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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Autoklaf 

Autoklaf adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi 

suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi (1210C, 15 lbs). 

Jadi tekanan yang bekerja ke seluruh permukaan benda adalah 15 pon tiap inchi2 

(15 Psi = 15 pounds per square inch). selama kurang lebih 15 menit Penurunan 

tekanan pada autoklaf tidak dimaksudkan untuk membunuh mikroorganisme, 

melainkan meningkatkan suhu dalam autoklaf. Suhu yang tinggi inilah yang akan 

membunuh microorganisme. Autoklaf terutama ditujukan untuk membunuh 

endospora, yaitu sel resisten yang diproduksi oleh bakteri, sel ini tahan terhadap 

pemanasan, kekeringan, dan antibiotik. Pada spesies yang sama, endospora 

dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang dapat membunuh sel vegetatif 

bakteri tersebut. Endospora dapat dibunuh pada suhu 100 °C, yang merupakan 

titik didih air pada tekanan atmosfer normal. Pada suhu 121 °C, endospora dapat 

dibunuh dalam waktu 4-5 menit, dimana sel vegetatif bakteri dapat dibunuh hanya 

dalam waktu 6-30 detik pada suhu 65 °C. 

Perhitungan waktu sterilisasi autoklaf dimulai ketika suhu di dalam autoklaf 

mencapai 121 °C. Jika objek yang disterilisasi cukup tebal atau banyak, transfer 

panas pada bagian dalam autoklaf akan melambat, sehingga terjadi perpanjangan 

waktu pemanasan total untuk memastikan bahwa semua objek bersuhu 121 °C 

untuk waktu 10-15 menit. Medium yang akan disterilkan ditempatkan di dalam 

autoclave selama 15-20 menit, hal ini bergantung pada banyak sedikitnya barang 

yang perlu disterilkan. Medium yang akan disterilkan ditempatkan dalam beberapa 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sterilisasi_%28mikrobiologi%29
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Endospora&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sel
http://id.wikipedia.org/wiki/Bakteri
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botol yang agak kecil daripada dikumpul dalam satu botol yang besar. Setelah 

pintu autoclave ditutup rapat, barulah kran pada pipa uap dibuka dan temperatur 

akan terus-menerus naik sampai 121oC Perpanjangan waktu juga dibutuhkan 

ketika cairan dalam volume besar akan diautoklaf karena volume yang besar 

membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai suhu sterilisasi. 

Lamanya sterilisasi tergantung dari volume dan jenis. Alat-alat dan air 

disterilkan selama 1 jam, tetapi media antara 20-40 menit tergantung dari volume 

bahan yang disterilkan. Sterilisasi media yang terlalu lama menyebabkan : 

a. Penguraian gula 

b. Degradasi vitamin dan asam-asam amino 

c. Inaktifasi sitokinin zeatin riboside 

d. Perubahan PH yang berakibatkan depolimerisasi agar 

Autoklaf ada yang menggunakan bahan bakar gas dan ada juga autoklaf 

elektrik. Umumnya dewasa ini kebanyakan menggunakan autoklaf karena 

penggunaannya yang sangat efektif yaitu hanya dikontakan dengan listrik tidak 

perlu mengunakan gas. Berikut contoh gambar dari autoklaf elektrik, gambar 1. 

 

 

 

 

 

      Gambar 1. Autoclave Electric Model 

2.2 Prinsip Kerja Autoklaf 



6 
 

 
 

 Prinsip kerja autoklaf adalah penggunaan uap air jenuh pada tekanan di 

atas tekanan atmosfer dan digunakan untuk memanaskan isi autoklaf. 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 bahwauap air telah benar-

benar jenuh (udara dalam autoklaf harus dikeluarkan). Umunya, autoklaf telah 

dirancang bekerja untuk sterilisasi pada temperatur 1210C dengan tekanan 103,4 

kPa (15lbf in-2) atau pada temperatur 1150C dengan tekanan 69 kPa (10 lbf in-2). 

