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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to determine the best 

concentration replacement rice bran with sludge biogas unit 

(SBGU) in terms of growth in the number of shoots, wide 

hood, and weight harvest white oyster mushroom. The method 

of this research was experiment with completely randomized 

design by using five treatments and four replications. The 

treatments were T0: without sludge biogas unit, T1: 12.5% of 

sludge biogas unit, T2: 17.5% of sludge biogas unit, T3: 

22.5% of sludge biogas unit, T4: 27.5% of sludge biogas unit. 

The data was analyzed by using analysis of variance and 

would be continued by duncan’s multiple range test. The 

results showed that the replacement of rice bran with sludge 

biogas unit was highly significant difference effect (P<0.01) 

on the wide hood, and weight harvest white oyster mushroom,  

and hight difference effect (P<0.05) on the growth in the 

number of shoots. It can be concluded that the best 

replacement rice bran with sludge biogas unit was 27.5% the 

number of shoots 17.92 pieces, wide hood 6.58 centimeters, 
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and the weight of harvest white oyster mushroom 187.25 

grams. 

 

Keyword: Rice bran, Sludge Biogas Unit 
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RINGKASAN 

 

Lumpur organik unit gas bio 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. Lumpur organik unit gas bio 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). 

Pengambilan data penelitian dimulai pada tanggal 11 

September 2015 sampai dengan 04 Januari 2016. Penanaman 

dan pengamatan jamur tiram putih dilaksanakan di rumah 

Bapak Udin yaitu pembudidaya jamur tiram putih di 

Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. 

Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB) diperoleh dari unit 

gas bio peternakan sapi perah rakyat milik Bapak Suristiyanto 

di Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. 

Materi dalam penelitian ini adalah media tanam yang 

dibuat dari serbuk gergaji, dedak halus, tepung jagung, kapur, 
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kalsium, air dan Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB). 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah percobaan 

dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan 

dan 4 ulangan. Perlakuan yang diuji coba dalam penelitian ini 

adalah perlakuan penggantian dedak halus dengan lumpur 

organik unit gas bio 0 % (P0), perlakuan penggantian dedak 

halus dengan lumpur organik unit gas bio 12,5 % (P1), 

perlakuan penggantian dedak halus dengan lumpur organik 

unit gas bio 17,5 % (P2), perlakuan penggantian dedak halus 

dengan lumpur organik unit gas bio 22,5 % (P3), perlakuan 

penggantian dedak halus dengan lumpur organik unit gas bio 

27,5 % (P4). Variabel yang diamati meliputi pertumbuhan 

jumlah tunas, diameter tudung dan berat panen. Data yang 

diperoleh dianalisis menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) kemudian dilanjutkan dengan Analisis Ragam. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggantian dedak 

halus dengan Lumpur Organik Unit Gas Bio dapat 

meningkatkan pertumbuhan jumlah tunas, lebar tudung, dan 

berat panen jamur tiram putih. Penggantian dedak halus 

dengan LOUGB memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

pertumbuhan jumlah tunas jamur tiram putih (P<0,05) dengan 

rata-rata pada perlakuan P0, P1, P2, P3 dan P4 masing masing: 

13,75; 14,84; 15,67; 16,42 dan 17,92 buah. Penggantian dedak 

halus dengan LOUGB memberikan pengaruh yang sangat 

nyata terhadap lebar tudung jamur tiram putih (P<0,01) 

dengan rata-rata diameter tudung: 6,22; 6,38; 6,41; 6,52 dan 

6,58 sentimeter. Penggantian dedak halus dengan LOUGB 

memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap berat panen 

jamur tiram putih (P<0,01) dengan berat panen rata-rata: 

175,92; 178,42; 182,17; 184,17 dan 187,25 gram. 
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Kesimpulan hasil penelitian ini adalah Lumpur Organik 

Unit Gas Bio (LOUGB) dan jerami yang diperam selama 2 

minggu dengan dekomposer nabati dapat dimanfaatkan 

sebagai media tanamuntuk menggantikan dedak halus. 

Penggantian dedak dengan Lumpur Organik Unit Gas Bio 27,5 

% merupakan perlakuan terbaik pada jamur tiram putih. 

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan penggunaan LOUGB 

sebagai pengganti dedak halus pada media tanam. 

Menggunakan Lumpur Organik Unit Gas Bio dengan 

konsentrasi 27,5 % dari bobot dedak halus. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LatarBelakang 

Usaha peternakan sapi perah dan sapi potong terus 

mengalami peningkatan populasi dan limbah kotoran yang 

dihasilkan juga semakin banyak. Pada umumnya peternak 

langsung membuang limbah kotoran ke sungai tanpa proses 

pengolahan terlebih dahulu sehingga menyebabkan 

pencemaran lingkungan. Unit gas bio merupakan alat yang 

digunakan untuk memeram limbah ternak yang menghasilkan 

gas bio dan lumpur organik. Unit gas nio menghasilkan gas 

bio yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti 

minyak tanah dan kayu bakar yang semakin lama sulit tersedia 

dan harganya semakin tinggi. Unit gas bio mempunyai limbah 

yang berupa limbah padat dan limbah cair yang mempunyai 

kandungan berupa zat-zat organik dan unsur hara yang dapat 

dimanfaatkan oleh mikroorganisme dan tanaman. 

Lumpur organik unit gas bio 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. Lumpur organik unit gas bio 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). 

Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) merupakan 

salah satu jenis jamur yang banyak tumbuh pada media kayu 

sebagai sumber bahan makanan manusia dengan nutrisi yang 
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beraneka ragam dan dapat digunakan untuk mensubtitusi 

sumber nutrisi lain yang relatif lebih mahal (Sutarman, 2012). 

Jamur tiram memiliki berbagai manfaat yaitu (1) 

sebagai bahan makanan bernutrisi dengan kandungan protein 

tinggi, kaya vitamin dan mineral, rendah karbohidrat, lemak 

dan kalori, serta (2) manfaat kesehatan yaitu menurunkan 

kolesterol, berat badan karena berserat tinggi dan membantu 

pencernaan, serta berkhasiat sebagai anti tumor. Jamur tiram 

juga mengandung 9 macam asam amino yaitu lisin, metionin, 

triptofan, threonin, valin, leusin, isoleusin, histidin, dan 

fenilalanin. Mineral utama tertinggi adalah Kalium, Fosfor, 

Natrium, Kalsium, dan Magnesium. Konsentrasi K, P, Na, Ca, 

dan Me mencapai 56-70% dari total abu dengan kadar K 

mencapai 45%. Mineral  mikroelemen yang bersifat logam 

dalam jamur tiram kandungannya rendah, sehingga  jamur ini 

aman dikonsumsi setiap hari (Sumarmi, 2006). 

Bahan baku pembuatan media tanam jamur tiram putih 

menggunakan serbuk kayu (serbuk gergaji). Kelebihan 

penggunaan serbuk kayu sebagai media antara lain mudah 

diperoleh dalam bentuk limbah sehingga  harganya relatif 

lebih murah. Bahan-bahan pelengkap terdiri dari bekatul atau 

dedak padi, tepung jagung, kapur dan kalsium. Sejauh ini 

pemanfaatan limbah pertanian yang potensial layak sebagai 

media untuk budidaya jamur tiram semakin terbatas dan 

harganya meningkat. Untuk itu perlu dicari limbah potensial 

yang dapat digunakan sebagai alternatif media tumbuh dan 

mengurangi biaya produksi jamur tiram. 

Penelitian mengenai kandungan nutrisi dari lumpur 

organik telah dilakukan oleh Adi, Trisunuwati, dan Nugroho 

(2015) yang menghasilkan perlakuan terbaik pada P2 dengan 

susunan jumlah sludge 2 berbanding jumlah jerami padi 1. 
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Dari hasil terbaik penelitian sebelumnya tersebut 

kemudiandilanjutkan penelitian untuk pemanfaatan lumpur 

organik dengan judul penelitian “Pengaruh Pemanfaatan 

Lumpur Organik Unit Gas Bio terhadap Penampilan Jamur 

Tiram Putih (Pleurotus ostreatus)”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Dedak halus merupakan limbah pertanian. Saat ini 

digunakan sebagai media tanam jamur tiram putih, namun 

jumlahnya terbatas dan harganya mahal. Untuk itu perlu 

adanya penggantian dedak halus dengan Lumpur Organik Unit 

Gas Bio (LOUGB) yang memiliki kandungan nutrisilebih baik 

daripada dedak halus, walaupun demikian proporsi 

penggunaan Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB) yang 

tepat sebagai bahan pengganti dedak halus belum diketahui. 

Untuk itu perlu dicoba dalam percobaan apakah dedak halus 

dapat digantikan oleh LOUGB. 

 

1.3 TujuanPenelitian 

Tujuan dalam pelaksanaan penelitian adalah: 

1. Mengetahui tingkat pengaruh penggantian dedak halus 

dengan Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB) 

terhadap penampilan per log jamur tiram putih 

(Pleurotus ostreatus). 

2. Mengetahui proporsi terbaik penggantian dedak halus 

dengan Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB) 

dalam menghasilkan jamur tiram putih (Pleurotus 

ostreatus). 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Penggantian dedak halus dengan Lumpur Organik  

Unit Gas Bio (LOUGB)  dapat mempermudah dan 

meningkatkan  produksi jamur tiram putih (Pleurotus 

ostreatus). 

