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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) 

Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) saat ini cukup populer dan banyak digemari oleh 

masyarakat karena rasanya yang lezat dan juga banyak kandungan nutrisi, tinggi protein, dan 

rendah lemak. Jamur tiram putih mempunyai kemampuan meningkatkan metabolisme dan 

menurunkan kolesterol. Selain itu, manfaat lain yang dimiliki jamur tiram adalah sebagai 

antibakterial dan anti-tumor sehingga jamur tiram juga banyak dimanfaatkan untuk mengobati 

berbagai macam penyakit mulai dari diabetes, lever, dan lainnya.  

Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) merupakan tumbuhan yang tidak berklorofil dan 

banyak hidup di alam liar. Jamur dapat hidup di tanah maupun di batang kayu yang telah 

lapuk dan biasanya sering dijumpai pada saat musim penghujan. Jamur disini memiliki 

prospek yang baik untuk dikembangkan sebagai sumber bahan pangan, obat-obatan dan juga 

memiliki kandungan gizi yang bagus ketika dikonsumsi (Afief, Lahay dan Siagian, 2015).  

 

 
Gambar 2. Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) 

 

Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) merupakan salah satu jenis jamur kayu yang 

memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan sebagai bahan pangan serta memiliki 

kandungan  gizi yang setara dengan daging dan ikan. Jamur tiram putih dilihat dari segi bisnis 

banyak menguntungkan, dilihat dari permintaan pasar, waktu panen yang relatif singkat, 

bahan baku yang mudah didapat, dan tidak membutuhkan lahan yang luas (Kalsum, Fatimah, 

dan Wasonowati, 2011). 

Klasifikasi jamur tiram putih menurut Widodo (2007) adalah sebagai berikut : 

Super kingdom  : Eukaryota 

Kingdom   : Myceteae 

Divisio   : Amastigomycota 

Sub-Divisio   : Basidiomycotae 

Kelas    : Basidiomycetes 

Sub-Kelas   : Holobasidiomycetidae 

Ordo    : Agaricales 

Famili    : Agaricacea 

Genus    : Pleurotus 

Species   : Pleurotus ostreatus (tiram putih) 
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Menurut Suwito (2006) jamur tiram juga sangat baik dikonsumsi terutama bagi mereka 

yang ingin menurunkan berat badan karena memiliki kandungan serat pangan yang tinggi 

sehingga baik untuk kesehatan pencernaan. Selain serat, setiap 100 gram jamur kering juga 

mengandung protein 10,5 - 30,4%, lemak 1,7 – 2,2%, karbohidrat 56,6%, tiamin 0,2 mg, 

riboflavin 4,7 – 4,9 mg, niasin 77,2 mg, kalsium 314 mg, dan kalori 367.  

Tabel 1. Komposisi dan kandungan nutrisi setiap 100 g jamur tiram 

Komponen 

 

Kandungan 

Kalori 

 

367 kalori 

Protein 

 

10,5-30,4 % 

Karbohidrat 

 

56,6 

Lemak 

 

1,7-2,2 % 

Thiamin 

 

0,2 mg 

Riboflavin 

 

4,7-4,9 mg 

Niacin 

 

77,2 mg 

Kalsium 

 

314 mg 

Serat 

 

7,4-24,6 % 
 

 

  

Disamping itu jamur tiram juga mengandung 9 macam asam amino yaitu lisin, metionin, 

triptofan, threonine, valin, leusin, isoleusin, histidin dan fenilalanin (Sumarmi, 2006). 

Budidaya jamur tiram membutuhkan media tanam yang mempunyai komposisi formulasi 

tertentu diantaranya seperti serbuk gergaji, jagung giling, dan kapur. Bahan-bahan tersebut 

tersusun menjadi satu komponen dalam media jamur, dengan komposisi yang berbeda-beda. 

Hal ini sangat menentukan keberhasilan tumbuh dan besarnya produksi jamur. Formulasi 

tersebut juga harus dipertimbangkan dari segi ketersediaan bahan disekitarnya, iklim, dan 

biaya (Widyastuti, 2008). 

