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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pengambilan data penelitian dimulai pada tanggal 1 November 2017 sampai dengan 1 

Maret  2018. Penanaman dan pengamatan jamur tiram putih bertempatkan di rumah Bapak 

Udin yaitu pembudidaya jamur tiram putih di jalan Kanjuruhan, Kecamatan Lowokwaru, 

Kota Malang. Sedangkan untuk serasah daun di dapatkan dari Tempat Pembuangan Akhir 

(TPA) Universitas Brawijaya dan Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB) yang diperoleh 

dari unit gas bio dari peternakan sapi perah rakyat di Malang yang nantinya akan di 

fermentasi di Ecogreen Recycling Plaza Universitas Brawijaya, Malang. 

 

3.2. Materi Penelitian 

1. Materi dalam penelitian ini adalah kompos serasah daun yang dibuat dari lumpur organik 

unit gas bio dan serasah daun yang diperam selama kurang lebih 3 minggu menggunakan 

bioaktivator nabati. 

2. Bahan yang digunakan untuk penelitian ini yaitu : 

a. Bibit jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus). 

b. Kompos serasah daun, serbuk gergaji, jagung giling, kapur. 

3. Peralatan yang digunakan untuk penelitian yaitu : 

a. Peralatan pembuatan media tanam meliputi: ayakan, sekop, karung, dan timbangan. 

b. Peralatan pembuatan log dan pengukusan log meliputi: kantong plastik ukuran 18x35 

cm, ring dengan ring pengunci, alat pencetak log yang terbuat dari pipa paralon, drum 

yang sudah dimodifikasi dan kompor gas untuk proses steam log. 

c. Peralatan penanaman bibit meliputi: batang pengaduk kaca, kertas, karet gelang, dan 

ruang inkubasi. 

d. Peralatan yang digunakan untuk analisis meliputi: timbangan, thermometer, cutter, dan 

pita ukur. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan. Perlakuan 

yang di cobakan dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Bahan yang digunakan dalam percobaan 

adalah penggantian sebagian dedak dengan kompos serasah daun yang terbuat dari campuran 

LOUGB dan serasah daun. Adapun tahapan pembuatan kompos serasah daun menjadi bahan 

media tanam jamur tiram putih yaitu : 

 

3.3.1. Pembuatan Bioaktivator Nabati 

Untuk proses pembuatan bioaktivator nabati, bahan yang harus disiapkan antara lain 

empon-empon sebanyak 1 kg yang sudah dihaluskan, molasses sebanyak 600 ml, limbah 

sayuran atau buah-buahan sebanyak 1 kg yang nantinya akan dicampurkan ke dalam ember 

dan ditambahkan air sebanyak 15 liter yang kemudian diaduk hingga tercampur rata. Setelah 

tercampur rata, ditutup ember dengan plastik dan diikat menggunakan tali rafia melingkari 

ember kemudian plastik tersebut dilubangi secukupnya. Di fermentasi selama 7 hari dan 
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kemudian disaring untuk diambil cairannya dan dimasukkan dalam botol untuk digunakan. 

Gambar dapat dilihat pada Lampiran 4 pada Gambar 3. 

3.3.2.  Pembuatan Kompos  

Untuk proses pembuatan kompos membutuhkan LOUGB sebanyak 9 kg yang diambil 

dari kolam penampungan yang sebelum digunakan dikurangi kadar airnya dengan cara 

dimasukkan ke dalam karung lalu diberi tekanan agar air keluar dengan sempurna. Serasah 

daun diambil sebanyak 3 kg kemudian dilakukan pencacahan. Pengomposan dilakukan dalam 

sebuah kotak kayu. Pembuatan kompos serasah daun ini hanya dengan membuat layer-layer 

yang nantinya akan menjadi sebuah tumpukan yang pada layer pertama berisi serasah daun 

secukupnya yang sudah dicacah tadi kemudian pada layer kedua berisi lumpur organik unit 

gas bio dan layer ketiga berisi bioaktivator nabati. Penumpukan tersebut dilanjutkan sesuai 

dengan susunan bahan yang sama seperti diatas hingga mencapai tinggi yang ditentukan. 