2. Untuk menentukan proporsi penggantian dedak halus 

dengan Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB) 

dalam media tanam jamur tiram putih (Pleurotus 

ostreatus). 

 

1.5  KerangkaPikir 

 Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) merupakan 

salah satu jenis jamur kayu yang memiliki prospek yang baik 

untuk dikembangkan sebagai diversifikasi bahan pangan serta 

memiliki kandungan gizi yang setara dengan daging dan ikan. 

Jamur tiram putih dilihat dari segi bisnis menguntungkan, 

permintaan yang terbuka lebar, waktu panen yang relatif 

singkat, bahan baku yang mudah didapat dan tidak 

membutuhkan lahan yang luas (Kalsum, Fatimah, dan 

Wasonowati, 2011). 

 Peningkatan produksi jamur tiram dapat dilakukan 

dengan penambahan bekatul dan tepung jagung. Dalam hal ini 

harus dipilih bekatul dan tepung jagung yang mutunya baik 

dan masih baru, sebab jika sudah lama disimpan kemungkinan 

telah menggumpal atau telah mengalami fermentasi serta tidak 

tercampur dengan bahan-bahan yang lain yang dapat 

mengganggu pertumbuhan jamur. Kegunaan penambahan 

bekatul dan tepung jagung merupakan sumber karbohidrat, 

lemak, dan protein. Disamping itu perlu ditambahkan bahan-

bahan lain seperti kapur (Calsium carbonat) sebagai sumber 

mineral dan pengatur pH. 
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Pembuatan media tanam jamur tiram putih memerlukan 

berbagai macam bahan yaitu serbuk gergaji, jagung giling, 

dedak, kapur dan kalsium. Untuk mengurangi biaya yang 

diperlukan untuk pembuatan media tanam jamur perlu adanya 

penggantian bahan media tanam dengan alternatif bahan yang 

lebih ekonomis, mudah didapat serta memiliki kandungan 

nutrisi yang baik, oleh karenanya dibutuhkan bahan media 

tambahan lain seperti Lumpur Organik Unit Gas Bio untuk 

bahan media tumbuh jamur. 

Lumpur Organik Unit Gas Bio merupakan padatan sisa 

hasil pembuatan gas bio yang masih mengandung bahan 

organik yang belum terurai. Kandungan nutrisi Lumpur 

Organik Unit Gas Bio cukup baik, dengan kandungan protein 

13,3 %, serat kasar 24,3 %, dan energi 3651 kkal/kg 

(Yurmiati, Suradi, dan Wiradana, 2008) 
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Kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada skema Gambar 1 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir Penelitian 

Dedak halus 

Ketersediaan tergantung pada musim panen padi dan harga 

selalu mengalami kenaikan 

Kandungan nutrisi dari dedak halus 

yaitu bahan kering 91,0 %, protein 

kasar 13,5 %, lemak kasar 0,6 %, 

serat kasar 13,0 % dan energi 

metabolis 1.890 kal/kg (Sutikno, Nur 

dan Sony, 2011). 

 

Bio-sludge merupakan padatan sisa 

hasil pembuatan gas bio yang masih 

mengandung bahan organik yang 

belum terurai. Kandungan nutrisi 

bio-sludge cukup baik, dengan 

kandungan protein 13,3 %, serat 

kasar 24,3 %, dan energi 3651 

kkal/kg (Yurmiati, Suradi, dan 

Wiradana, 2008) 

Meningkatkan kualitas media tanam jamur tiram putih 

Meningkatkan penampilan dan produksi 

bobot panen jamur 

Pemanfaatan Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB) sebagai  

pengganti dedak halus untuk pembuatan media tanam  jamur 

tiram putih (Pleurotus ostreatus) 
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1.6  Hipotesis 

 Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB) yang 

ditambahkan sebagai pengganti dedak halus pada media tanam 

memiliki kandungan nutrisi yang lebih baik sehingga mampu 

meningkatkan pertumbuhan jamur tiram putih meliputi 

pertumbuhan jumlah tunas, diameter tudung dan berat panen 

jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Limbah Organik 

Penimbunan kotoran ternak sapi di sekitar kandang 

menyebabkan pencemaran lingkungan sehingga perlu 

dilakukan pengolahan limbah kotoran agar tidak dibuang sia-

sia. Pengolahan limbah dapat dilakukan dengan cara 

menggunakan kotoran ternak sapi potong maupun perah 

sebagai pupuk kandang untuk tanaman, sebagai penghasil 

biogas, bioarang, dan campuran bahan pakan ternak. Kotoran 

dengan volume cukup besar masih memiliki berbagai 

kandungan senyawa, unsur hara, dan mikroorganisme 

sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kotoran 

dimanfaatkan sebagai pupuk  untuk tanaman karena 

kandungan unsur hara seperti nitrogen (N), fosfor  (P), dan 

kalium (K) yang dibutuhkan tanaman dan kesuburan tanah 

(Wahab, Junus, dan Setyowati, 2013). 

Unit gas bio merupakan alat yang digunakan untuk 

memeram limbah ternak dan menghasilkan gas bio dan limbah 

organik.  Unit gas bio mempunyai limbah padat dan limbah 

cair yang mempunyai kandungan berupa zat-zat organik dan 

unsur hara yang siap dimanfaatkan oleh mikroorganisme dan 

tanaman (Fajarudin, Junus, dan Setyowati, 2014). Sludge 

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 yaitu memiliki  karakteristik tidak berbau, berwarna 

coklat gelap hingga hitam, dan bertekstur remah. Sludge 

biogas dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik dengan 
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kualitas yang baik setelah proses pengomposan (Marlina, 

Hidayati, Benito, dan Juanda, 2013). 

Sludge merupakan padatan hasil sisa pembuatan gas bio 

yang masih mengandung bahan organik yang belum terurai. 

Kandungan nutrisi bio-sludge cukup baik, yaitu  protein 13,35 

%, serat kasar 24,3 %, dan energi 3651 kkal/kg (Junus, 2006). 

Sludge biogas dapat menjadi sumber karbon bagi mikroba. 

Sludge yang berasal dari biogas 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). Kandungan unsur hara limbah 

organik padat dari limbah biogas dengan bahan baku kotoran 

ternak sapi yakni nitrogen (N) 1,106%, fosfor (P) 0,2%, dan 

kalium (K) 0,04% (Winarto, 2009). 

Bahan organik yang mengandung selulosa dan lignin 

dalam jumlah besar akan mendukung pertumbuhan miselium 

dan perkembangan tubuh 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). 

 

2.2  Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) 

 Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) merupakan 

salah satu jenis jamur yang banyak tumbuh pada media kayu 

sebagai sumber bahan makanan manusia dengan nutrisi yang 

beraneka ragam dan dapat digunakan untuk mensubtitusi 

sumber nutrisi lain yang relatif lebih mahal (Sutarman, 2012). 

 Klasifikasi jamur tiram menurut Widodo (2007) adalah 

sebagai berikut : 

Super Kingdom  : Eukaryota 
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Kingdom            : Myceteae 

Divisio                : Amastigomycota 

Sub-Divisio        : Basidiomycotae 

Kelas                  : Basidiomycetes 

Sub-Kelas    : Holobasidiomycetidae 

Ordo                   : Agaricales 

Famili                 : Agaricacea 

Genus                 : Pleurotus 

Species               : Pleurotus ostreatus (tiram putih) 

 

Jamur tiram memiliki berbagai manfaat yaitu (1) 

sebagai bahan makanan bernutrisi dengan kandungan protein 

tinggi, kaya vitamin dan mineral, rendah karbohidrat, lemak 

dan kalori (Tabel 1), serta (2) manfaat kesehatan yaitu 

menurunkan kolesterol, berat badan karena berserat tinggi dan 

membantu pencernaan, serta berkhasiat sebagai anti tumor. Di 

samping itu jamur tiram juga mengandung 9 macam asam 

amino yaitu lisin, metionin, triptofan, threonin, valin, leusin, 

isoleusin, histidin, dan fenilalanin. Mineral utama tertinggi 

adalah Kalium, Fosfor, Natrium, Kalsium, dan Magnesium. 

Konsentrasi K, P, Na, Ca, dan Me mencapai 56-70 % dari total 

abu dengan kadar K mencapai 45 %. Mineral  mikroelemen 

yang bersifat logam dalam jamur tiram kandungannya rendah, 

sehingga  jamur ini aman dikonsumsi setiap hari (Sumarmi, 

2006). 

 

 

 

 

. 
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Tabel 1. Komposisi dan kandungan nutrisi setiap 100 gram 

jamur tiram 

Komponen Kandungan 

Kalori 267 kalori 

Protein 10,5-30,4 % 

Karbohidrat 56,6 % 

Lemak  1,7-22 %  

Thiamin  0,20 mg  

Ribloflavin 4,7-4,9 mg  

Niacin 77,2 mg 

Kalsium 314,0 mg 

Serat 7,4-24,6% 

 

 Budidaya jamur pangan memerlukan media tumbuh 

yang mempunyai komposisi formulasi tertentu, diantaranya  

serbuk gergaji kayu, bekatul, dan gips.  Bahan-bahan tersebut 

tersusun menjadi satu dalam media jamur. Tentu saja 

komposisi masing-masing berbeda. Hal ini sangat menentukan 

keberhasilan tumbuh dan besarnya produksi jamur.  Formulasi 

tersebut juga harus mempertimbangkan iklim, biaya, dan 

ketersediaan bahan disekitarnya (Widyastuti, 2008). 