 

2.2. LOUGB (Lumpur Organik Unit Gas Bio) 

Penimbunan kotoran ternak di sekitar kandang dapat menyebabkan pencemaran 

lingkungan sehingga perlunya dilakukan pengolahan limbah kotoran agar tidak dibuang sia-

sia. Pengolahan limbah dapat dilakukan dengan cara menggunakan kotoran ternak sebagai 

pupuk kandang untuk tanaman, sebagai penghasil biogas, bioarang, dan campuran bahan 

pakan ternak. Kotoran ternak yang dihasilkan masih memiliki berbagai kandungan senyawa, 

unsur hara, dan mikroorganisme sehingga masih dapat dimanfaatkan secara maksimal. Jika 

tidak dimanfaatkan dengan baik akan mencemari lingkungan sekitar. Kotoran dapat 

digunakan sebagai pupuk karena masih mengandung unsur hara seperti nitrogen (N), fosfor 

(P), dan kalium (K) yang dibutuhkan tanaman dan kesuburan tanah (Wahab, Junus, dan 

Setyowati, 2013). 

Kompos merupakan perombakan bahan organik segar dari tanaman atau dedaunan yang 

sengaja dibuat atau dari timbunan sampah organik di tempat sampah yang sudah berwarna 

hitam dan sudah tidak dapat dilihat lagi serat aslinya dan tidak lagi panas karena proses 

fermentasinya telah usai. Dalam proses dekomposisi kompos akan terjadi perubahan oleh 

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

memudahkan proses dekomposisi (Sudrajat, 1998 dalam Darmayanti, 2010).  
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Menurut Darmayanti (2010) bahwa kompos berpengaruh secara langsung dengan 

melepaskan hara yang dikandungnya dan secara tidak langsung mempengaruhi kapasitas 

tukar kation yang mempengaruhi serapan hara. Kompos dalam tanah dapat berpengaruh 

positif yaitu merangsang pertumbuhan atau negatif yaitu menghambat pertumbuhan tanaman. 

Kompos dapat dibuat dengan berbagai campuran bahan atau sampah organik, ataupun dari 

beberapa jenis serasah tanaman. 

Lumpur organik unit gas bio mempunyai limbah padat dan limbah cair yang memiliki 

kandungan berupa zat-zat organik dan unsur hara yang siap dimanfaatkan oleh 

mikroorganisme dan tanaman (Fajarudin, Junus, dan Setyowati, 2014). Lumpur organik unit 

gas bio masih memiliki kekurangan apabila langsung digunakan sebagai pupuk organik 

karena mempunyai karakteristik dengan bau menyengat, tekstur kompak, dan kandungan air 

yang masih tinggi. Persyaratan pupuk organik yang siap digunakan memiliki karakteristik 

tidak berbau, berwarna coklat gelap hingga hitam, dan bertekstur remah. Lumpur organik unit 

gas bio dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik dengan kualitas yang baik setelah proses 

pengomposan (Marlina, Hidayati, Benito, dan Juanda, 2013). 

Lumpur organik unit gas bio merupakan suatu proses pengolahan limbah ternak dengan 

cara memeram yang nantinya akan menghasilkan gas bio dan lumpur organik. Gas bio inilah 

yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah yang semakin 

lama harganya semakin tinggi. Unit gas bio ini menghasilkan limbah padat dan limbah cair 

yang mempunyai kandungan zat organik dan unsur hara yang dapat dimanfaatkan oleh 

mikroorganisme dan tanaman. 

Lumpur organik merupakan padatan hasil sisa pembuatan gas bio yang masih 

mengandung bahan organik yang belum terurai. Kandungan nutrisi lumpur organik unit gas 

bio cukup baik yaitu protein 13,35 %, serat kasar 24,3 %, dan energi 3651 kkal/kg (Junus, 

2006). Lumpur organik unit gas bio dapat menjadi sumber karbon bagi mikroba dan sangat 

baik untuk dijadikan bahan pembawa karena mengandung berbagai macam unsur yang 

dibutuhkan oleh pertumbuhan mikroba seperti P, Mg, Ca, K, Cu, dan Zn (Oman, 2003). 

Menurut Winarto (2009) kandungan unsur hara limbah organik padat dari limbah biogas 

dengan bahan baku kotoran ternak sapi yakni nitrogen 1,106%, fosfor 0,2%, dan kalium 

0,04%. Kandungan unsur hara dalam sludge hasil pembuatan biogas terbilang lengkap tetapi 

jumlahnya sedikit sehingga perlu ditingkatkan kandungan haranya dengan penambahan bahan 

lain. 