Temperatur yang bisa dicapai akan lebih rendah jika masih terdapat sebagian 

udara yang bercampur dengan uap air dalam ruang autoklaf. Hal ini mengikuti 

hukum tekanan parsial Dalton, bahwa tekanan total campuran uap air dan udara 

akan sama dengan jumlah tekanan individualnya. Dengan demikian, semakin 

banyak udara, maka tekanan parsial uap air akan semakin rendah sehingga 

menurunkan keseluruhan temperatur campuran. 

Autoklaf memerlukan waktu untuk dapat meningkatkan tekanan uap dan 

suhu, demikian pula untuk proses pendinginannya kembali. Biasanya semakin 

besar ukuran autoklaf, maka semakin panjang pula waktu pemanasan dan 

pendinginannya. Perlu diperhatikan bahwa wadah-wadah (berikut isinya) yang 

disterilkan di dalam autoklaf pasti akan mengalami pemanasan dan pendinginan 

yang lebih lambat, terutama di bagian tengahnya. Karena itu kita perlu menahan 

ketercapaian suhu dan tekanan uap yang diinginkan untuk beberapa lama, 

sehingga seluruh bagian autoklaf dapat tersterilisasi. 

 Mikroorganisme yang berada dalam autoklaf bersuhu tinggi dengan 

tekanan uap air jenuh akan matikarena mengalami degradasi asam nukleat dan 

denaturasi enzim. Namun demikian, bila pemanasan dan tekanan dalam autoklaf 
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tidak memenuhi persyaratan, beberapa tipe bakteri berspora masih bisa bertahan 

hidup dan menggandakan diri. Bacillus Stearothermophilus adalah organisme 

yang seringkali digunakan sebagai indikator biologis keberhasilan operasional 

autoklaf. 

2.3 Jenis-Jenis Autoklaf 

Autoklaf tertdapat tiga jenis, yang dibagi berdasarkan perbedaan 

bagaimana udara dihilangkan dari autoklaf selama proses sterilisasi. 

1. Gravity Displacement Autoclave 

Di dalam ruang autoklaf terdapat udara yang dipindahkan hanya 

berdasarkan gravitasi. Prinsipnya adalah memanfaatkan keringanan uap 

dibandingkan dengan udara, sehingga udara terletak di bawah uap. Cara kerjanya 

dimulai dengan memasukan uap melalui bagian atas autoklaf sehingga udara 

tertekan ke bawah. Secara perlahan, uap mulai semakin banyak sehingga 

menekan udara semakin turun dan keluar melalui saluran di bagian bawah 

autoklaf, selanjutnya suhu meningkat dan terjadi sterilisasi. Autoklaf ini dapat 

bekerja dengan cakupan suhu antara 121-134 °C dengan waktu 10-30 menit. 

2. Prevacuum atau High Vacuum Autoclave 

Autoklaf ini adalah jenis autoklaf  yang dilengkapi pompa, yang 

mengevakuasi hampir semua udara dari dalam autoklaf. Cara kerjan autoklaf ini  

dimulai dengan pengeluaran udara.  Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 

proses ini adalah 8-10 menit. Ketika keadaan vakum tercipta, uap dimasukkan ke 

dalam autoklaf. Akibat kevakuman udara, uap segera berhubungan dengan 

seluruh permukaan benda, kemudian terjadi peningkatan suhu sehingga proses 
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sterilisasi berlangsung. Autoklaf ini bekerja dengan suhu 132-135 °C dengan 

waktu 3-4 menit. 

