien. Bahan organik lain yang mengandung selulosa dan lignin 

dalam jumlah besar akan mendukung pertumbuhan miselium dan perkembangan tubuh buah 

jamur. 

Lumpur organik unit gas bio memiliki zat-zat nutrisi atau senyawa yang lebih sederhana 

dibandingkan dengan dedak karena sebelumnya sudah melalui proses fermentasi. Senyawa 

sederhana pada lumpur organik unit gas bioyang terdapat di dalam kompos serasah 

memudahkan penyerapan nutrisi oleh miselium menjadi lebih optimal sehingga 

perkembangan dan pertumbuhan jamur tiram putih meningkat. Hal ini diperkuat dengan 

pendapat Junus (2006) yang menyatakan bahwa kandungan gizi LOUGB cukup baik, dengan 

kandungan protein 13,3%, SK 24,3% dan energi 3651 kkal/kg. 

4.2 Pengaruh Penggantian Dedak dengan Kompos Serasah Daun terhadap Diameter 

Batang Jamur Tiram Putih 

Diameter batang jamur tiram putih dapat diukur dengan pita ukur yang diletakkan secara 

melingkar mengikuti batang tepat dibawah bagian tudung. Hasil pengamatan diameter batang 

jamur tiram putih yang menggunakan media penggantian dedak dengan kompos serasah daun 

dapat diterangkan pada Lampiran 2. Hasil analisis ragam terhadap diameter batang 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) yang artinya dapat meningkatkan 

diameter batang pada jamur tiram putih. Adapun rata-rata diameter batang jamur tiram putih 

dapat diterangkan seperti Tabel 6. 

Tabel 6. Rata-rata Diameter Batang Jamur Tiram Putih yang menggunakan Kompos Serasah 

Daun sebagai pengganti Dedak pada media tanam jamur. 

Perlakuan Rata-rata (cm) 

P0 1,33 ± 0,17a 

P1 1,39 ± 0,13ab 

P2 1,47 ± 0,18ab 

P3 1,56 ± 0,14ab 

P4 1,96 ± 0,28bc 

Keterangan : Notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). 
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Rata-rata diameter batang jamur tiram putih adalah 1,3-1,6 cm. Hasil analisis yang 

didapatkan dari penggantian dedak dengan kompos serasah daun yang ditinjau dari diameter 

batang jamur tiram putih dengan rata-rata sebesar 1,9 cm yaitu pada P4. Setiap perlakuan 

penggantian dedak dengan kompos serasah daun yang penggunaannya semakin banyak 

membuat diameter batang jamur tiram putih tersebut juga semakin besar, Hal ini sesuai 

dengan penelitian dari Sanjoyo, Aris dan Purnomowati (2014) yang menyatakan bahwa hasil 

jamur meningkat pada media pertumbuhan dengan penambahan LOUGB. Kandungan unsur 

hara dalam LOUGB dari hasil pembuatan biogas terbilang lengkap tetapi jumlahnya sedikit 

sehingga perlu ditingkatkan kandungan haranya dengan penambahan bahan lain seperti daun-

daunan batang-batang dan lain sebagainya. Faktor yang mempengaruhi peningkatan diameter 

batang pada jamur tiram putih diduga karena semakin tingginya pemberian kompos serasah 

sehingga nutrisi yang berada pada media tanam juga semakin tinggi sehingga jamur tiram 

putih menyerap lebih banyak nutrisi yang menyebabkan diameter batang jamur tiram putih 

semakin besar.  

Salah satu faktor yang mempengaruhi tanaman untuk tumbuh dan berproduksi secara 

optimal adalah ketersediaan unsur hara, unsur hara yang ada dalam media tanam tidak boleh 

terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Dijelaskan lebih lanjut oleh Sudrajat (1998) dalam 

Darmayanti (2010) bahwa dalam proses dekomposisi kompos akan terjadi perubahan oleh 

mikroorganisme. Nisbah C/N dan kandungan lignin yang rendah dari bahan organik akan 

memudahkan proses dekomposisi. Media substitusi yang sudah melalui proses pengomposan 

mempunyai nilai C/N rendah sampai sedang. Untuk nilai yang rendah akan berakibat pada 

nutrisi yang cepat habis, oleh karena itu nilai C/N rasio yang baik berkisar antara 10-20 

sehingga media selalu dalam kondisi siap mensuplai makanan disaat miselium masih 

membutuhkan nutrisi untuk pertumbuhan selanjutnya.  