 Peningkatan produksi jamur tiram dapat dilakukan 

dengan pencampuran bahan media tumbuh selain serbuk 

gergaji sebagai bahan utama, perlu bahan tambahan berupa 

bekatul dan tepung jagung. Dalam hal ini dipilih bekatul dan 

tepung jagung yang mutunya baik, masih baru sebab jika 

sudah lama disimpan kemungkinan telah menggumpal atau 

telah mengalami fermentasi serta tidak tercampur dengan 

bahan-bahan lain yang dapat mengganggu pertumbuhan jamur. 

Kegunaan penambahan bekatul dan tepung jagung merupakan 

sumber karbohidrat, lemak dan protein. Disamping itu perlu 
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ditambahkan bahan-bahan lain seperti kapur (Calsium 

Carbonat) sebagai sumber mineral dan pengatur pH meter 

(Widyastuti dan Tjokrokusumo, 2008). 

 

2.3  Bahan Media Tanam Jamur Tiram Putih 

 Jamur tiram putih biasanya dibudidayakan dengan 

menggunakan media tanam serbuk gergaji. Media tanam 

tersebut dilakukan penambahan bahan-bahan seperti bekatul 

atau dedak, tepung jagung, kapur, dan gypsum. Pencampuran 

bahan dilakukan hingga homogen kemudian dimasukkan 

dalam kantung plastik tahan panas ukuran 18 x 25 cm dan 

dibentuk menyerupai botol yang biasa disebut dengan baglog. 

Baglog kemudian disterilkan, didiamkan satu malam untuk 

menurunkan suhu kemudian diinokulasi dengan bibit jamur 

tiram (Saskiawan, 2015). 

 Jamur tiram termasuk jenis jamur kayu yang dapat 

tumbuh baik pada kayu lapuk dan mengambil bahan organik 

yang ada didalamnya. Serbuk kayu yang baik untuk dibuat 

sebagai bahan media tanam adalah dari jenis kayu yang keras 

sebab kayu yang keras banyak mengandung selulosa. Kayu 

atau serbuk kayu yang berasal dari kayu berdaun lebar 

komposisi bahan kimianya lebih baik dibandingkan dengan 

kayu berdaun sempit atau berdaun jarum dan yang tidak 

mengandung getah sebab dapat menghambat pertumbuhan 

miselium. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan 

serbuk kayu sebagai bahan baku media tanam adalah 

kebersihan dan kekeringan, selain itu serbuk kayu yang 

digunakan tidak busuk dan tidak ditumbuhi jamur jenis 

lain(Widyastuti dan Tjokrokusumo, 2008). 

Peningkatan produksi jamur tiram dilakukan dengan 

penambahan berupa bekatul dan tepung jagung. Kegunaan 
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penambahan bekatul dan tepung jagung merupakan sumber 

karbohidrat, lemak dan protein (Widyastuti dan 

Tjokrokusumo, 2008). Dedak adalah hasil dari penggilingan 

padi. Dedak merupakan campuran media tanam jamur 

berfungsi sebagai nutrisi dan sumber karbohidrat, karbon, dan 

nitrogen.  Karbon digunakan energi utama, sedangkan nitrogen 

berfungsi untuk membangun miselium (Sudarwati, Pebriyadi, 

dan Karsadi, 2012). Kandungan nutrisi dari dedak halus yaitu 

bahan kering 91,0 %, protein kasar 13,5 %, lemak kasar 0,6 %, 

serat kasar 13,0 % dan energi metabolis 1.890 kal/kg (Sutikno, 

Nur dan Sony, 2011). 

 Kapur merupakan bahan yang berfungsi untuk mengatur 

pH substrat, sekaligus sebagai pencegah hama. Ada beberapa 

macam kapur yang dapat digunakan, yaitu kapur kapur 

pertanian, kapur tembok, dan dolomite, yang paling baik 

adalah kapur tembok. Disamping itu perlu ditambahkan bahan 

lain seperti gypsum sebagai sumber mineral (Sudarwati dkk, 

2012). 

 Media yang terbuat dari campuran bahan-bahan tersebut 

perlu diatur kadar airnya. Kadar air diatur 60-65 % dengan 

menambahkan air bersih agar miselium jamur dapat tumbuh 

dan menyerap makanan dari media tanam dengan baik. 

Penambahan air yang tidak bersih dapat menyebabkan media 

terkontaminasi dengan miikroorganisme (Widyastuti dan 

Tjokrokusumo, 2008). Kondisi substrat yang kering 

menyebabkan pertumbuhan jamur tiram akan terganggu atau 

berhenti, begitu pula sebaliknya apabila kadar air terlalu tinggi 

dapat menyebabkan miselium membusuk dan mati (Susilawati 

dan Raharjo, 2010). 
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2.4  Syarat Tumbuh Jamur Tiram Putih 

Pertumbuhan jamur tiram putih (P. 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 diperlukan suplementasi bahan-bahan 

tambahan seperti bekatul/dedak, kapur (CaCO3), gips (CaSO4) 

dan air gula (Fauzia, Yusran, dan Irmasari, 2014). 

Faktor fisik yang mempengaruhi pertumbuhan jamur 

tiram adalah suhu, kelembaban, cahaya, pH media tanam, dan 

aerasi udara. Jamur tiram dapat menghasilkan tubuh buah 

secara optimum pada rentang suhu 26-28ºC, sedangkan 

pertumbuhan miselium pada suhu 28-30ºC, kelembaban udara 

80-90 %, dan pH media tanam antara 5-6. Aerasi merupakan 

hal penting bagi pertukaran udara lingkungan tumbuh jamur 

yaitu dengan mempertahankan persediaan oksigen (O2) dan 

membuang karbon dioksida (CO2), cahaya matahari yang 

dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur sangat sedikit berkisar 

antara 50-300 lux (Susilawati dan Raharjo, 2010). 

Pertumbuhan,  perkembangan  dan hasil  suatu  tanaman  

ditentukan  oleh  dua faktor  utama  yaitu  faktor  genetik  dan  

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 (Sutono, Arifin, dan Fatimah, 2015).  

 

2.5  Penampilan dan Produksi Jamur Tiram Putih 

 Jamur tiram putih merupakan salah satu jenis jamur 

kayu. Jamur merupakan organisme yang tidak berklorofil, oleh 

karena itu jamur mengambil zat-zat makanan yang sudah jadi 

yang dibuat atau dihasilkan organisme lain untuk kebutuhan 
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hidupnya. Tubuh buah jamur memiliki tudung dan tangkai. 

Tudung berbentuk mirip cangkang tiram berukuran 3-14 cm 

dan permukaan bagian bawah berlapis-lapis seperti insang, 

berwarna putih, dan lunak (Sumarmi, 2006). 

  

2.5.1  Pertumbuhan  Jumlah Tunas 

Tahap-tahap pertumbuhan jamur tiram adalah spora 

(Basidiospora) yang telah masak atau dewasa jika berada 

ditempat yang lembab akan tumbuh dan berkecambah 

membentuk serat-serat halus menyerupai serat kapas, yang 

disebut miselium atau miselia dalam waktu 21-49 hari. Tempat 

tumbuh yang baik mempengaruhi miselia dalam pembentukan 

primodial atau bakal tubuh buah jamur dewasa selama 13-34 

hari. Bakal tubuh buah tersebut kemudian akan membesar dan 

akhirnya membentuk tubuh buah yang dapat dipanen (2-3 

hari) (Sunawiria, 2002 dalam Widiwurjani, 2010). 

Lama penyebaran miselium dipengaruhi oleh suhu, 

kelembaban tempat inkubasi, dan kualitas benih jamur yang 

digunakan. Pertumbuhan miselium jamur tiram idealnya akan 

dicapai pada ruang inkubasi yang memiliki suhu antara 24–

29ºC dan kelembaban 90–100%. Tingkat kepadatan masing-

masing bag log juga mempengaruhi penyebaran miselium. 

Bag log terlalu padat menyebabkanmiselium sulit untuk 

tumbuh dan menyebar ke seluruh permukaan bag log (Fauzia 

dkk, 2014). 

 

2.5.2 Diameter Tudung 

Karakteristik pertumbuhan jamur tiram pada baglog 

serbuk gergaji yaitu dalam jangka waktu antara 40-60 hari 

seluruh permukaan baglog sudah rata ditumbuhi oleh miselium 

berwarna putih. Satu sampai dua minggu setelah baglog 
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dibuka biasanya akan tumbuh tunas dalam 2-3 hari akan 

menjadi badan buah yang sempurna untuk dipanen. 

Pertumbuhan badan buah pada waktu panen telah 

menunjukkan lebar lebar tudung antara 5-10 cm 

(Parlindungan, 2003). 

Faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan 

diameter pada tudung jamur adalah udara. Jamur yang 

kekurangan oksigen dapat menghambat sistem metabolisme 

pada jamur. Ukuran diameter tudung yang cukup oksigen 

menghasilkan ukuran diameter yang lebih besar (Islami, 

Purnomo, dan Sukesi, 2013). 

