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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jamur tiram putih (Pleurotus Ostreatus) merupakan jenis jamur kayu, karena 

jamur tersebut tumbuh pada media kayu lapuk. Jamur tiram putih banyak digemari 

oleh masyarakat karena cita rasanya yang khas. Kandungan di dalam jamur tiram 

putih pun banyak yang bermanfaat bagi tubuh kita diantaranya protein, fosfor, lemak, 

besi riboflavin dan lovastatin (penurun kolesterol). Jamur tiram putih banyak digemari 

masyarakat dan memiliki manfaat yang banyak, jamur tersebut memiliki prospek 

usaha yang cukup bagus karena permintaan pasar yang tinggi. Prospek usaha jamur 

tiram putih ini akan menguntungkan jika produktivitas jamur tiram putih meningkat. 

Untuk membudidayakan jamur tiram putih ini diperlukan serbuk kayu sebagai media 

tanam, bekatul dan kapur. Bekatul berfungsi sebagai nutrisi dan sumber karbohidrat, 

karbon dan nitrogen. Karbon digunakan sebagai energi utama sedangkan nitrogen 

untuk membangun miselium. Kapur berfungsi untuk menjaga keasaman media dan 

sumber mineral, selain menggunakan media tanam serbuk gergaji, bekatul dan kapur 

juga digunakan media tambahan tetes tebu atau molase sebagai penambah nutrisi 

jamur tiram putih. (Widyastuti, 2002) 

Molase merupakan limbah dari pabrik gula yang tidak dapat dikristalkan lagi. 

Molase memiliki kandungan K, Ca, Cl yang berfungsi dalam pertumbuhan jamur tiram 

putih, selain itu molase juga memiliki kandungan gula yang merupakan sumber energi 

untuk metabolisme sel jamur tiram putih yang akan merangsang pertumbuhan 
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miselium. Molase juga memiliki kandungan unsure nitrogen berkisar 2-6% yang 

berfungsi untuk membangun miselium. Pemilihan media tambahan molase pada dosis 

yang berbeda diharapkan dapat meningkatkan produksi jamur tiram putih 

(Pemenuhan miselium, jumlah tubuh buah jamur dan berat buah jamur tiram putih). 

(Prayitno, 2010) 

Sterilisasi merupakan proses untuk membunuh mikroorganisme pengganggu 

yang dapat menghambat pertumbuhan jamur. Pada umumnya sterilisasi baglog 

menggunakan drum, cara tersebut masih sangat tradisonal sehingga pada saat 

proses sterilisasi membutuhkan waktu yang cukup lama serta membutuhkan bahan 

bakar yang besar. Sehingga membutuhkan alat untuk menggantikan fungsi drum 

sebagai alat sterilisasi. Autoklaf  merupakan alat sterilisasi sebagai pengganti drum, 

sterilisasi menggunakan autoklaf lebih efektif karena menggunakan panas yang 

bertekanan tinggi sehingga dalam proses sterilisasi bisa berlangsung lebih cepat 

dibandingkan dengan sterilisasi menggunakan drum. (Desna, 2010). 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Proses sterilisasi pada pembuatan baglog/media jamur tiram putih sangatlah 

berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup miselium didalam baglog karena 

apabila baglog tidak benar-benar steril makan akan tumbuh jamur lain yang sifatnya 

parasit yang akan mengganggu tumbuh dan berkembangnya miselium. Nutrisi yang 

cukup juga sangatlah diperlukan untuk keberlangsungan hidup miselium didalam 

baglog. Semakin banyak nutrisi maka semakin cepat miselium merambat memenuhi 

baglog sehingga batang tubuh jamurpun akan cepat tumbuh. Adapun beberapa 

permasalahannya yaitu: 
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1.2.1. Bagaimana mekanisme kerja autoklaf sebagai alat sterilisasi baglog? 

1.2.2. Bagaimana pengaruh waktu sterilisasi terhadap cepat rambat miselium? 

1.2.3. Bagaimana pengaruh penambahan nutrisi berupa molase terhadap cepat 

rambat miselium dan hasil panen pertama? 

 