Proses pengomposan kurang lebih membutuhkan waktu 1-3 minggu kedepan sampai terjadi 

proses pengomposan dengan baik. Setelah mengalami proses pengomposan, kompos di giling 

atau di haluskan terlebih dahulu kemudian di keringkan di bawah sinar matahari agar kompos 

bisa bercampur rata dengan komponen media jamur lainnya. Gambar dapat dilihat pada 

Lampiran 4 pada Gambar 3. 

3.4. Prosedur Penelitian  

3.4.1.  Pembuatan Media  

Pembuatan media tanam jamur tiram putih dimulai dengan pencampuran bahan-bahan 

sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Pada saat pencampuran bahan ditambah air 

sekitar 50-60 % untuk memperoleh kadar air yang tepat. Adapun perlakuan yang dicobakan 

adalah sebagai berikut: 

P0 : Media tanpa substitusi kompos serasah daun 

P1 : Media dengan substitusi kompos serasah daun 5 % (15 g). 

P2 : Media dengan substitusi kompos serasah daun 10 % (30 g). 

P3 : Media dengan substitusi kompos serasah daun 15 % (45 g). 

P4 : Media dengan substitusi kompos serasah daun 20 % (60 g). 
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Formulasi dari media tanam jamur tiram putih dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Formulasi Media Tanam Jamur Tiram Putih 

Bahan  (%) 
Komposisi (gram) 

P0 P1 P2 P3 P4 

Dedak  

 

300 285 270 255 240 

Halus 

      Serbuk 

 

850 850 850 850 850 

Gergaji 

      Jagung 

 

250 250 250 250 250 

Giling 

      Kapur 

 

25 25 25 25 25 

Air 50-60% 

     Kompos 

 

0 15 30 45 60 

Total 

 

1425 1425 1425 1425 1425 

(%)   0 5 10 15 20 

 

Bahan yang telah disiapkan dicampur dan dimasukkan dalam kantong plastik baglog 

dengan berat 1,425 kg. Media tanam yang telah dimasukkan dalam kantong plastik kemudian 

dikunci dengan ring dan ditutup dengan menggunakan ring penutup. Media tanam kemudian 

di steam selama 6 jam. Kemudian di dinginkan selama 24 jam sebelum dilakukan proses 

pembibitan. Media tanam yang sudah diberi bibit jamur kemudian ditutup kembali 

menggunakan kertas. Media tanam yang telah diberi bibit jamur kemudian disimpan di ruang 

inkubasi selama 30 hari sampai miselium tumbuh merata pada media tanam. Gambar dapat 

dilihat pada Lampiran 5 pada Gambar 4. 

3.4.2. Panen dan Pengamatan 

 Setelah masa inkubasi selama 30 hari log jamur yang sudah rata ditumbuhi miselium 

dipindahkan ke rak yang telah disediakan. Penutup log dari kertas dilepas. Sekitar 3-4 hari 

setelah penutup log dibuka akan tumbuh tunas jamur dan jamur siap panen untuk yang 

pertama sekitar 3 hari setelah tumbuh tunas jamur. Jamur yang telah dipanen diukur untuk 

memperoleh data penampilan dan pertumbuhan jamur. Log jamur kemudian disemprot 

dengan air untuk menjaga kelembaban dan mempercepat jamur tumbuh kembali. Sekitar 7 

hari setelah jamur dipanen tunas jamur akan tumbuh kembali kemudian jamur dapat dipanen 

untuk yang kedua setelah 3 hari dari tumbuhnya tunas. Gambar dapat dilihat pada Lampiran 6 

pada Gambar 5. 