3. Steam-Flush Pressure-Pulse Autoclave 

Steam-Flush Pressure-Pulse Autoclave adalah jenis autoklaf yang 

menggunakan aliran uap dan dorongan tekanan di atas tekanan atmosfer dengan 

rangkaian berulang. Waktu siklus yang ada pada autoklaf ini tergantung pada 

benda yang disterilisasi. (Kumaladewi, 2015) 

2.4 Sterilisasi 

 Sterilisasi adalah proses penghilangan semua jenis organisme hidup, 

dalam hal ini adalah mikroorganisme yang terdapat dalam suatu benda. Proses ini 

melibatkan aplikasi biocidal agent  atau proses fisik dengan tujuan untuk 

membunuh atau menghilangkan mikroorganisme. Setiap proses baik fisika, kimia 

dan mekanik yang membunuh semua bentuk kehidupan terutama mikroorganisme 

disebut sterilisasi. Adanya pertumbuhan mikroorganisme menunjukkan bahwa 

pertumbuhan bakteri masih berlangsung dan tidak sempurnanya sterilisasi. 

(Fransiska,2013) Sterilisasi ada beberapa macam, yaitu: 

a. Sterilisasi secara mekanik (filtrasi) menggunakan suatu saringan yang berpori 

sangat kecil (0.22 mikron atau 0.45 mikron) sehingga mikroba tertahan pada 

saringan tersebut. Proses ini ditujukan untuk sterilisasi bahan yang peka panas, 

misal nya larutan enzim dan antibiotik. 

b. Sterilisasi secara fisik dapat dilakukan dengan pemanasan & penyinaran. 

- Pemanasan 

 Pemijaran (dengan api langsung): membakar alat pada api secara langsung, 

contoh alat : jarum inokulum, pinset, batang L, dll. 
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 Panas kering: sterilisasi dengan oven kira-kira 60-1800C. Sterilisasi panas 

kering cocok untuk alat yang terbuat dari kaca misalnya erlenmeyer, tabung reaksi 

dll 

 Uap air panas: konsep ini mirip dengan mengukus. Bahan yang mengandung 

air lebih tepat menggungakan metode ini supaya tidak terjadi dehidrasi. 

 Uap air panas bertekanan : menggunalkan autoklaf 

- Penyinaran 

 Sinar Ultra Violet juga dapat digunakan untuk proses sterilisasi, misalnya 

untuk membunuh mikroba yang menempel pada permukaan interior Safety 

Cabinet dengan disinari lampu UV 

c. Sterilisaisi secara kimiawi biasanya menggunakan senyawa desinfektan antara 

lain alkohol. 

2.5 Jamur Tiram Putih (Pleurotus Ostreatus) 

Jamur tiram putih merupakan jenis jamur kayu, karena jamur tersebut 

tumbuh pada media kayu lapuk. Jamur ini tumbuh di daerah subtropis, daerah 

beriklim sedang dan daerah tropis dengan lingkungan yang sesuai. Jamur tiram 

putih banyak digemari oleh masyarakat karena cita rasanya yang khas. 

Kandungan di dalam jamur tiram putihpun banyak yang bermanfaat bagi tubuh kita 

diantaranya protein, fosfor, lemak, besi riboflavin dan lovastatin (penurun 

kolesterol). Jamur tiram putih dapat diolah menjadi beragam menu yang lezat dan 

nikmat antara lain sup jamur, oseng jamur, orak-arik jamur, sate jamur da lain-lain. 

Selain memiliki cita rasa yang enak jamur tiram putih juga memiliki banyak manfaat 

bagi kesehatan tubuh kita antara lain mengurangi kolesterol, sebagai zat 

antioksidan, mencegah hipertensi, beserat tinggi dan masih banyak manfaat yang 

lainnya. 