Jamur tiram dipanen pada saat pertumbuhan tubuh buah 

telah maksimal yang ditandai dengan ukuran dan bentuk tubuh 

buah telah maksimal dan sempurna dengan bentuk tudung 

yang sudah seperti cangkang tiram. Jamur yang dipanen 

terlambat maka hasil panen jamur mengalami pecah-pecah 

pada tudung dan kering. Kondisi seperti ini dapat mengurangi 

kualitas dan cita rasa jamur tiram serta dapat mengurangi 

massa jamur tiram  yang dihasilkan Islami, Purnomo, dan 

Sukesi (2013). 

 

2.5.3 Berat Panen 

Karakteristik pertumbuhan jamur tiram pada baglog 

serbuk gergaji yaitu dalam jangka waktu antara 40-60 hari 

seluruh permukaan baglog sudah rata ditumbuhi oleh miselium 

berwarna putih. Satu sampai dua minggu setelah baglog 

dibuka biasanya akan tumbuh tunas dalam 2-3 hari akan 

menjadi badan buah yang sempurna untuk dipanen. 

Pertumbuhan badan buah pada waktu panen telah 

menunjukkan lebar lebar tudung antara 5-10 cm. Produksi 

jamur dilakukan dengan memanen badan buah sebanyak 4-5 
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kali panen dengan rerata 100 g jamur setiap panen. Jarak 

selang waktu antara masing-masing panen adalah 1-2 minggu 

(Parlindungan, 2003).Waktu terbaik untuk melakukan panen 

jamur adalah pada pagi hari sebelum pukul 10:00 atau sore 

hari sekitar pukul 17:00. Pemanenan pada siang hari dapat 

menurunkan berat jamur akibat suhu yang tinggi (Suharyanto, 

2010). 

Nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan miselium 

dan pertumbuhan jamur tiram merupakan komponen utama 

dari dinding sel yaitu selulosa, hemiselulosa, lignin dan juga 

protein. Senyawa yang telah terdekomposisi ini akan 

menghasilkan nutrisi yang dibutuhkan oleh jamur. Hal ini 

menunjukkan bahwa media tanam sangat berperan aktif untuk 

mensuplai bahan yang dibutuhkan, dimana enzim-enzim yang 

disekresikan oleh jamur dapat melakukan metabolisme pada 

komponen dinding sel, semakin banyak nutrisi yang tersedia 

dalam media tanam maka akan menghasilkan massa jamur 

yang lebih besar (Islami dkk, 2015). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pengambilan data penelitian dimulai pada tanggal 11 

September 2015 sampai dengan 04 Januari 2016. Penanaman 

dan pengamatan jamur tiram putih dilaksanakan di rumah 

Bapak Udin yaitu pembudidaya jamur tiram putih di 

Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, KotaMalang. 

Sludge diperoleh dari unit gas bio peternakan sapi perah rakyat 

dan dan Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB) 

difermentasi di kediaman Bapak Suristiyanto di Desa 

Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. 

 

3.2  Materi Penelitian 

1. Materi dalam penelitian ini adalah Lumpur Organik 

Unit Gas Bio yang dibuat dari sludge dan jerami padi 

yang diperam selama 2 minggu menggunakan 

dekomposer nabati. 

2. Bahan yang digunakan untuk penelitian ini yaitu: 

a) Bibit jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) F-2,  

b) Lumpur Organik Unit Gas Bio, serbuk gergaji 

kayu, dedak halus, tepung jagung, kapur, kalsium. 

3. Peralatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah: 

a) Peralatan pembuatan media tanam meliputi: sekop, 

karung plastik dan timbangan. 

b) Peralatan pembuatan log dan pengukusan log 

meliputi: plastik ukuran 1 kg, ring pengunci, alat 

pencetak log yang terbuat dari pipa paralon, drum 

yang dimodifikasi dan kompor gas untuk proses 

steam log. 
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c) Peralatan penanaman bibit meliputi: batang 

pengaduk kaca, kertas minyak, karet gelang dan 

ruang inkubasi. 

d) Peralatan yang digunakan untuk analisis meliputi: 

timbangan, thermometer, pisau cutter, dan 

penggaris. 

 

3.3  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan. Perlakuan yang dicobakandengan 5 perlakuan dan 

4 ulangan.Bahan yang digunakan dalam percobaan adalah 

penggantian dedak dengan kompos LOUGB yang tebuat dari 

campuran LOUGB dan jerami. Adapun tahapan pembuatan 

kompos LOUGB menjadi bahan media tanam jamur tiram 

putih yaitu:  

 

1.  Pengambilan LOUGB   

Pengambilan  LOUGB  dilakukan  di  kolam  oksidasi 

yang berumur ± 1 minggu menggunakan  sekop. LOUGB 

dihomogenkan  terlebih  dahulu  sebelum  diambil  agar 

tercampur antara padatan dan cairan, sehingga didapatkan 

LOUGB dengan  kualitas yang  sama. LOUGB yang  telah 

diaduk  kemudian  diambil  dan  dilakukan  penimbangan 

sebelum  dilakukan  pencampuran.  LOUGB  diambil 

sebanyak 50 kg sesuai dengan perlakuan yang dibutuhkan.   

 

2.  Pembuatan dekomposer nabati   

Pembuatan dekomposer nabati dilakukan dengan  cara 

mencampur  bahan  berupa  rempah-rempah  segar  (250  g 

Curcuma  domerstica,  250  g  Zingber  officinale,  250  g 

Kaempferia  galanga,  dan  250  g  Curcuma  Xanthorrhiza 
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Roxb),  1,5  kg  limbah  sayur-sayuran  yang  terdiri  dari 

(Amaranthus  Spp  80  g,  Ipomoea  aquatica  110  g,  dan 

Ocinum xctriodorum 60 g) serta limbah buah-buahan yang 

terdiri dari (Carica papaya 500 g, Ananas comosus 500 g dan  

Salacca  zalacca  250  g),  gula merah  atau  tetes  1  kg dan  

air  15  Bahan  dekomposer  berupa  rempah-rempah, sayuran  

dan  buah-buahan  dicacah  terlebih  dahulu  agar mudah untuk 

dihancurkan menggunakan blender. Setelah dicacah,  bahan-

bahan  diblender  semua  dengan ditambahkan air agar  lebih 

mudah.   Setelah  semua bahan sudah  jadi dimasukkan ke 

dalam ember dan ditambahkan tetes  kemudian  dilakukan  

pengadukan.  Setelah  selesai dilakukan pemeraman ± 4 hari 

pada wadah  yang  tertutup rapat  agar  fermentasi  bekerja  

secara  maksimal. Dekomposer nabati harus disaring terlebih 

dahulu sebelum digunakan  untuk  memisahkan  antara  

padatan  dan  cairan tergantung bagian mana yang akan 

digunakan.  

 

3.  Pengumpulan limbah jerami padi   

Jerami  padi  yang  digunakan  merupakan  jerami  padi 

kering yang diperoleh dari sisa panen padi di sawah-sawah 

serta sisa-sisa pakan  ternak yang ada di peternakan Bapak 

Suris  di  desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten 

Malang.  Limbah  jerami  padi  yang  telah  terkumpul 

kemudian  dicacah  dan  ditimbang  sebanyak  25  kg  sesuai 

dengan kebutuhan penelitian.  

 

4.  Pencampuran dan pemeraman sampel   

LOUGB sebanyak 50 kg dan jerami padi sebanyak 25 

kg dihomogenkan dengan cara diletakkan diatas trash bag. 

Jerami  padi  diletakkan  dibagian  bawah,  kemudian LOUGB  
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diatasnya,  setelah  itu  dekomposer  nabati ditambahkan  

dengan  cara  disemprotkan  secara  merata pada  seluruh  

bagian  sesuai  proporsi  yang  sudah ditentukan. Dekomposer 

nabati yang ditambahkan dengan persentase  0%,  1,5%,  

2,5%,  3,5%  dan  4,5%.  Kemudian semua  campuran  diaduk  

hingga  tercampur  rata. Perbandingan  antara  LOUGB  dan  

jerami  padi  yaitu  2:1 kemudian  kemudian  dilakukan  

pemeraman  selama  2 minggu dalam kondisi aerob. 

 

5.  Pengeringan dan penggilingan sampel   

LOUGB yang sudah diperam selama 2 minggu 

dikeringan dibawah sinar matahari langsung hingga kering. 

LOUGB yang sudah kering di giling menggunakan alat 

penggiling hingga bentuk LOUGB menjadi tepung sehingga 

lebih memudahkan pemcampuran LOUGB sebagai bahan 

media tanam jamur tiram putih. 

 

Percobaan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:  

P0 : Jamur tiram putih yang ditanam pada media tanpa 

penggantian dedak halus dengan LOUGB. 

P1 : Jamur tiram putih yang ditanam pada media dengan 

penggantian dedak halus dengan LOUGB 12,5%. 

P2 : Jamur tiram putih yang ditanam pada media dengan 

penggantian dedak halus dengan LOUGB 17,5%. 

P3 : Jamur tiram putih yang ditanam pada media dengan 

penggantian dedak halus dengan LOUGB 22,5%. 