Bahan organik yang mengandung selulosa dan lignin dalam jumlah besar akan 

mendukung pertumbuhan miselium dan perkembangan buah jamur (Fauzia, Yusran, dan 

Irmasari, 2014). Jerami padi mengandung selulosa 33%, hemiselulosa 26% dan lignin 7%, 

sedangkan pada serbuk gergaji mengandung selulosa 40-45% dan lignin 18-33% (Draski dan 

Ernita, 2013). Bahan organik tidak dapat digunakan secara langsung oleh tanaman karena 

perbandingan kandungan C/N dalam bahan tersebut tidak sesuai dengan C/N tanah. Rasio 

C/N merupakan perbandingan antara karbon (C) dan nitrogen (N). Rasio C/N tanah berkisar 

antara 10 - 12. Apabila bahan organik mempunyai rasio C/N mendekati atau sama dengan 

rasio C/N tanah, maka bahan tersebut dapat digunakan tanaman. Namun pada umumnya 

bahan organik segar mempunyai C/N rasio tinggi (jerami 50 - 70; dedaunan tanaman 50 - 60; 

kayu-kayuan > 400). 
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2.3. Bahan Media Tanam Jamur Tiram Putih 

Media tanam harus mengandung nutrien yang diperlukan jamur untuk proses 

pertumbuhannya antara lain sumber karbon dan nitrogen. Sumber karbon dari media tanam 

tersedia pada serbuk gergaji sedangkan untuk sumber nitrogen tersedia pada dedak. Dedak 

disini sebagai bahan tambahan dalam campuran media tanam selain serbuk gergaji sebagai 

bahan utama dalam meningkatkan hasil produksi jamur (Sanjoyo, 2014). 

 

2.3.1. Serbuk gergaji 

 Secara umum dalam budidaya jamu tiram putih para petani menggunakan media tanam 

yaitu serbuk gergaji. Serbuk gergaji disini menyediakan unsur karbon (C) yang akan dipecah 

menjadi energi (Syafiih, 2015). Serbuk kayu yang digunakan sebagai tempat tumbuh jamur 

mengandung karbohidrat, serat, lignin, selulosa dan hemiselulosa. Zat yang terkandung dalam 

kayu ada yang berguna membantu pertumbuhan jamur, tetapi terdapat juga kandungan yang 

menghambat pertumbuhan. Kandungan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur tiram 

adalah karbohidrat, lignin, selulosa dan serat. Sedangkan faktor yang menghambat adalah zat 

ekstraktif (zat pengawet alami pada kayu), maka dari itu pemilihan kayu yang baik harus 

diperhatikan (Parlindungan, 2000). 

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

yang keras karena mengandung selulosa yang tinggi. Hal yang perlu diperhatikan dalam 

pemilihan serbuk kayu sebagai bahan baku media tanam jamur tiram adalah kebersihan dan 

kekeringan, selain itu serbuk kayu yang digunakan tidak busuk dan tidak ditumbuhi jamur 

jenis lain (Widyastuti dan Tjokrokusumo, 2008). 

Serbuk kayu merupakan limbah produsen atau perusahaan penggergajian kayu yang 

jumlahnya cukup melimpah serta penggunaannya masih sangat kurang optimal. Untuk 

mengurangi tingkat pencemaran yang tinggi serbuk kayu dapat dimanfaatkan agar 

mempunyai nilai ekonomis, yakni menjadikannya sebagai media tanam bagi tumbuhan jamur. 

 

2.3.2. Dedak padi 

 Dedak padi (rice bran) adalah hasil samping dari pengolahan padi yang umumnya 

digunakan untuk pakan ternak. Kandungan protein pada dedak padi yaitu 11,4% dan nitrogen 

1,91%. Dedak padi sebagai sumber nitrogen. Dedak juga kaya akan vitamin B kompleks, 

merupakan bagian yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan miselium 

serta berfungsi sebagai pemicu pertumbuhan badan buah jamur tiram putih (Istiqomah dan 

Fatimah, 2014). 

 Dedak padi merupakan hasil sisa penggilingan padi. Digunakan sebagai bahan tambahan 

media tanam yang berfungsi sebagai nutrisi dan sumber karbohidrat, karbon dan nitrogen. 

Bekatul juga kaya akan vitamin B kompleks, merupakan bagian yang berperan dalam 

pertumbuhan dan perkembangan miselium jamur serta berfungsi juga sebagai pemicu 

pertumbuhan tubuh buah. Pada budidaya jamur, kapur juga diperlukan karena berfungsi 

sebagai pengatur pH (keasaman) media tanam dan sebagai sumber kalsium (Ca) yang 

dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur. Nutrisi yang terdapat dalam dedak bisa dilihat pada 

Tabel 2. 
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 Tabel 2. Kandungan nutrisi yang terdapat pada dedak. 