10 
 

 
 

  Jamur tiram putih merupakan salah satu makanan alternatif pengganti 

daging bergizi tinggi. Komposisi dan kandungan nutrisi jamur Tiram per 100 gram 

adalah: Protein 10,5% - 30,4%, karbohidrat 56,60%, lemak 1,7% - 2,2%, dan serat 

7,5% - 8,7% (Istuti dan Siti, 2006). Jamur tiram juga mengandung vitamin penting, 

terutama vitamin B, C, dan D. Vitamin B1 (tiamin), B2 (riboflavin), niasin, dan 

provitamin D2 (ergosterol), dalam jamur tiram cukup tinggi. Mineral utama tertinggi 

adalah Zn, Fe, Mn, Mo, Co, Pb. 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 (Widyastuti, 2002). 

 Jamur tiram termasuk golongan jamur kayu yang hidup sebagai sporafit 

dan tumbuh secara luas pada limbah hasil hutan dan pertanian, seperti hampir 

semua kayu keras, produk samping kayu (gergajian, kertas), tongkol jangung, 

ampas batang tebu, limbah kopi, pelepah pisang, limbah biji kapas, dan semua 

jerami serealia (Achmad, 2009). Sehingga cukup mudah untuk di 

budidayakan.Meskipun mudah untuk beradaptasi dan di budidayakan, jamur tiram 

memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Sebagai salah satu faktor yang 

harus di perhatikan adalah media tumbuh jamur (baglog). Jamur 

Tirammemerlukan kondisi lingkungan yang sesuai agar dapat tumbuh optimal. 

Kondisi tersebut antara lain: suhu yang dibutuhkan untuk pertumbuhan miselium 

20ºC-30ºCdengan kelembaban 80%-85%., cahaya, derajat keasaman, serta 

konsentrasi karbondioksida (CO2) dan oksigen (O2) (Imtiaj et al, 2008) Nutrisi 

yang dibutuhkan harus terpenuhi dan sebelum proses pemasukan bibit bakteri 

pengganggu yang dapat meng hambat pertumbuhan jamur harus di sterilisasi. 

(Widyastuti, 2002) 
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Berikut merupakan gambar dari jamur tiram putih, Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Jamur tiram Putih (Pleurotus Ostreatus) 

 Jamur haruslah hidup pada media yang terbebas dari organisme dan 

tentunya memiliki nutrisi yang cukup baik, ada beberapa syarat media yang 

diperlukan untuk keberlangsungan tumbuh dan berkembangnya jamur, yaitu: 

a. Tempat Keasaman 

 Tingkat keasaman media sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan 

jamur tiram. Apabila pH terlalu rendah atau terlalu tinggi maka pertumbuhan jamur 

akan terhambat. bahkan mungkin akan tumbuh jamur lain yang akan mergganggu 

pertumbuhan jamur tiram itu sendiri. Keasaman pH media perlu diatur antara pH 

6 – 7 dengan menggunakan kapur ( Calsium carbonat ) 

b. Suhu Udara 

 Pada budidaya jamur tiran suhu udara memegang peranan yang penting 

untuk mendapatkan pertumbuhan badan buah yang optimal. Pada umumnya suhu 

yang optimal untuk pertumbuhan jamur tiram, dibedakan dalam dua fase yaitu fase 

inkubasi yang memerlukan suhu udara berkisar antara 22 – 28 OC dengan 

kelembabon 60 – 70 % dan fase pembentukan tubuh buah memerlukan suhu 

udara sama antara 22 – 28  ‘C untuk jamur tiram putih dan  22–30 ‘C untuk jamur 

tiram coklat, dengan kelembaban sama 85 – 95 %. 



12 
 

 
 

c. Cahaya 

 Pertumbuhan misellium akan tumbuh dengan cepat dalam, keadaan 

gelap/tanpa sinar, Sebaiknya selama masa pertumbuhan misellium ditempatkan 

dalam ruangan yang gelap, tetapi pada masa pertumbuhan badan buah 

memerlukan adanya rangsangan sinar. Pada tempat yang sama sekali tidak ada 

cahaya badan buah tidak dapat tumbuh, oleh karena itu pada masa terbentuknya 

badan buah pada permukaan media harus mulai mendapat sinar dengan 

intensitas penyinaran ? 60 – 70 %. (Dyanwidyastanto, 2009) 

