
  ∗Staf Pengajar Jurusan Agronomi Fakultas Pertanian UPN”Veteran” Yogyakarta 

**Staf Pengajar Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian UPN”Veteran” Yogyakarta 

PENGARUH PERBANDINGAN BAGAS DAN BLOTONG TERHADAP 

PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI JAMUR TIRAM PUTIH  

(Pleurotus ostreatus) 

Oleh 

Rati Riyati* dan Sri Sumarsih** 

Dipublikasikan pada jurnal ilmiah Agrivet, Yogyakarta, tahun 2002 

 

ABSTRACT 

Oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) as vegetable has high nutrient and 

no cholesterol. This special mushroom could decompose cellulose, lignin, and other 

polysaccharides that were contained by food crop and industrial waste for its nutrient 

source. 

In order to get the advantage of sugar industrial waste i.e: bagasse and 

sludge, those refuses were used as media for growing this mushroom. Five kinds of 

media were tested using bagasse and sludge i.e:  

C1 : bagasse without sludge (0%)  

C2 : bagasse with sludge (25%) 

C3 : bagasse with sludge (50%) 

C4 : bagasse with sludge (75%) 

C5 : sludge (100%). 

The result indicated that bagasse media with 25% sludge gived the best 

resullt for fresh and dry weight of fruit bodies of this mushroom. 

 

I. PENDAHULUAN 

Jamur Tiram putih (Pleurotus ostreatus) merupakan bahan sayuran yang 

mulai banyak diminati di Indonesia. Jamur ini memiliki aroma yang khas karena 

mengandung muskorin, dan penting bagi kesehatan karena mampu menyediakan 

kebutuhan gizi manusia tanpa harus menaikkan tekanan darahnya (Anonim, 1995). 

Di alam bebas jamur Tiram putih tumbuh liar secara saprofit pada kayu 

lapuk atau kayu yang sedang mengalami proses pelapukan. Jamur ini dapat pula 

dibudidayakan dengan menggunakan tempat tumbuh atau media tumbuh yang sesuai 

untuk persyaratan perkembangbiakannya. Media tumbuh yang dapat dipergunakan 

sebagai alternatif budidaya jamur ini dapat berasal dari limbah pertanian dan industri. 

Limbah tersebut dalam jumlah besar apabila tidak diolah dan dimanfaatkan dengan 
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baik akan menimbulkan pencemaran lingkungan, serta dalam waktu tertentu akan 

membahayakan.  

Jamur Tiram putih dapat ditumbuhkan pada serbuk gergaji dan jerami 

(Ambarwati, 1991), atau pada bahan lain yang mengandung selulosa dengan nilai 

C/N 50-500 (Zadrazil, 1978). Menurut Sumarsih (1992), miselium jamur Tiram 

Merah (Pleurotus flabelatus) dapat tumbuh lebih baik pada media bagas 

dibandingkan dengan media jerami. Badan buah yang dihasilkan adalah 199,77 gram 

per 450 gram bagas, atau mempunyai nilai biological efficiency (BE) 44,3 % pada 

panenan pertama. Nilai BE digunakan untuk menggambarkan besarnya konversi 

bahan lignoselulosa menjadi badan buah jamur. Media tumbuh jamur Tiram 

umumnya diberi tambahan pupuk TSP, Ca CO3, Ca SO4, dan bekatul (Gustam, 1982; 

Nurman dan Kahar, 1984; dan Suhardiman dalam Ambarwati, 1991). 

Bagas atau ampas tebu merupakan limbah pabrik gula. Perkiraan produksi 

bagas di Indonesia tahun 1979 adalah 1.717.300 ton (Reksohadiprojo, 1984). Bagas 

yang sudah dipadatkan sebagian dimanfaatkan untuk bahan baku pabrik kertas. Bagas 

yang berkualitas rendah dimanfaatkan sebagai kayu bakar atau dikomposkan namun 

kualitas komposnya kurang baik. 

Blotong adalah limbah pabrik gula yang berbentuk lumpur berwarna gelap, 

yang sering dibuang sehingga menimbulkan polusi bau. Menurut Prawirosemadi 

(1990) dan Damayanti (1991), blotong yang sudah dikeringkan dapat digunakan 

untuk memupuk tanaman, karena mengandung unsur hara N, P, K, Ca, Mg, dan S 

dalam kadar tertentu. 