P4 : Jamur tiram putih yang ditanam pada media dengan 

penggantian dedak halus dengan LOUGB 27,5%. 
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Formula media tanam atau log jamur penggantian 

dedak halus dengan LOUGB pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2. Formulasi media tanam jamur 

Bahan  (%) komposisi (g) 

p0 p1 p2 p3 p4 

Dedak halus  100 87,5 82,5 77,5 72,5 

Serbuk kayu  500 500 500 500 500 

Tepung jagung  25 25 25 25 25 

Kapur  20 20 20 20 20 

Kalsium  10 10 10 10 10 

Air 50-60       

LOUGB   12,5 17,5 22,5 27,5 

Total  655 655 655 655 655 

       

3.4  Prosedur Penelitian 

3.4.1  Persiapan Bahan 

-  Bibit jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) F-2 

didapatkan dari pembibitan yang dilakukan Bapak 

Udin selaku pemilik usaha jamur tiram putih. Adapun 

caranya menurut Bapak Udin dapat diterangkan pada 

Lampiran 1. 

-  Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB) didapatkan 

dari unit gas bio peternakan sapi perah rakyat milik 

Bapak Suristiyanto. 

-  Serbuk kayu atau limbah proses pemotongan kayu 

didapatkan atau dibeli dari tetangga Bapak Udin yang 

memiliki usaha pemotongan kayu. 

-  Dedak halus, jagung halus, dan mineral didapatkan dari 

toko pakan ternak yang terletak di dekat rumah Bapak 

Udin. 
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-  Kapur didapatkan dari toko bangunan yang terletak di 

depan perumahan Joyogrand. 

 

3.4.2  Pembuatan Media Tanam 

Pembuatan media tanam jamur tiram putih yaitu 

pencampuran bahan-bahan hingga homogen dengan jumlah 

yang telah ditentukan. Pada saat pencampuran ditambahkan air 

hingga kandungan air dalam media tanam sekitar 50-60%. 

Bahan yang telah dicampur difermentasi dengan cara 

dimasukkan dalam karung kemudian ditutup selama 24 jam 

kemudian dimasukkan dalam plastik dengan berat 1,3-1,5 kg 

dan dicetak menggunakan pipa paralon. Media tanam 

kemudian disteam  selama 8 jam dan diinkubasi selama 7 hari 

sebelum proses penanaman bibit. 

 

3.4.3  Penanaman Bibit 

Proses penanaman dilakukan setelah proses inkubasi 

media tanam selama 7 hari. Penyemprotan tangan 

menggunakan alkohol dilakukan terlebih dahulu sebelum 

penanaman bibit. Penanaman dilakukan dengan cara 

mengambil bibit jamur dalam botol menggunakan batang 

pengaduk kaca yang disterilkan dengan cara dibakar 

menggunakan bunsen. Bibit jamur langsung dimasukkan 

dalam media tanam atau diletakkan pada bagian ring pengunci 

log dan langsung dilakukan penutupan ring pengunci 

menggunakan kertas minyak. 

 

3.4.4  Penantian Tumbuh Jamur dan Pemanenan 

Penantian tumbuh jamur dilakukan pengamatan 

penyebaran jamur ke seluruh bagian log hingga merata. Log 

yang telah ditumbuhi jamur secara merata dikeluarkan dari 
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tempat inkubasi dan ditempatkan diruangan rak jamur, 

kemudian kertas minyak yang menutupi ring pengunci dilepas 

dan dilakukan pengamatan hingga jamur siap panen. 

Pemanenan jamur tiram dilakukan setelah 30 hari masa tanam. 

Jamur dapat tumbuh kembali sekitar 7 hari setelah jamur di 

panen. Media disemprot dengan air untuk menjaga 

kelembaban dan mempercepat jamur tumbuh kembali. 

 

3.5  Variabel Pengamatan 

Variabel penelitian inimeliputi : 

1. Pertumbuhan jumlah tunas jamur tiram putih: 

penghitungan jumlah tunas di lakukan secara manual 

(tanpa bantuan alat) artinya menghitung satu persatu 

dari tunas dan seterusnya. 

2. Diameter tudung jamur tiram putih: pengukuran 

diameter tudung dilakukan dengan cara mengukur 

panjang garis tengah pada tiap tudung jamur tiram 

dalam satu log. Pengukuran diameter tudung 

menggunakan mistar atau penggaris. 

3. Berat panen jamur tiram putih: menimbang berat 

jamur tiram putih yang sudah dipanen pada tiap log. 

Pemanenan jamur dilakukan dengan cara mencabut 

jamur tiram putih dari baglog sehingga semua akar 

dan bagian tubuh buah jamur tiram putih yang 

ditimbang.Penimbangan berat jamur tiram putih 

menggunakan timbangan. 

 

3.6  Analisis Data 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) (Steel and Torrie, 1993), dengan model 

linearsebagai berikut : 
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Yij = µ+Pi+∑ij 

Dimana : 

Yij : Hasil pengamatan pertumbuhan jumlah tunas,  

diameter tudung dan berat panen jamur tiram putih 

pada perlakuan ke (0,1,2,3,4,5)  ulangan ke (1,2,3,4) 

µ      : Nilai rata-rata pertumbuhan jumlah tunas, 

diameter tudung dan berat panen jamur tiram putih 

Pi : Pengaruh penggantian dedak dengan LOUGB 

pada perlakuan ke (0,1,2,3,4,5) 

∑ij : Pengaruh galat acak penerimaan pada perlakuan 

ke (0,1,2,3,4,5) ulangan ke (1,2,3,4) 

 

Hasil pengamatan dianalisis dengan menggunakan 

Analisis Ragam seperti Tabel 3. 

 

Tabel 3. Analisis Ragam 

SK db JK KT 
F 

hitung 

F hitung 

5% 

F tabel 

1% 

Perlakuan 

Galat 

Total 

5 

14 

19 

     

 

Hasil pengamatan dianalisisdengan menggunakan 

Analisis Ragam, kemudian hasil penelitian yang menunjukkan 

perbedaan yang nyata maka dilanjutkan dengan Uji Jarak 

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

Jarak Berganda Duncan adalah sebagai berikut: 

 

Sx =  
√        

 
 

LSR = SSR x Sx 



27 
 

Dimana: 

Sx = standart error 

KTG  = Kuadrat tengah galat 

r  = ulangan 

LSR  = Least significant range 

SSR  = Studentized significant range 

 

3.7  Batasan Istilah 

1. Lumpur Organik :Limbah hasil produksi 

biogasyang terdiri atas 

padatan (solid biofertilizer) 

dan cairan (liquid 

biofertilizer). 

2.LOUGB : Padatan hasil pemisahan 

dengan cairan organik gas bio 

yang berasal dari keluaran unit 

gas bio 

3.Dedak :Hasil samping dari pemisahan 

beras dengan sekam (kulit 

gabah) pada gabah yang telah 

dikeringkan melalui proses 

pemisahan dengan digiling 

atau ditumbuk yang dapat 

digunakan sebagai pakan 

ternak. 

4.Jamur tiram putih : Jamur pangan dari kelompok 

Basidiomycota dan termasuk 

kelas Homobasidiomycetes 

dengan ciri umum tubuh buah 

berwarna putih hingga krem 

dan tudungnya berbentuk 
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setengah lingkaran mirip 

cangkang tiram dengan bagian 

tengah agak cekung. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Pengaruh Penggantian Dedak Halus Dengan 

LOUGB Terhadap Pertumbuhan Jumlah Tunas 

Jamur Tiram Putih 

Hasil pengamatan pertumbuhan jumlah tunas jamur 

tiram putih tampak seperti Lampiran 2. Hasil analisis ragam 

menunjukan bahwa penambahan LOUGB terdapat perbedaan 

yang nyata (P<0,05). Adapun rata-rata jumlah tunas jamur 

tiram putih diterangkan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rata-rata jumlah tunas jamur tiram putih yang 

menggunakan media tanam penggantian dedak 

halus dengan LOUGB 

Perlakuan Rata-rata (buah) 

P0 

P1 

P2 

P3 

P4 

13,75±0,78
a
 

14,84±1,11
a
 

15,67±0,82
ab

 

16,42±0,50
b
 

17,92±1,52
b
 

Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang nyata(P<0,05). 

Pertumbuhan jumlah tunas jamur tiram putih memiliki 

rata-rata berkisar antara 13,75-17,92 buah. Rata-rata terkecil 

yang diperoleh dari penelitian ini adalah pada perlakuan P0 

yaitu media tanam yang tidak menggunakan penggantian 

dedak halus dengan hasil rata-rata 13,75 buah. Hasil rata-rata 

terbesar yang diperoleh dari penelitian ini adalah pada 

perlakuan P4 yaitu media tanam yang dilakukakan 

penggantian dedak dengan LOUGB sebanyak 27,5% dengan 

hasil rata-rata 17,92 buah. Hasil rata-rata terkecil pada 
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perlakuan dengan penggantian dedak halus dengan LOUGB 

adalah pada perlakuan P1 dengan hasil rata-rata 14,84 buah. 

Menurut Yanuati (2007) setelah fase vegetatif atau 

pertumbuhan spora dan miselium, maka fase berikutnya 

adalah pembentukan badan buah jamur. Miselium jamur 

bercabang-cabang dan pada titik pertemuannya akan 

membentuk bintik kecil ang kemudian berkembang menjadi 

pin head (calon bakal buah jamur). Pin head merupakan calon 

badan buah yang kemunculan badan buahnya dihitung mulai 

saat inokulasi hingga pin head berukuran seperti jarum pentul 

± 1 cm keluar dari mulut cincin. P. ostreatus menyelesaikan 

pertumbuhan miseliumnya dalam 17-20 hari dan pembentukan 

primordia umur 23-37 hari (Pathmashini dkk, 2008). 