2.6 Spesifikasi Jamur Tiram (Pleurotus Ostreatus) 

 Jamur tiram (Pleurotus ostreatus) adalah jamur pangan 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. Jamur tiram 

masih satu kerabat dengan Pleurotus eryngii dan sering dikenal dengan sebutan 

King Oyster Mushroom. Tubuh buah jamur tiram memiliki tangkai yang tumbuh 

menyamping (bahasa Latin: pleurotus) dan bentuknya seperti tiram (ostreatus) 

sehingga jamur tiram mempunyai nama binomial Pleurotus ostreatus. Bagian 

tudung dari jamur tersebut berubah warna dari hitam, abu-abu, coklat, hingga 

putih, dengan permukaan yang hampir licin, diameter 5-20 cm yang bertepi tudung 

mulus sedikit berlekuk. Selain itu, jamur tiram juga memiliki spora berbentuk 

batang berukuran 8-11×3-4μm serta miselium berwarna putih. 

  

 

Klasifikasi jamur tiram: 

Kingdom: Fungi 
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Filum: Basidiomycota 

Kelas: Homobasidiomycetes 

Ordo: Agaricales 

Family: Tricholomatacea 

Genus : Pleurotus 

Spesies: P. Ostreatus 

 Pada umumnya jamur tiram, Pleurotus ostreatus, mengalami dua tipe 

perkembangbiakan dalam siklus hidupnya, yakni secara aseksual maupun seksual. 

Seperti halnya reproduksi aseksual jamur, reproduksi aseksual basidiomycota 

secara umum yang terjadi melalui jalur spora yang terbentuk secara endogen pada 

kantung spora atau sporangiumnya, spora aseksualnya yang disebut konidiospora 

terbentuk dalam konidium. Sedangkan secara seksual, reproduksinya terjadi 

melalui penyatuan dua jenis hifa yang bertindak sebagai gamet jantan dan betina 

membentuk zigot yang kemudian tumbuh menjadi primodia dewasa. Spora 

seksual pada jamur tiram putih, disebut juga basidiospora yang terletak pada 

kantung basidium. Mula-mula basidiospora bergerminasi membentuk suatu masa 

miselium monokaryotik, yaitu miselium dengan inti haploid. Miselium terus 

bertumbuh hingga hifa pada miselium tersebut berfusi dengan hifa lain yang 

kompatibel sehingga terjadi plasmogami membentuk hifa dikaryotik. Setelah itu 

apabila kondisi lingkungan memungkinkan (suhu antara 10-20 °C, kelembapan 85-

90%, cahaya mencukupi, dan CO2 < 1000 ppm) maka tubuh buah akan terbentuk. 

Terbentuknya tubuh buah diiringi terjadinya kariogami dan meiosis pada basidium. 

Nukleus haploid hasil meiosis kemudian bermigrasi menuju tetrad basidiospora 
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pada basidium. Basidium ini terletak pada bilah atau sekat pada tudung jamur 

dewasa yang jumlahnya banyak (lamela). Dari spora yang terlepas ini akan 

berkembang menjadi hifa monokarion. Hifa ini akan memanjangkan filamennya 

dengan membentuk cabang hasil pembentukan dari dua nukleus yang dibatasi 

oleh septum (satu septum satu nukleus). Kemudian hifa monokarion akan 

mengumpul membentuk jaringan sambung menyambung berwarna putih yang 

disebut miselium awal dan akhirnya tumbuh menjadi miselium dewasa (kumpulan 

hifa dikarion). Dalam tingkatan ini, hifa-hifa mengalami tahapan plasmogami, 

kariogami, dan meiosis hingga membentuk bakal jamur. Nantinya, jamur dewasa 

ini dapat langsung dipanen atau dipersiapkan kembali menjadi bibit induk. (Nanda, 

2014) 

2.7 Miselium 

 Miselium adalah massa hifa yang membentuk tubuh jamur multiseluler. 