 

Kandungan Persen (%) 

Kadar air 2,49 

Protein 8,77 

Lemak 1,09 

Abu 1,60 

Serat  1,69 

Karbohidrat 84,36 

Kalori 382,32 kal 

 Sumber : Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian Bogor 

 

2.3.3. Jagung giling 

 Jagung giling merupakan salah satu bahan penyusun media tanam jamur tiram putih. 

Jagung giling mengandung karbohidrat 30,3%, lemak 1,3% dan protein 4,1% (Sutarja, 2010). 

 

2.3.4. Kapur 

 Kapur disini digunakan sebagai pengatur pH (keasaman) pada media tanam dan sebagai 

sumber kalsium (Ca) yang dibutuhkan oleh jamur dalam pertumbuhannya. Kapur yang 

digunakan sebagai bahan campuran media adalah kapur pertanian yaitu kalsium karbonat 

(CaCO3) atau kapur bangunan. Formulasi komposisi media baglog bermacam-macam. Setiap 

pembudidaya jamur tiram memiliki komposisi media yang khas dari hasil penelitian pribadi, 

misalnya rahasia bahan dasar, bahan tambahan, serta ketepatan campurannya. 

 

2.3.5. Serasah daun 

 Serasah merupakan tumpukan dedaunan kering atau sampah organik yang biasanya terdiri 

dari berbagai dedaunan dan ranting maupun akar-akaran yang jatuh ke tanah. Serasah daun 

tersebut dapat terurai secara alami, namun membutuhkan waktu yang lama. Waktu 

dekomposisi alami dari serasah daun untuk menjadi kompos yang siap dimanfaatkan oleh 

tumbuhan ataupun organisme lain di sekitarnya (Hanum dan Kuswytasari, 2014). 

Serasah yang jatuh akan mengalami dekomposisi yang melibatkan peran mikroorganisme 

seperti bakteri dan fungi. Dekomposisi akan berjalan lebih cepat jika terdapat penambahan 

mikroorganisme tersebut. Oleh karena itu, dengan penambahan fungi pada serasah daun 

tersebut diharapkan proses dekomposisi akan lebih cepat (Hanum dan Kuswytasari, 2014). 

Melalui proses dekomposisi ini, serasah yang jatuh ke tanah, bersama dengan kandungan 

nutrisi yang ada di dalamnya dilepaskan ke dalam tanah dan tersedia bagi tanaman (Prescott, 

2004). 

Proses pengomposan dapat dipercepat dengan penambahan bioaktivator yang merupakan 

konsorsium mikroba selulolitik. Konsorsium ini yang membantu proses penguraian. 

Penelitian lain pembuatan kompos yang menggunakan bahan dasar daun tanaman berkayu 

(kihujan, mahoni dan angsana) yang dicampur dengan (LOUGB) (Putri dan Tambaru, 2014). 

Kompos dapat dibuat dengan berbagai campuran bahan atau sampah organik, ataupun dari 

beberapa jenis serasah tanaman. Kandungan senyawa kimia dapat berbeda antar spesies 
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tanaman dalam satu genus sekalipun. Oleh sebab itu, pemilihan jenis tanaman sebagai sumber 

bahan organik sangat perlu dilakukan dengan memperhatikan kualitas serasahnya. Setiap 

musim kemarau banyak jenis tanaman yang memiliki sifat menggugurkan daun. Dari 

beberapa jenis yang terpilih, maka dibuatlah kompos dengan berbagai komposisi jenis serasah 

yang berbeda. Kompos yang dihasilkan dari dekomposisi serasah daun merupakan salah satu 

pupuk organik yang mampu mendukung suatu pertumbuhan tanaman dalam sistem pertanian 

organik (Darmayanti dan Abban, 2010). 

 Jamur tiram termasuk jenis jamur kayu yang dapat tumbuh baik pada kayu lapuk dan 

mengambil bahan organik yang ada didalamnya. Kegunaan bekatul dan tepung jagung disini 

digunakan untuk meningkatkan produksi jamur tiram karena merupakan sumber karbohidrat, 

lemak dan protein (Widyastuti dan Tjokrokusumo, 2008). 