Berdasarkan hasil rata-rata pengamatan diameter batang jamur tiram putih (Pleurotus 

ostreatus) pengaruh penggantian kompos serasah daun yang semakin banyak maka akan 

meningkatkan pertumbuhan pada diameter batang pada jamur tiram. Hal ini disebabkan 

karena jamur tiram membutuhkan nutrisi yang baik untuk menunjang proses pertumbuhan 

yang didapatkan dari media tanam yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan 

pertumbuhannya. Peningkatan tersebut diduga karena kandungan yang terkandung di dalam 

media tanam jamur tiram putih. Unsur hara disini sangat berpengaruh dalam proses 

pertumbuhan dan produksi jamur tiram putih dan juga kandungan C/N yang terdapat dalam 

kompos menunjang tumbuh besarnya diameter batang. Jamur tiram dapat tumbuh pada media 

yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan yaitu lignin, karbohidrat 

(selulosa dan glukosa), nitrogen, serat, dan vitamin. Menurut Danusputra (2011) dalam 

Amelia (2017) jamur tiram sangat peka terhadap cahaya matahari. Intensitas cahaya yang 

diperlukan saat pertumbuhan sekitar 10%. Oksigen dan karbon dioksida juga mempengaruhi 

pertumbuhan miselium dan perkembangan tubuh buah jamur. Miselium dari beberapa jenis 

Pleurotus tumbuh lebih cepat dengan peningkatan konsentrasi karbon dioksida hingga 22%. 

Jika kekurangan oksigen atau terlalu banyak karbon dioksida dapat menyebabkan tangkai 

tubuh buah jamur akan tumbuh memanjang dan tudungnya menjadi kurang berkembang. 

Semakin banyak penggantian dedak dengan kompos serasah hasil yang didapatkan 

semakin meningkat. Hasil dari penggantian dedak dengan kompos serasah pada perlakuan P4 

yaitu 1,96 cm masih lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian milik Zuyasna, 
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Nasution dan Fitriani (2011) melalui penambahan pupuk super A-1, hasil yang didapat 

melalui pengukuran diameter batang jamur yaitu sebasar 1,74 cm. Diduga dalam peningkatan 

proporsi kompos serasah lebih dari 20% akan sangat berpengaruh pada besarnya diameter 

batang jamur tiram. Hal ini dikarenakan kandungan bahan organik dari kompos serasah 

sebanyak 19,30% dengan C sebesar 11,20% dan N sebesar 1,17%. Nitrogen diperlukan untuk 

pembentukan protein, lemak dan berbagai persenyawaan organik yang berguna untuk 

memepercepat proses pertumbuhan jamur tiram putih. Menurut Widyastuti (2008) karbon (C) 

bersumber dari karbohidrat sebagai unsur dasar pembentukan sel dan sebagai energi untuk 

metabolisme. Sumber karbon diperoleh dalam bentuk monosakarida, polisakarida dan lignin.  

4.3 Pengaruh Penggantian Dedak dengan Kompos Serasah Daun terhadap Berat 

Jamur Tiram Putih 

Berat jamur dihitung dengan menimbang sekaligus batang beserta tudung dalam satu 

rumpun (baglog). Hasil penelitian berat jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) yang 

menggunakan penggantian dedak dengan kompos serasah dapat diterangkan pada Lampiran 3. 

Hasil analisis ragam terhadap berat jamur tiram menunjukkan tidak berbeda nyata (P>0,05) 

yang artinya tidak dapat meningkatkan berat jamur tiram putih. Adapun rata-rata diameter 

batang jamur tiram putih dapat diterangkan pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Rata-rata Berat Jamur Tiram Putih yang menggunakan Kompos Serasah sebagai 

pengganti Dedak pada media tanam jamur  

 

Keterangan : Hasil menunjukkan tidak berbeda nyata (P>0,05). 

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa perlakuan penggantian dedak dengan kompos serasah 

memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan jamur tiram putih, hal ini dibuktikan dengan 

adanya peningkatan produksi jamur tiram putih antara perlakuan kontrol dengan perlakuan 

yang diberikan. Rata-rata berat jamur tiram putih pada perlakuan kontrol sebesar 115 gram, 

sedangkan pada penggantian kompos serasah berat jamur mengalami peningkatan dengan 

perlakuan tertinggi yaitu pada perlakuan P4 dengan penambahan kompos serasah sebanyak 60 

gram yang mengalami peningkatan sebesar 119,48 gram. Berdasarkan hal tersebut 

menunjukkan bahwa serasah daun dapat dimanfaatkan sebagai substrat media tanam untuk 

pertumbuhan jamur tiram putih. Hasil penelitian Kalsum (2011) berat jamur tiram putih 

dengam pemberian air leri menghasilkan berat tertinggi sebesar 234 gram. 