Kelompok yang berbeda dari jamur memiliki miselium yang berbeda. Miselium 

jamur memungkinkan baik reproduksi jamur generatif atau vegetatif. Ketika jamur 

multiseluler diklasifikasikan berdasarkan morfologi dan struktur miselium mereka. 

Misalnya, ascomycota, Deuteromycota, dan Basidiomycota memiliki septate 

miselium bercabang, sedangkan zygomycota memiliki miselium aseptate 

bercabang lanjutan. (Sridianti, 2016) 
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     Gambar 3. Miselium 

 

2.8 Media Tanam (Baglog) 

 Media tanam jamur tiram putih atau disebut juga dengan baglog 

merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan keberhasilan budidaya 

jamur. Pemilihan bahan yang cocok bagi pertumbuhan merupakan kunci sukses. 

Jamur pangan pada umumnya tumbuh pada media kayu walaupun ada yang 

dibudidayakan di atas jerami yaitu jamur merang. Oleh karena itu, bahan pokok 

yang digunakan untuk budidaya jamur kayu yaitu serbuk gergaji kayu. Berikut 

komposisi dari baglog: 

a. Serbuk Kayu 

 Bahan ini merupakan bahan dasar pembuatan media tanam (baglog). 

Serbuk kayu mengandung beragam zat didalamnya yang dapat memacu 

pertumbuhan atau sebaliknya. Zat-zat yang dibutuhkan jamur untuk tumbuh yaitu 

karbohidrat serat dan lignin. Sedangkan zat yang dapat menghambat 

pertumbuhan yaitu zat metabolit sekunder atau yang umum dikenal sebagai getah 

dan atsiri. Dengan demikian serbuk kayu yang yang digunakan hendaknya dari 

pohon tidak bergetah seperti albasia, randu, meranti dan lain-lain. Serbuk kayu di 

Indonesia mudah diperoleh pada pabrik-pabrik penggergajian kayu. Bahan ini 

sangat melimpah dan belum banyak dimanfaatkan walaupun memiliki kegunaan 

lain seperti pembuatan papan partikel, gerabah atau genting. Pemilihan serbuk 

kayu perlu memperhatikan kebersihan dan kekeringan. Selain itu serbuk kayu 

yang akan digunakan haruslah masih segar. Serbuk kayu yang telah lapuk atau 
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busuk ada kemungkinan membawa kontaminan seperti bakteri atau cendawan 

lain. Serbuk kayu yang berasal dari kayu keras seperti albasia dan meranti sangat 

baik untuk mempertahankan bentuk baglog agar tidak berubah. Serbuk kayu yang 

tercampur oleh minyak atau oli perlu dihindarkan karena akan menghambat 

bahkan membunuh hifa-hifa jamur. 

b. Kapur 

 Kapur merupakan bahan baku sebagai sumber kalsium (Ca) dan berguna 

untuk mengatur tingkat kemasaman (pH) media. Kapur yang digunakan yaitu 

kapur pertanian (CaCO3). Kandungan kalsium dan karbonnya sangat dibutuhkan 

bagi pertumbuhan jamur dan sebagai penyumbang nutrisi pada saat jamur 

dikonsumsi. 

c. Bekatul 

 Bekatul merupakan hasil sisa dari penggilingan padi. Apabila diamati 

bekatul terdiri dari bubuk dan butiran kecil akibat dari pengupasan kulit padi, selain 

itu bekatul mengandung serbuk kulit padi. Bahan ini telah umum digunakan pada 

industri peternakan sebagai pakan. Pada media jamur penggunaan bekatul 

dimaksudkan sebagai sumber karbohidrat, karbon (C) dan nitrogen (N). Selain itu 

vitamin B1 dan B2 juga terkandung didalamnya. Bekatul yang digunakan dapat 

berasal dari berbagai jenis padi dan yang perlu diperhatikan yaitu pemilihan harus 

yang masih baru dan belum bau / tengik. 