3.5. Variabel Penelitian 

Variabel yang diukur pada penelitian ini antara lain : 

3.5.1. Pengamatan Pertumbuhan Jamur Tiram Putih 

Pengamatan pertumbuhan jamur tiram putih yaitu dengan mengukur panjang batang dan 

diameter batang jamur tiram putih. Gambar dapat dilihat pada Lampiran 4 pada Gambar 5. 
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Pengamatan pertumbuhan jamur tiram putih menggunakan alat yaitu berupa pita ukur untuk 

mempermudah pengukuran. 

3.5.2. Pengukuran Berat Jamur Tiram Putih 

Pengukuran produksi jamur tiram putih yaitu dengan menimbang berat jamur tiram putih 

setiap lognya ketika jamur tiram putih sudah siap panen. Gambar dapat dilihat pada Lampiran 

4 pada Gambar 5. Pengukuran menggunakan timbangan untuk mengetahui berat dari jamur 

tiram putih. 

3.6. Analisis Data 

Data yang didapat dari hasil penelitian dianalisis menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) (Steel and Torrie, 1993), dengan model linear sebagai berikut: 

Yij = µ + Pi + ij 

 

Keterangan :  

Yij = hasil pengamatan pertumbuhan jamur seperti panjang batang, diameter batang dan  

bobot panen pada perlakuan ke (0,1,2,3,4) dan ulangan ke(1,2,3,4) 

µ = rata-rata pertumbuhan jamur seperti panjang batang, diameter batang dan bobot panen   

Pi = pengaruh penggantian dedak dengan kompos serasah daun pada perlakuan ke (0,1,2,3,4) 

ij= pengaruh galat percobaan pada perlakuan ke(0,1,2,3,4)dan ulangan ke(1,2,3,4) 

 

Hasil pengamatan dianalisis dengan menggunakan Analisis Ragam seperti Tabel 4. 

 

Tabel  4. Analisis Ragam 

 

SK Db JK KT F hitung F tabel 0,05 

Perlakuan 4 JKp KTp / KTgalat   

Galat 14 JKgalat    

Total 19     

 

Hasil pengamatan dianalisis dengan Analisis Ragam, kemudian hasil penelitian yang 

menunjukkan perbedaan yang nyata maka akan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan’s (Steel and Torrie, 1993). Rumus untuk Uji Jarak Berganda Duncan adalah sebagai 

berikut : 

𝑆𝑥 =
√KT galat

r
 

 

LSR = SSR x Sx 

Keterangan : 

Sx  = Standart Error 

KT galat  = Kuadrat tengah galat 

r   = Ulangan 

LSR  = Least Significant Range 

SSR   = Studentized Significant Range. 
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3.7.  Batasan Istilah 

1. Jamur Tiram Putih  : merupakan  jamurpangan dari kelompok Basidiomycota dan 

termasuk kelas Homobasidiomycetes dengan ciri-ciri umum 

tubuh buah berwarna putih hingga krem dan tudungnya 

berbentuk setengah lingkaran mirip cangkang tiram dengan 

bagian tengah agak cekung. 

2. Dedak  : merupakan hasil samping dari pengolahan padi yang biasanya 

dapat digunakan pada media tanam jamur tiram putih. 

3. Kompos  : hasil penguraian parsial/tidak lengkap dari campuran bahan-

bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh 

populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan 

yang hangat, lembab, dan aerobik atau anaerobik. 

4. Serasah Daun  : tumpukan dedaunan kering atau sampah organik yang 

biasanya terdiri dari berbagai dedaunan dan ranting maupun 

akar-akaran yang jatuh ke tanah. 

5. Baglog  : media tanam jamur tiram putih. 

6. Bioaktivator Nabati  : merupakan hasil dari pencampuran limbah sayuran atau buah-

buahan, empon-empon yang sudah dihaluskan dan 

ditambahkan molasses yang akan di inkubasi selama 7 hari dan 

disaring untuk diambil cairannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