Dalam penelitian ini apabila blotong ditambahkan pada bagas, maka dalam 

takaran tertentu diharapkan dapat menggantikan fungsi pupuk TSP, Ca CO3, Ca SO4 

dan bekatul yang biasa diberikan untuk nutrien tambahan pada media tanam jamur 

Tiram. Untuk menghasilkan badan buah yang baik diperlukan kandungan selulosa 

dan nutrien yang cukup. Selulosa didapatkan dari bagas dan nutrien diharapkan 

tersedia dari blotong, sehingga dalam penelitian ini dicoba menanam jamur Tiram 

pada bagas yang diberi beberapa macam takaran blotong. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbandingan bagas dan 

blotong terhadap pertumbuhan miselium dan badan buah, serta hasil badan buah 

jamur Tiram putih. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian awal dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Pertanian 

UPN “Veteran” Yogyakarta, dan dilanjutkan di desa Purwomartani, Kecamatan 

Kalasan, dari bulan Januari sampai Juni 1996. Kultur murni jamur Tiram putih yang 

digunakan berasal dari Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta. Bagas dan blotong yang 

digunakan berasal dari pabrik gula Madukismo Yogyakarta. 

Miselium jamur Tiram putih ditanam pada media bagas yang diberi 

campuran blotong. Pemberian blotong pada masing-masing perlakuan ditentukan 

berdasarkan persen berat. Penelitian ini menggunakan faktor tunggal yang disusun 

dalam rancangan acak lengkap, dengan 3 ulangan untuk setiap perlakuan. Percobaan 

terdiri atas 5 perlakuan penambahan blotong sebagai berikut: 

C1 : bagas tanpa penambahan blotong (0%)  

C2 : bagas diberi blotong 25% 

C3 : bagas diberi blotong 50% 

C4 : bagas diberi blotong 75% 

C5 : blotong 100% 

Hasil pengamatan dianalisis dengan sidik ragam dan beda antar perlakuan diuji 

dengan BNT pada jenjang nyata 5%. 

Kultur Jamur Tiram putih yang digunakan (F1), mula-mula ditanam pada 

media Malt Extract Agar (MEA) sampai berumur 2 minggu. MEA dibuat dari 

campuran bahan ekstrak malt 5 g, pepton 1 g, KH2PO4 0,5 g, MgSO4 7 H2O 0,5 g, 1 

ml FeCl3 1%, ekstrak khamir 0,1 g, tepung kedelai 10 gram, agar-agar 15 g, dan 

aquadest 1 liter. Media disterilkan pada suhu 121
o
C tekanan 2 atm selama 15 menit. 

Untuk persiapan inokulum, bagas digrinder dan diayak dengan ukuran 2 

mm, kemudian dicampur dengan kapur, gips, TSP, dan bekatul. Campuran tersebut 
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dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik, dan disterilkan selama 30 menit pada 

suhu 121
o
C tekanan 2 atm. Dibiarkan semalam, kemudian diinokulasi dengan 

miselium jamur yang telah ditumbuhkan pada MEA (F1), dan diinkubasikan selama 1 

bulan dalam keadaan gelap pada suhu kamar. Setelah miselium (F2)tumbuh 

memenuhi campuran bagas ini, dapat diinokulasikan ke dalam substrat yang 

dicampur blotong sesuai perlakuan. 

Bagas dan blotong kering, dicampur sesuai dengan perlakuan, dan diberi 

aquades sehingga kadar air campuran 70 %. Masing-masing campuran dimasukkan 

ke dalam kantong plastik. Setiap kantong memuat 400 gram (berat kering) campuran, 

kemudian disterilkan selama 30 menit pada suhu 121
o
C tekanan 2 atm. Setelah 

dibiarkan semalam, masing-masing kantong diinokulasi dengan inokulum jamur 

Tiram (F2) sebanyak 2 % berat, diinkubasikan dalam keadaan gelap selama 1 bulan. 

Pada setiap perlakuan diamati pertumbuhan miselium jamur (F3) secara kualitatif. 

Agar menghasilkan badan buah, masing-masing kantong diinkubasikan 

pada tempat yang terang, dengan penerangan kurang lebih 10 jam per hari. Bagian 

atas kantong plastik dirobek dengan silet sepanjang 5 cm, kemudian disemprot halus 

dengan air 3 kali sehari pada pagi, siang dan sore hari. Setelah terbentuk badan buah, 

semprotan dikurangi menjadi 2 kali sehari. Badan buah dipanen saat pileus (tudung) 

badan buah membuka penuh. 