 

2.4.Syarat Tumbuh Jamur Tiram 

Pertumbuhan jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) sangat tergantung pada faktor  

lingkungan seperti air, keasaman (pH), substrat, suhu, kelembaban, dan ketersediaan nutrisi. 

Guna untuk meningkatkan pertumbuhan jamur tiram dan kandungan nutrien dalam substrat 

suplementasi bahan-bahan seperti dedak, kapur, gips, dan air gula (Fauzia, Yusran, dan 

Irmasari, 2014). 

Jamur tiram dapat dapat menghasilkan tubuh buah secara optimum pada rentang suhu 26-

28 ºC, sedangkan pertumbuhan miselium pada suhu 28-30 ºC, kelembaban udara 80-90 %, 

dan pH media tanam antara 5-6. 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 (Parjimo dan Handoko 2007 dalam 

Seswati, Nurmiati, dan Periadnadi, 2013). 

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. 

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 

(Sutono, Arifin, dan Fatimah, 2015). 

Ketersediaan unsur hara yang dapat diserap oleh tanaman merupakan faktor penting dalam 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dilihat dari manfaat unsur hara bagi tanaman, 

nitrogen merupakan unsur pertama yang paling penting yang diikuti oleh fosfor dan kalium. 

Kekurangan unsur hara nitrogen dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Nitrogen (N) dan 

Fosfor (P) merupakan unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang 

besar. Nitrogen merupakan unsur penting dalam pembentukan klorofil, protoplasma, protein, 

dan asam-asam nukleat. Fosfor merupakan komponen penting penyusun senyawa untuk 

transfer energi (Fahmi, Syamsudin, 2010).  
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Kalium relatif banyak dibutuhkan tanaman agar tumbuh normal dan berproduksi secara 

optimal. Unsur K sangat menentukan kuantitas dan kualitas hasil tanaman karena hara ini 

berperan penting di antaranya dalam proses dan translokasi hasil fotosintesis, sintesis protein, 

dan peningkatan ketahanan tanaman terhadap cekaman biotik (hama/penyakit) dan abiotik 

(kekurangan air dan keracunan besi atau Fe), serta perbaikan kondisi fisik dan komposisi 

kimia produk pertanian (Subandi, 2013). 

 

2.5. Penampilan Jamur Tiram Putih 

Karakteristik pertumbuhan jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) pada baglog serbuk 

gergaji yaitu dalam jangka waktu antara 40-60 hari seluruh baglog sudah rata ditumbuhi 

miselium berwarna putih. 1-2 minggu setelah baglog dibuka biasanya akan tumbuh tunas dan 

dalam 2-3 hari akan menjadi badan buah yang sempurna yang siap untuk dipanen. 

Pertumbuhan badan buah pada waktu panen telah menunjukkan lebar tudung antara 5-10 cm. 

Produksi jamur dilakukan dengan memanen badan buah sebanyak 4-5 kali panen dengan berat 

rerata 100 g jamur setiap panen. Jarak waktu antar masing-masing panen adalah 1-2 minggu 

(Parlindungan, 2003). 

Dilihat dari segi morfologinya, tubuh jamur terdiri dari tudung (Pileus) dan tangkai atau 

batang (Stipe atau Stalk). Tudungnya berbentuk mirip cangkang tiram berukuran 3-14 cm dan 

permukaan bagaian bawah berlapis-lapis seperti insang berwarna putih, dan lunak (Sumarmi, 

2006). Bentuk pelekatan lamella ini adalah memanjang sampai ke tangkai atau disebut 

Dicdirent. 

Batang jamur tiram putih dapat berukuran pendek ataupun panjang tergantung pada 

kondisi lingkungan dan iklim yang dapat mempengaruhi pertumbuhannya. Batang ini yang 

menyangga tudung agak lateral (dibagian tepi) atau eksentris (agak ke tengah). Jamur tiram 

termasuk golongan jamur yang memiliki jejak spora yang menampakkan warna putih atau 

kuning (Widodo, 2007). 

Pertumbuhan miselium dengan cepat juga tidak lepas dari adanya substitusi nutrisi yang 

baik pada media jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus). Pertumbuhan ini ditandai dengan 

permukaan media terlihat berwarna putih kompak dan tebal karena ditutupi oleh miselium. 

Hal ini disebabkan karena media benar-benar terdekomposisi secara merata sehingga 

miselium tumbuh dengan cepat (Alfisyah dan Sutanto, 2005). 

  

 

 

 

 