Pertumbuhan jamur tiram putih (P. ostreatus) membutuhkan 

kelembaban yang tinggi yaitu sekitar 80-90% dan temperatur 

sekitar 25-30ºC untuk pertumbuhan vegetatif miselium, serta 

temperatur rendahnya sekitar 18-25ºC untuk pertumbuhan 

tubuh buah (Fauzia dkk, 2014). 

Perbedaan pengaruh yang  nyata antara media tanam 

yang tidak dilakukan penggantian dedak halus dengan 

penggantian dedak  halus menggunakan LOUGB diduga  

karena adanya tambahan kandungan selulosa dan lignin pada 

media tanam yang diperoleh dari lumpur organik unit gas bio 

dengan susunan jumlah sludge dan jerami dengan 

perbandingan 2:1. MenurutRiyati, Rati, dan Sumarsih(2002) 

jamur tiram mempunyai enzim lignoselulase sehingga mampu 

merombak selulosa, lignin, dan polisakarida lainnya. Bahan 

organik yang mengandung selulosa dan lignin dalam jumlah 

besar akan mendukung pertumbuhan miselium dan 

perkembangan tubuh buah jamur(Fauzia, Yusran, dan 

Irmasari, 2014).Jerami yang telah dikomposkan memiliki 
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tekstur yang berbeda dengan jerami segar karena pada saat 

pengomposan terjadi proses dekomposisi senyawa kompleks 

menjadi senyawa sederhana yang memudahkan penyerapan 

nutrisi oleh jamur tiram (Sanchez, 2010 dalam Saskiawan, 

2015). 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).Hal ini menunjukkan adanya tambahan 

kandungan selulosa dan lignin jerami padi cukup tinggipada 

media tanam mampu meningkatkan kecepatan pertumbuhan 

dan perkembangan jumlah tubuh buah jamur tiram putih. 

Penggantian dedak halus dengan LOUGB pada media 

tanam mampu memberikan hasil yang berbeda antar perlakuan 

pada pertumbuhan jumlah tunas jamur tiram putih. Hasil 

perlakuan menunjukkan semakin banyak jumlah penggantian 

dedak halus dengan LOUGB semakin  tinggi nilai 

pertumbuhan jumlah tunas jamur tiram putih. Nilai rata-rata 

tertinggi pada perlakuan 4 dengan penggantian dedak halus 

sebanyak 27,5%. Memperhatikan Tabel 4, ternyata nilai relatif 

dari rata-rata setiap perlakuan pada jamur tiram putih 

(Pleurotus ostreatus) dapat diterangkan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Pertumbuhan jumlah tunas relatif jamur tiram putih  

(Pleurotus ostreatus) 

Gambar 2. menunjukkan bahwa penggantian dedak 

halus dengan LOUGB pada media tanam menyebabkan 

peningkatan maupun penurunan pertumbuhan jumlah tunas 

jamur tiram putih yang berbeda pada tiap perlakuan. Pada P1 

ke P2 terjadi penurunan sebesar 2,28%, pada P2 ke P3 terjadi 

penurunan kembali sebesar 0,81%, dan terjadi peningkatan 

pada P3 ke P4 sebesar 4,32%. Peningkatan dan penurunan 

yang terjadi diduga karena tekstur serbuk gergaji yang 

digunakan, serbuk kayu yang masih segar atau baru memiliki 

tekstur yang lebih keras dibandingkan serbuk kayu yang sudah 

lama mengalami penyimpanan sehingga tekstur kayu lebih 

lunak karena sudah mengalami pelapukan. Menurut Hanafi 

(2003)  bahwa berat jenis suatu jenis kayu berpengaruh 

terhadap pertumbuhan jamur, karena semakin rendah berat 

jenis suatu kayu maka jamur akan semakin mudah 

mendegradasi kayu tersebut sehingga bahan makanan untuk 

pembentukan hifa dan pertumbuhan jumlah miselium, 

0.00
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sebaliknya bila berat jenis kayu tinggi maka jamur akan 

semakin sulit mendegradasi kayu tersebut maka ketersediaan 

bahan makan juga akan rendah sehingga proses pembentukan 

hifa dan pertumbuhan miselium akan terhambat. 

Pertumbuhan buah jamur tiram juga dipengaruhi oleh 

kadar air pada media tanam. Kadar air yang terlalu rendah atau 

terlalu tinggi dapat menghambat pertumbuhan tubuh buah 

jamur tiram putih. Menurut Wiardani (2010) dalam Seswati 

(2013) bahwa kadar air optimum pada media tanam jamur 

tiram yaitu sekitar 60%.  Kadar air yang terlalu tinggi dapat 

menyebabkan pembusukan pada akar, jika kadar air kurang 

maka miselium jamur tidak dapat menyerap nutrisi secara 

optimum sehingga pertumbuhan jamur tidak maksimal. 

 

4.2  Pengaruh Penggantian Dedak Halus Dengan 

LOUGB Terhadap Diameter Tudung Jamur Tiram 

Putih 

Hasil pengamatan diameter tudung jamur tiram putih 

tampak seperti Lampiran 3. Hasil analisis ragam menunjukan 

bahwa penambahan LOUGB terdapat perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01). Adapun rata-rata diameter tudung jamur tiram 

putih diterangkan pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Rata-rata diameter tudung jamur tiram putih yang 

menggunakan media tanam penggantian dedak halus 

dengan LOUGB 

Perlakuan Rata-rata (cm) 

P0 

P1 

P2 

P3 

P4 

6,22±0,19
a
 

 6,38±0,06
ab

 

6,41±0,14
ab

 

6,52±0,08
b
 

6,58±0,14
b
 

Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01).  

 

Hasil rata-rata lebar tudung yang diperoleh pada 

penelitian ini berkisar antara 6,22-6,58 cm.Rata-rata terkecil 

yang diperoleh adalah pada P0 dengan hasil rata-rata 6,22 cm. 

Hasil rata-rata terbesar yang diperoleh dari P4 dengan hasil 

rata-rata 6,58 cm. Hasil rata-rata terkecil pada perlakuan 

dengan penggantian dedak halus dengan LOUGB adalah pada 

P1 dengan hasil rata-rata 6,38 cm, sedangkan P2 didapat hasil 

6,41 cm dan P3 6,52 cm. Pada setiap perlakuan penggantian 

dedak halus dengan jumlah LOUGB yang semakin banyak 

membuat diameter tudung jamur tiram putih juga semakin 

besar.Menurut Parlindungan (2003) karakteristik pertumbuhan 

jamur tiram pada baglog serbuk gergaji yaitu dalam jangka 

waktu antara 40-60 hari seluruh permukaan baglog sudah rata 

ditumbuhi oleh miselium berwarna putih. Satu sampai dua 

minggu setelah baglog dibuka biasanya akan tumbuh tunas 

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

dipanen. Pertumbuhan badan buah pada waktu panen telah 

menunjukkan lebar lebar tudung antara 5-10 cm. 
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Peningkatan diameter tudung jamur tiram putih diduga 

karena adanya perbedaan konsentrasi penggantian dedak halus 

dengan LOUGB yang digunakan, sehingga menghasilkan nilai 

rata-rata lebar tudung yang berbeda pada masing-masing 

perlakuan. Perbedaan rata-rata diameter tudung pada jamur 

tiram putih karena kandungan nutrisi media tanam masing-

masing perlakuan yang berbeda. Sludge memiliki kandungan 

nutrisi lebih baik dibandingkan dengan dedak halus. Menurut 

Junus (2006) kandungan nutrisi sludge cukup baik, yaitu  

protein 13,35 %, serat kasar 24,3 %, dan energi 3651 kkal/kg. 

Sedangkan kandungan nutrisi dari dedak halusyaitu bahan 

kering 91,0%, protein kasar 13,5%, lemak kasar 0,6%, serat 

kasar13,0% dan energi metabolis 1.890 kal/kg (Sutikno dkk, 

2011). Pembentukan sel-sel tubuh buah tidak terlepas dari 

adanya kandungan senyawa yang dibutuhkan oleh jamur pada 

media tanam dalam jumlah yang cukup banyak. Senyawa yang 

telah terdekomposisi akan menghasilkan nutrisi yang 

dibutuhkan oleh jamur. Semakin banyak nutrisi yang tersedia 

dalam media tanam maka akan menghasilkan produksi jamur 

yang maksimal (Islami dkk, 2013).Sludge memiliki kandungan 

nutrien yang lebih sederhana dibandingkan dedak karena 

sludge sebelumnya telah mengalami proses 

fermentasi.Senyawa sederhana pada sludge memudahkan 

penyerapan nutrien oleh miselium menjadi optimal sehingga 

pertumbuhan dan perkembangan jamur tiram putih dapat 

meningkat (Sanjoyo, Mumpuni, dan Purnomowati, 2014). 