Sebagai parameter pertumbuhan badan buah, diukur panjang tangkai, lebar 

pileus, dan jumlah badan buah. Parameter hasil badan buah, diukur dari berat basah 

dan berat kering badan buah. Pertumbuhan miselium juga diamati secara kualitatif. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Rerata Pertumbuhan Miselium 

Pertumbuhan miselium diukur secara kualitatif, dengan penilaian sebagai 

berikut: 

Nilai 0 apabila miselium tidak tumbuh sama sekali 

1 apabila tumbuh seluas < 25 % 

2 apabila tumbuh seluas > 25-50 % 

3 apabila tumbuh seluas > 50-75 % 

4 apabila tumbuh seluas >75-100 % 

Pertumbuhan miselium disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Rerata pertumbuhan miselium 

Perlakuan Pertumbuhan 

Bagas tanpa blotong (0%) 

Bagas diberi blotong 25% 

Bagas diberi blotong 50% 

Bagas diberi blotong 75% 

Blotong 100% 

1,0  a 

4,0  c 

3,7  bc 

3,0  b 

3,0  b 

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama tidak nyata 

menurut uji BNT 5% 

 

Dari Tabel 1. dapat diketahui bahwa pertumbuhan miselium yang baik 

adalah pada perlakuan media bagas yang diberi 25% blotong, dan bagas yang 

ditambah 50% blotong.  

Pada perlakuan tanpa pemberian blotong (0%), kemungkinan jamur 

kekurangan nutrien karena kandungan nutrien bagas sangat rendah dan baru akan 

tersedia setelah terjadi perombakan bagas tersebut. Jadi disaat awal terjadinya 

perombakan bagas memerlukan nutrien yang dapat tersedia dari bahan lain seperti 

blotong tersebut. Pada pemberian blotong diatas 50%, pertumbuhan miselium 

menurun kemungkinan sebagai akibat turunnya kandungan karbon pada media. Selain 

itu meningkatnya jumlah nutrien yang tersedia dari blotong mengakibatkan 
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menurunnya kemampuan jamur untuk merombak bahan organik. Jamur lebih memilih  

nutrien yang telah tersedia daripada mengadakan perombakan bahan organik untuk 

mendapatkan nutrien. Seperti diketahui bahwa lignoselulosa termasuk bahan yang 

sulit terombak. Dengan demikian mengakibatkan pertumbuhan miselium pada 

pemberian blotong dalam jumlah tinggi juga akan menurun. 

 

B. Rerata Diameter Pileus (cm), Panjang Tangkai (cm) dan Jumlah Badan Buah 

Pertumbuhan jamur Tiram putih pada media bagas yang diberi blotong, 

dapat dilihat dari diameter pileus, panjang tangkai dan jumlah badan buah. Rerata 

diameter pileus, panjang tangkai dan jumlah badan buah dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Rerata diameter pileus (cm), panjang tangkai (cm) dan jumlah badan buah 

Perlakuan Diameter pileus Panjang tangkai Jumlah badan buah 

Bagas tanpa blotong (0%) 

Bagas diberi blotong 25% 

Bagas diberi blotong 50% 

Bagas diberi blotong 75% 

Blotong 100% 

3,15   a 

7,48   b 

6,88   b 

6,35   ab 

2,95   a 

1,53   a 

2,58   a 

1,69   a 

2,48   a 

1,50   a 

  4,67   a 

13,67   b 

  6,33   ab 

  1,67   a 

  5,00   a 

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama tidak nyata menurut uji BNT 5%. 

 

 Dari Tabel 2 dapat diketahui diameter pileus yang dihasilkan dari perlakuan 

pemberian blotong 25%, 50%, dan 75% tidak beebeda nyata, demikian pula pada 

perlakuan tanpa blotong (0%), pemberian blotong 75% dan media yang 100% terdiri 

blotong juga tidak berbeda nyata. Walaupun demikian pemberian blotong 25% dan 

50% berbeda nyata apabila dibandingkan dengan perlakuan tanpa blotong (0%), 

blotong 75%, dan blotong 100%. 

Panjang tangkai dari semua perlakuan tidak berbeda nyata. Hal ini 

menunjukkan bahwa pertumbuhan badan buah pada semua perlakuan tidak 

terganggu. Bentuk normal badan buah adalah yang bertangkai pendek dengan pileus 

lebar. Bentuk badan buah tidak normal ditunjukkan dengan tangkainya yang panjang 

dan pileus sempit. 
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Seperti halnya diameter pileus, jumlah badan buah pada perlakuan 

pemberian blotong 25% lebih banyak dibandingkan dengan perlakuan pemberian 

blotong 75%, blotong 100%, dan tanpa pemberian blotong (0%), tetapi tidak berbeda 

nyata apabila dibandingkan dengan perlakuan pemberian blotong 50%. 

Dari bahasan tersebut menunjukkan bahwa dilihat dari parameter 

pertumbuhan badan buah, maka perlakuan pemberian blotong 25% dan 50% 

memberikan hasil yang baik. 

