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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

Jamur tiram putih merupakan jamur kayu karena hidup pada kayu lapuk, 

dalam pembuatan media tanam jamur tiram putih diperlukan serbuk kayu, bekatul 

dan kapur, pada penelitian ini ditambahkan molase yang berguna sebagai nutrisi. 

Dimana nutrisi yang cukup akan menghasilkan pemenuhan miselium yang cepat 

serta hasil panen yang optimum. 

Tahapan pembuatan media jamur tiram putih meliputi tahap 

persiapan,pengisian media, sterilisasi, inokulasi, inkubasi dan pemeliharaan. 

Media di sterilisasi dengan menggunakan autoklaf selama 60 menit. Mekanisme 

kerja autoklaf yaitu dengan cara memanaskan media menggunakan suhu 

bertekanan tinggi. Pada awalnya, muatan/isi autoklaf tersebut dalam keadaan 

dingin, kemudian uap air memenuhi ruang dalam autoklaf sehingga tekanannya 

menghasilkan suhu tinggi. Agar autoklaf bekerja dengan tepat, perlu dipastikan 

bahwa uap air telah benar-benar jenuh (udara dalam autoklaf harus dikeluarkan). 

Pada penelitian ini tersedia 8 variabel dimana variable tetap adalah serbuk 

kayu 1000gram, bekatul 300gram, kapur 30 gram dan waktu sterilisasi selama 60 

menit. Kemudian terdapat 2 variable berubah yang pertama suhu, suhu diatur 

1000C dan 1210C, yang kedua yaitu jumlah penambahan nutrisi berupa molase 

yang ditulis dengan simbol M0=tanpa penambahan molase, M1=penambahan 

molase 18ml, M2=penambahan molase 36ml, M3=penambahan molase 54ml. 

Pada penelitian ini terdapat 3 analisa penentuan produk. Pertama penentuan 

pemenuhan miselium,pada analisa ini M1 merupakan  kondisi yang paling bagus 

dan M0 paling buruk. Kedua penentuan berat jamur, pada analisa ini M3 merupakan 
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kondisi yang paling bagus dan M0 paling buruk. Dan yang ketiga penentuan jumlah 

batang buah jamur,pada analisa ini M3 merupakan kondisi yang paling bagus dan 

M0 paling buruk . Suhu yang paling optimum pada ketiga analisa yaitu pada suhu 

1210C. 

 

7.2  Saran  

 Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai komposisi penambahan molase 

sehingga produk yang dihasilkan lebih optimum. 

 Perlu adanya pengkajian lebih lanjut untuk penelitian pembuatan media jamur 

sehingga dapat lebih memahami prosedur kinerja dan pemahaman penelitian 

 

 