Penggunaan LOUGB sebagai pengganti dedak halus 

pada media tanam mampu memberikan hasil yang berbeda 

antar perlakuan pada diameter tudung jamur tiram putih. Hasil 

perlakuan menunjukkan semakin banyak jumlah penggantian 

dedak halus dengan LOUGB semakin  besar nilai diameter 
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tudung jamur tiram putih. Nilai rata-rata tertinggi pada 

perlakuan 4 dengan penggantian dedak halus sebanyak 27,5%. 

Memperhatikan Tabel 5, ternyata nilai relatif dari rata-rata 

setiap perlakuan pada jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) 

dapat diterangkan pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Diameter tudung relatif jamur tiram putih 

(Pleurotus ostreatus) 

 

Gambar 3. menunjukkan bahwa penggantian dedak 

halus dengan LOUGB pada media tanam menyebabkan 

peningkatan maupun penurunan yang berbeda  diameter 

tudung jamur tiram putih pada tiap perlakuan. Pada P1 ke P2 

terjadi penurunan sebesar 1,94%, pada P2 ke P3 terjadi 

peningkatan sebesar 1,13%, danterjadi penurunan kembali 

pada P3 ke P4 sebesar 0,8%. Peningkatan dan penurunan 

tersebut diduga karena perbedaan kandungan karbohidrat yang 

ada pada media tanam akibat penggantian  dedak halus dengan 

LOUGB dengan jumlah yang berbeda.Menurut Supartono 

(2003) bahwa pertumbuhan jamur bergantung pada 

karbohidrat pada media tanam sebagai sumber nutrien. 
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Ditambahkan oleh Ningsih (2008) bahwa pada pemenuhan 

energi untuk pertumbuhan jamur yang sedikit mengakibatkan 

pertumbuhan primordia jamur terhambat dan menghasilkan 

diameter tudung  maksimal yang lebih kecil. 

 

4.3  Pengaruh Penggantian Dedak Halus Dengan 

LOUGB Terhadap Berat Panen Jamur Tiram Putih 

Hasil pengamatan berat panen jamur tiram putih tampak 

seperti Lampiran 4. Hasil analisis ragam menunjukan bahwa 

penambahan LOUGB terdapat perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). Adapun rata-rata berat panen jamur tiram putih 

diterangkan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rata-rata berat panen jamur tiram putih yang 

menggunakan media tanam penggantian dedak halus 

dengan LOUGB 

Perlakuan Rata-rata (gram) 

P0 

P1 

P2 

P3 

P4 

175,92±0,79
a 

 178,42±1,71
a 

182,17±0,96
b 

184,17±0,43
bc 

187,25±0,69
c 

Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

Nilai rata-rata berat panen jamur tiram putih adalah 

175,92-187 gram/log. Perlakuan P0 pada perlakuan ini 

memiliki nilai rataan berat panen terkecil yaitu 175,92 

gram/log, hal ini dikarenakan pada P0 tidak menggunakan 

penggantian dedak halus dengan LOUGB. Nilai rataan berat 

panen terkecil pada perlakuan yang menggunakan penggantian 

dedak halus dengan LOUGBadalah P1 yaitu 178,42 gram/log, 

dengan penggunaan LOUGB sebanyak 12,5%. Nilai rataan 
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berat panen terbesar pada perlakuan yang menggunakan 

penggantian dedak halus dengan LOUGBadalah P4 yaitu 

187,25 gram/log, dengan penggunaan LOUGB sebanyak 

27,5%.Menurut Islami, dkk (2013) pembentukan sel-sel tubuh 

buah tidak terlepas dari adanya kandungan senyawa yang 

dibutuhkan oleh jamur pada media tanam dalam jumlah yang 

banyak. Media tanam sangat berperan aktif untuk mensuplai 

bahan yang dibutuhkan, dimana enzim-enzim yang 

disekresikan oleh jamur dapat melakukan metabolisme pada 

komponen dinding sel, semakin banyak nutrisi yang tersedia 

dalam media tanam maka akan menghasilkan massa jamur 

yang lebih besar. Produksi jamur dilakukan dengan memanen 

badan buah sebanyak 4-5 kali panen dengan rerata 100 g 

jamur setiap panen. Jarak selang waktu antara masing-masing 

panen adalah 1-2 minggu (Parlindungan, 2003). 

Berat panen pada jamur tiram juga dipengaruhi oleh 

kandungan protein pada media tanam yang digunakan. 

Menurut Setyaningsih, Zaenab, dan Hudha(2015)kandungan 

protein berperan penting dalam pertumbuhan miselium yang 

lebih cepat sehingga mempengaruhi kemunculan primordia 

lebih cepat, primordia akan berkembang menjadi tangkai 

jamur dan tudung, semakin banyak tangkai dan dan semakin 

lebar tudung akan menghasilkan berat basah jamur lebih 

tinggi. 

Limbah Organik Unit Gas Bio (LOUGB) sebagai 

pengganti dedak halus pada media tanam mampu memberikan 

hasil yang berbeda antar perlakuan pada berat panen jamur 

tiram putih. Hasil perlakuan menunjukkan semakin banyak 

jumlah penggantian dedak halus dengan LOUGB semakin 

tinggi berat panen jamur tiram putih. Nilai rata-rata tertinggi 

pada perlakuan 4 dengan penggantian dedak halus sebanyak 
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27,5%. Memperhatikan Tabel 6, ternyata nilai relatif dari rata-

rata setiap perlakuan pada jamur tiram putih (Pleurotus 

ostreatus) dapat diterangkan pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Berat panen relatif jamur tiram putih 

(Pleurotus ostreatus) 

Gambar 4. menunjukkan bahwa penggantian dedak 

halus dengan LOUGB pada media tanam menyebabkan 

peningkatan maupun penurunan yang berbeda nyata pada berat 

panen jamur tiram putih. Pada P1 ke P2 terjadi peningkatan 

sebesar 0,68%, pada P2 ke P3 terjadi penurunan sebesar 1%, 

dan terjadi peningkatan kembali pada P3 ke P4 sebesar 0,57%. 

Peningkatan dan penurunan yang terjadi pada berat panen 

jamur tiram putih diduga karena adanya tambahan kandungan 

nitrogen dari sludge yang digunakan pada media tanam. 

Menurut Moore and Landecker (1996)konsentrasi nitrogen 

yang tinggi akan mempercepat pertumbuhan miselium. 

Pertumbuhan miselium yang tebal dan kompak memberikan 

pengaruh pada berat jamur. Kandungan unsur hara limbah 

organik padat dari limbah biogas dengan bahan baku kotoran 

0.00
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2.00

3.00
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ternak sapi yakni nitrogen (N) 1,106%, fosfor (P) 0,2%, dan 

kalium (K) 0,04% (Winarto, 2009). 

Sanjoyo, Mumpuni, dan Purnomowati (2014)dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa, penggunaan sludge sebagai 

pengganti dedak pada media tanam memberikan pengaruh 

terhadap kandungan nitrogen. Berdasarkan uji kandungan 

nitrogen, kandungan nitrogen tertinggi dimiliki oleh media 

tanam dengan pemberian dedak 0% dan sludge 20% dari 

komposisi media tanam yaitu 0,70%, sedangkan media tanam 

dengan pemberian dedak 20% dan sludge 0% dari komposisi 

media tanam memiliki kandungan nitrogen paling rendah yaitu 

0,59%. Sliverio, et al. (1981) menyatakan bahwa adanya 

penambahan nitrogen pada media tanam menyebabkan 

pertumbuhan miselium menjadi tebal dan kompak. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

1. Lumpur Organik Unit Gas Bio (LOUGB) dan jerami 

yang diperam selama 2 minggu dengan dekomposer 

nabati dapat dimanfaatkan sebagai media tanamuntuk 

menggantikan dedak halus yang bisa meningkatkan 

pertumbuhan jumlah tunas, lebar tudung, dan berat 

panen jamur tiram putih(Pleurotus ostreatus). 

2. Penggantian dedak halus pada persentase 27,5% 

menghasilkan penampilan terbaik pada jamur tiram 

putih yaitu jumlah tunas yang tumbuh17,92 buah, 

lebar tudung 6,58 cm, dan berat panen 187,25 gram. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan: 

1. Penggunaan LOUGB sebagai pengganti dedak halus 

pada media tanam lebih mampu meningkatkan 

penampilan dan produksi jamur tiram putih 

(Pleurotus ostreatus). 