 

C. Rerata berat basah (g/400g media) dan berat kering (g/400g media) badan 

buah 

Rerata berat basah dan berat kering badan buah setiap 400 gram media 

disajikan pada Tabel 3. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa berat basah badan 

buah pada perlakuan pemberian blotong 25% paling tinggi apabila dibandingkan 

dengan perlakuan lain. Antara perlakuan tanpa blotong (0%), pemberian blotong 75% 

dan blotong 100% tidak berbeda nyata. Demikian pula antara pemberian blotong 50% 

dan blotong 100% tidak berbeda nyata. Berat kering badan buah yang terbaik dicapai 

pada perlakuan pemberian blotong 25%. Apabila pemberian blotong ditingkatkan lagi 

maka hasil berat kering badan buah akan menurun. Perlakuan tanpa pemberian 

blotong, pemberian blotong 75%, dan 100% blotong tidak berbeda nyata.  

 

Tabel 3. Rerata berat basah (g/400g media) dan berat kering (g/400g media) badan 

buah 

Perlakuan Berat basah Berat kering 

Bagas tanpa blotong (0%) 

Bagas diberi blotong 25% 

Bagas diberi blotong 50% 

Bagas diberi blotong 75% 

Blotong 100% 

  22,71   a 

117,79   c 

  43,96   b 

  19,33   a 

  25,13   ab 

  0,89   a 

16,39   c 

  5,06   b 

  2,91   ab 

  1,59   ab 

Keterangan: Angka yang diikuti huruf yang sama tidak nyata menurut uji BNT 5%. 
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Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemberian blotong sampai tingkat 

tertentu akan dapat mensuplai nutrien, tetapi pemberian yang semakin meningkat 

mengakibatkan turunnya kandungan total lignoselulosa yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan jamur, sehingga hasil berat keringnya juga menurun. Pada media yang 

terdiri 100% blotong (tanpa bagas yang kandungan utamannya adalah lignoselulosa), 

kemungkinan karena kandungan lignoselulosanya paling rendah menunjukkan hasil 

berat kering jamur yang paling rendah pula. Lignoselulosa dibutuhkan oleh jamur 

Tiram sebagai sumber karbon yang digunakan untuk membentuk senyawa organik 

penyusun sel jamur tersebut. Menurut Chang dan Hayes (1975), jamur Tiram 

mempunyai enzim lignoselulase sehingga mampu merombak selulosa, lignin dan 

polisakarida lainnya. Salah satu hasil perombakan tersebut adalah glukosa yang dapat 

digunakan jamur sebagai sumber karbon. 

Dari hasil analisis, baik pada pertumbuhan miselium dan badan buah, 

maupun hasil berat basah dan berat kering badan buah, pemakaian media blotong 

100% atau 0% (media hanya terdiri bagas tanpa pemberian nutrien dari blotong), 

menunjukkan hasil yang kurang baik. Pada parameter pertumbuhan, media bagas 

yang ditambah 25% blotong dan bagas yang ditambah 50% blotong menunjukkan 

hasil yang sama. Pada parameter hasil badan buah, baik berat basah maupun berat 

kering, media bagas yang ditambah 25% blotong memberikan hasil yang terbaik, 

dengan hasil berat basah 117,79 g/400 g media pada panen pertama. Hasil ini hampir 

sebanding dengan media bagas yang diberi pupuk TSP, Ca CO3, Ca SO4 dan bekatul 

yang biasa digunakan sebagai nutrien untuk media tanam jamur Tiram 

(Sumarsih,1992). Dengan demikian pemberian blotong 25% dapat menggantikan 

fungsi dari pupuk-pupuk tersebut. Hal ini kemungkinan dengan perbandingan bagas 

75% dan blotong 25% tersebut, media tercukupi kandungan karbonnya, nitrogen, 

kalsium, fosfor, sulfur, dan nutrien lain yang diperlukan untuk pertumbuhan jamur, 

sehingga pertumbuhan menjadi optimum.  
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IV. KESIMPULAN 

1. Media bagas yang ditambah 25% dan 50% blotong sama baiknya untuk 

pertumbuhan badan buah, dengan diameter pileus, panjang tangkai, dan 

jumlah badan buah berturut-turut adalah 7,48; 2,58; 13,67 pada pemberian 

blotong 25%, dan 6,88; 1,69; 6,33 pada pemberian blotong 50%.   

2. Media bagas yang ditambah 25% blotong memberikan hasil yang terbaik pada 

berat basah (117,79 g/400 g media) dan berat kering (16,39 g/400 g media) 

badan buah jamur Tiram putih pada pemanenan pertama. 
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