 

 

d. Gips 

 Gips atau CaSO4 digunakan sebagai sumber kalsium (Ca) dan berguna 

untuk memperkokoh media baglog. Dalam keadaan kokoh media tidak akan cepat 
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rusak. Namun penggunaan gips disebut-sebut tidak organik dan tidak sehat 

mungkin karena mengandung senyawa SO4, oleh karena itu gips mulai 

ditinggalkan oleh petani jamur. 

e. Pupuk 

Pemberian pupuk juga merupakan pilihan. Pupuk yang biasa diberikan 

yaitu urea dan SP-36. pemberian pupuk dimaksudkan sebagai nutrisi 

pertumbuhan jamur dan dapat mempercapat pemanenan. Selain itu ukuran rata-

rata jamur yang dihasilkan lebih besar. Kelemahan hasil jamur yang menggunakan 

pupuk yaitu jamur menjadi lebih rentan kerusakan seperti perubahan warna dan 

masa simpan lebih singkat. Hal ini disebabkan karena kadar air dalam jamur 

menjadi lebih banyak. Penggunaan pupuk di luar negeri seperti Taiwan dan 

Thailand sebagai surganya jamur dunia akhir-akhir ini mulai ditinggalkan. Mereka 

mulai merubah dan memperlengkap nutrisi bahan media dengan biji-bijian dan 

bahan organik lainnya. Mereka yakin bahwa jamur yang bernilai gizi tinggi akan 

lebih sehat tanpa menggunakan pupuk. Sekarang silahkan, anda bisa memilih dan 

menentukan komposisi mana yang akan digunakan dengan kelebihan dan 

kekurangannya masing-masing. (Arafat, 2015) 

 

 

 

 

     Gambar 4. Media Tanam Jamur Tiram Putih (Baglog) 

2.9 Molase 

 Molase atau yang biasa disebut tetes tebu merupakan salah satu produk 

hasil dari pengolahan gula tebu yang masih mengandung gula dan juga asam 
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organic. Molase memiliki bentuk berupa cairan yang kental berwarana coklat. 

Selain itu, molase juga memiliki kandungan sukrosa yang cukup tinggi yaitu 48%-

55% sehingga molase ini seringkali dijadikan bahan baku untuk pembuatan etanol. 

Pada umumnya, molase juga digunakan untuk ruang lingkup peternakan dan juga 

pertanian. Selain itu, molase juga digunakan untuk bahan baku pembuatan MSG, 

gasohol, alkohol, dan juga sebagai pembentuk asam sitrat yang nantinya semua 

bahan tersebut digunakan untuk pembuatan aneka bahan baku makanan dan juga 

obat-obatan. Biasanya, molase dibuat ditemukan di dalam pabrik gula. 

 Proses pembuatan molase yaitu Tahap pertama, tebu digiling terlebih 

dahulu sehingga mengeluarkan nira mentah yang bentuknya seperti jus. 

Kemudian, nira mentah tersebut dimasukkan ke dalam sebuah proses pemurnian 

dengan cara mengendapkan nira kotor sehingga nantinya menjadi nira yang 

bersih. Lalu, nira bersih ini dilanjutkan dengan masuk ke dalam proses penguapan 

supaya konsentrasinya terus meningkat hingga mencapai tingkat jenuhnya. 

Setelah proses penguapan, nira yang sudah kental tersebut akan memasuki 

proses memasak untuk membentuk Kristal gula. Setelah nira berubah menjadi 

Kristal gula, selanjutnya memasuki proses pendinginan yaitu dengan memasukan 

Kristal gula ke dalam alat pemusing dan setelah itu disaring sehingga gula mentah 

dan tetes tebu menjadi terpisah. (Udin, 2015) 
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