Tabel 7 menunjukkan bahwa penambahan kompos serasah sebagai pengganti dedak pada 

media pertumbuhan jamur tiram putih memiliki nilai yang relatif berbeda yang sesuai dengan 

Perlakuan Rata-rata (g) 

P0 115,00 ± 45,22 

P1 116,50 ± 13,78 

P2 117,00 ± 37,61 

P3 117,50 ± 29,36 

P4 119,48 ± 34,17 
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jumlah kompos serasah yang digunakan. Penggunaan kompos serasah pada P1 dan P4 

memiliki nilai yang berbeda, penggunaan kompos serasah yang semakin tinggi akan 

menghasilkan nilai berat jamur tiram putih yang semakin baik pula. Hal ini dikarenakan 

kandungan unsur hara yang tinggi akan meningkatkan kualitas media sehingga berat jamur 

tiram putih (Pleurotus ostreatus) dapat meningkat secara optimal. Gabungan dari berbagai 

macam serasah mengandung unsur-unsur yang berbeda sehingga mendapatkan hasil yang 

lebih baik dibandingkan dengan kompos lainnya. 

Hasil pertumbuhan dari suatu tanaman sangat dipengaruhi oleh unsur hara. Unsur hara 

dalam media tanam diharapkan dapat menunjang pertumbuhan dan produksi jamur secara 

optimal. Karbohidrat disini merupakan sumber energi bagi jamur serta mendukung nutrisi 

pertumbuhan jamur secara maksimal. Menurut Fauzia, Yusran, dan Irmasari (2014) diduga 

pertumbuhan jamur bergantung pada karbohidrat yang terdapat dalam media tanam sebagai 

sumber nutrien. Bahan organik lain yang mengandung selulosa dan lignin dalam jumlah besar 

akan mendukung pertumbuhan miselium dan perkembangan tubuh buah jamur. Ditambahkan 

oleh Parjimo dan Handoko (2007) bahwa jamur tiram dapat tumbuh di lingkungan yang 

memiliki derajat keasaman atau pH 6-7. Jika tempat tumbuhnya terlalu kering, miselium 

jamur ini tidak bisa menyerap sari makanan dengan baik sehingga tumbuh kurus. Sebaliknya 

jika kadar air terlalu tinggi, jamur akan terserang penyakit busuk akar. 

Suhu dan kelembaban lingkungan juga merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil dari berat jamur. untuk suhu ruangan di tempat penelitian sebesar 24,6 ºc. 

Diduga oleh Danusaputra (2011) dalam Amelia (2017) bahwa jamur tiram sangat peka 

terhadap cahaya matahari. Intensitas cahaya yang diperlukan saat pertumbuhan sekitar 10 %. 

Oksigen dan karbon dioksida juga mempengaruhi pertumbuhan miselium dan perkembangan 

tubuh buah jamur. Miselium dari beberapa jenis Pleurotus tumbuh lebih cepat dengan 

peningkatan konsentrasi karbon dioksida hingga 22%. Kandungan nutrisi daun trembesi 

adalah bahan kering 30,0 %, protein kasar 21,9 %, NDF 51,5 %, ADF 34,8 %, ADL 15,1 %, 

dan abu 4,6 %. Hal ini juga sesuai dengan Dahlan (1992) yang mengatakan bahwa setiap 100 

g daun hijau mengandung 47,8 g air, 10,2 g protein, 2,1 g lemak, 22,2 g karbohidrat tidak 

larut, serat  15,7 g,  dan  2,0 g  abu. 

Senyawa sederhana pada lumpur organik unit gas bio yang terdapat di dalam kompos 

serasah memudahkan penyerapan nutrisi oleh miselium menjadi lebih optimal sehingga 

perkembangan dan pertumbuhan jamur tiram putih meningkat. Hal ini diperkuat dengan 

pendapat Junus (2006) yang menyatakan bahwa kandungan gizi LOUGB cukup baik, dengan 

kandungan protein 13,3%, SK 24,3% dan energi 3651 kkal/kg. 

 

 

 

 

 

 