2. Penggantian dedak halus dengan LOUGB dengan 

konsentrasi 27,5% dari berat dedak halus untuk 

mendapatkan penampilan dan produksi jamur tiram 

putih yang terbaik 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Data Perhitungan Komposisi Bahan 

Campuran Media Tanam 

 

 Formula media tanam jamur: 

1. Dedak Halus  : 100 gram 

2. Serbuk Kayu  : 500 gram 

3. Tepung Jagung  : 25 gram 

4. Kapur   : 20 gram 

5. Kalsium   : 10 gram 

6. LOUGB   : sesuai perlakuan (gram) 

7. Air    : secukupnya (50-60%) 

 

 Persentase penggantian dedak halus sesuai perlakuan: 

1. P1  = 12,5% x 100 g  = 12,5 gram 

2. P2  = 17,5% x 100 g   = 17,5 gram 

3. P3  = 22,5% x 100 g  = 22,5 gram 

4. P4  = 27,5% x 100 g  = 27,5 gram 
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 Formulasi media tanam jamur 

Bahan  (%) komposisi (g) 

p0 p1 p2 p3 p4 

Dedak halus  100 87,5 82,5 77,5 72,5 

Serbuk kayu  500 500 500 500 500 

Tepung jagung  25 25 25 25 25 

Kapur  20 20 20 20 20 

Kalsium  10 10 10 10 10 

LOUGB   12,5 17,5 22,5 27,5 

Air secukup

nya (50-

60) 

     

Total  655 655 655 655 655 

 

Pembibitan Jamur Tiram Putih F-2 

- Pembuatan Media Tanam 

Pembuatan media tanam pembibitan jamur tiram putih 

yaitu pencampuran bahan-bahan hingga homogen dengan 

jumlah yang telah ditentukan. Bahan media tanam yang 

digunakan sama dengan bahan media tanam jamur tiram, 

namun jumlah tepung jagung ditambahkan sebanyak 4 kali 

lipat. Pada saat pencampuran ditambahkan air hingga 

kandungan air dalam media tanam sekitar 50-60%. Bahan 

yang telah dicampur difermentasi dengan cara dimasukkan 

dalam karung kemudian ditutup selama 24 jam kemudian 

dimasukkan dalam botol kaca ukuran 250 ml. Media tanam 

kemudian di steam  selama 8 jam menggunakan autoklaf 

dengan suhu sekitar 300ºC dan diinkubasi selama 7 hari 

sebelum proses penanaman bibit. 
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- Penanaman Bibit 

Proses penanaman dilakukan setelah proses inkubasi 

media tanam selama 7 hari. Penyemprotan tangan 

menggunakan alkohol dilakukan terlebih dahulu sebelum 

penanaman bibit F-1. Penanaman dilakukan dengan cara 

mengambil bibit jamur dalam botol menggunakan batang 

pengaduk kaca yang disterilakan dengan cara dibakar 

menggunakan bunsen. Bibit jamur langsung dimasukkan 

dalam botol yang berisi media tanam dan ditutup dengan 

kapas. 
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Lampiran 2. Data Dan Analisis Statistik Hasil Penelitian 

Pengaruh Penggantian Dedak Halus Dengan 

LOUGB Terhadap Pertumbuhan Jumlah 

Tunas Jamur Tiram Putih 

 

a. Data pertumbuhan jumlah tunas jamur tiram putih 

 

Perlakuan Ulangan  

1 2 3 4 Jumlah Rata-rata SD 

P0 14,33 13,67 12,67 14,33 55,00 13,75 0,78 

P1 15,67 15,67 13,33 14,67 59,34 14,84 1,11 

P2 16,00 15,00 15,00 16,67 62,67 15,67 0,82 

P3 16,67 15,67 16,67 16,67 65,68 16,42 0,50 

P4 18,67 19,00 15,67 18,33 71,67 17,92 1,52 

 

b. Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

Faktor Koreksi (FK) 

FK    = ( ∑a ∑b ∑c ∑ def )² 

                 p x u 

    = 
       

  
 

 = 4941,11 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal  =  ∑ a ∑b ∑mnop  − FK 

= (14,33² + 13,67² + … + 18,33²) – 4941,11 

   = 55,19 

 

JKp = ∑Yi.j
2
 – FK 

        u 

=  (13,75² + ................ + 17,92²)  − 4941,11 

           4 

   = 39,94 
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JKgalat =  JK total – JKp   

= 55,19– 39,94= 15,25 

 

Analisis Ragam 

Variabel Db jk kt f hit 

f tab 

5% 

f 

tab1% 

Jk 

Perlakuan 4 39,94 9,99 9,82 3,06 4,89 

Galat 15 15,25 1,02    

Jk Total 19      

Keterangan : **F hitung > F tabel 1%, maka perlakuan 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01). 

 

UJBD 

SE  = √ KT Galat / r 

SE  = √0,25/ 4 

   = 0,50 

 

UJBD 1%  

P (konsentrasi) 2 3 4 5 

R(4,15,0,01) 4,17 4,37 4,5 4,58 

ujbd 1% 2,10 2,20 2,27 2,31 

 

Perlakuan Rata2 Notasi 

P0 13,75 a 

P1 14,84 a 

P2 15,67 ab 

P3 16,42 b 

P4 17,92 b 
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Lampiran 3. Data Dan Analisis Statistik Hasil Penelitian 

Pengaruh Penggantian Dedak Halus 

Dengan LOUGB Terhadap Diameter 

Tudung Jamur Tiram Putih 

 

a. Data  diameter tudung jamur tiram putih 

 

               

Perlakuan 

  Ulangan    

 1 2 3 4 Jumlah Rata-rata SD 

P0 6,47 6,27 6,07 6,07 24,88 6,22 0,19 

P1 6,40 6,37 6,30 6,43 25,50 6,38 0,06 

P2 6,47 6,57 6,27 6,33 25,64 6,41 0,14 

P3 6,47 6,60 6,57 6,43 26,07 6,52 0,08 

P4 6,63 6,63 6,67 6,37 26,30 6,58 0,14 

 

b. Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

Faktor Koreksi (FK) 

FK    = ( ∑a ∑b ∑c ∑ def )² 

                 p x u 

    = 
       

  
 

 = 824,20 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal  =  ∑ a ∑b ∑mnop  − FK 

= (6,47² + 6,27² + … + 6,37²) – 824,20 

   = 0,55 
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JKp = ∑Yi.j
2
 – FK 

        u 

=  (24,88² + ................ + 26,30²)  − 824,20 

                       4 

   = 0,30 

 

JKgalat =  JK total – JKp   

= 0,55– 0,30  = 0,25 

 

Analisis Ragam 

Variabel db jk kt f hit 

f tab 

5% 

f 

tab1% 

Jk 

Perlakuan 4 0,30 0,08 4,52 3,06 4,89 

Galat 15 0,25 0,02    

Jk Total 19      

 

Keterangan : **F hitung > F tabel 5%, maka perlakuan 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata 

(P<0,05). 

UJBD 

 SE = √ KT Galat / r 

SE = √0,004/ 4 

  = 0,065 

  

 UJBD 5% 

P (konsentrasi) 2 3 4 5 

R(4,15, 0,05) 3,014 3,16 3,25 3,312 

ujbd 5% 0,19 0,20 0,21 0,21 
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Perlakuan Rata2 Notasi 

P0 6,22 a 

P1 6,38 ab 

P2 6,41 ab 

P3 6,52 b 

P4 6,58 b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Lampiran 4. Data Dan Analisis Statistik Hasil Penelitian 

Pengaruh Penggantian Dedak Halus 

Dengan LOUGB Terhadap Berat Panen 

Jamur Tiram Putih 

 

a. Data berat panen jamur tiram putih 
 

Perlakuan   Ulangan    

 1 2 3 4 Jumlah Rata-

rata 

SD 

P0 177,00 176,00 175,33 175,33 703,66 175,92 0,79 

P1 180,33 176,67 179,33 177,33 713,66 178,42 1,71 

P2 183,33 182,00 182,33 181,00 728,66 182,17 0,96 

P3 184,00 184,67 184,33 183,67 736,67 184,17 0,43 

P4 186,33 188,00 187,33 187,33 748,99 187,25 0,69 

   

b. Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

Faktor Koreksi (FK) 

FK    = ( ∑a ∑b ∑c ∑ def )² 

   p x u 

   = 
        

  
 

 = 659440,45 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal  =  ∑ a ∑b ∑mnop  − FK 

= (177,00² + 176,00² + … + 187,33²) − 659440,45 

  = 340,41 

 

JKp = ∑Yi.j
2
 – FK 

        u 

=  (703,66² + ................ + 748,99²)  − 659440,45 

           4 

   = 325,07 
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JKgalat =  JK total – JKp   

= 340,41 – 325,07 = 15,34 

 

Analisis Ragam 

Variabel db jk Kt f hit 

f tab 

5% 

f 

tab1% 

jk 

perlakuan 4 325,07 81,27 79,46 3,06 4,89 

galat 15 15,34 1,02    

jk total 19      

Keterangan : **F hitung > F tabel 1%, maka perlakuan 

memberikan perbedaan pengaruh yangsangat 

nyata (P<0,01). 

 

UJBD 

SE  = √ KT Galat / r 

  SE  = √0,26/ 4 

   = 0,51 

 UJBD 1% 

P (konsentrasi) 2 3 4 5 

R(4,15,0,01) 4,17 4,37 4,5 4,58 

ujbd 1% 2,11 2,21 2,28 2,32 

 

Perlakuan Rata2 Notasi 

P0 175,92 a 

P1 178,42 a 

P2 182,17 b 

P3 184,17 bc 

P4 187,25 c 
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Lampiran 5. Dokumentasi kegiatan penelitian 

 

  
1. Pemisahan serbuk gergaji dari kotoran       2. Pencampuran 

bahan media tanam  

   
3. Pencetakan media tanam menjadi baglog      4. Steaming  

baglog 
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5. Proses inkubasi setelah steaming       6. Proses penanaman 

bibit jamur  

 
 7. Proses pertumbuhan miselium      8. Pertumbuhan jamur 

liar 
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9. Pertumbuhan jamur umur 2 hari    10. Pertumbuhan jamur 

umur 3 hari 

   
11. Tampilan tudung jamur  jamur       12. Pertumbuhan jamur 

umur 4 hari 
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