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ABSTRACT  

The growth of oyster mushrooms (Pleurotus ostreatus) requires a lignocellulose-

containing substrate such as sawdust and baggase. The purpose of this study was 

to analyze the optimal formulation of a combination of sawdust and bagasse with 

which inoculated on the growth of oyster mushrooms mycellium the addition of 

local isolates Aspergillus fumigatus TT and Aspergillus sp II. The experiments 

were arranged in factorial complete randomized design with factor of substrate 

and isolate. The results showed mycelium growth was effected by the substrate. 

The highest growth rate of P. ostreatus mycelium was found in 30% sawdust + 

70% bagasse with Aspergillus fumigatus TT (1.24 cm/day), 30% sawdust + 70% 

bagasse with A. fumigatus TT + Aspergillus sp II (1.38 cm/day) and 100% 

bagasse with A. fumigatus TT (1.39 cm/day). Combination of bagasse without of 

isolate in substrat result in a longer of primordium initition. 

Keywords: Bagasse, lignocellulose, local isolates, Pleurotus ostreatus, sawdust  

ABSTRAK 

Pertumbuhan jamur tiram (Pleurotus ostreatus) membutuhkan substrat yang 

mengandung lignoselulosa seperti serbuk gergaji dan ampas tebu. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menganalisis formulasi optimal dari kombinasi serbuk 

gergaji dan ampas tebu yang diinokuasi isolat Aspergillus fumigatus TT dan 

Aspergillus sp II terhadap pertumbuhan miselium jamur tiram. Penelitian ini 

disusun dalam rancangan acak lengkap faktorial dengan faktor substrat dan isolat. 

Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan miselium dipengaruhi oleh substrat. 

Laju pertumbuhan miselium tertinggi terdapat pada serbuk gergaji 30%+ampas 

tebu 70% dengan isolat Aspergillus fumigatus TT (1,24 cm/hari), serbuk gergaji 

30%+ampas tebu 70% dengan isolat A. fumigatus TT+Aspergillus sp II (1,38 

cm/hari) dan ampas tebu 100% dengan isolat A. fumigatus TT (1,39 cm/hari). 

Kombinasi ampas tebu tanpa pemberian isolat menghasilkan waktu munculnya 

primordium lebih lama. 

Kata Kunci : Ampas tebu, isolat lokal, lignoselulosa, Pleurotus ostreatus, serbuk  

gergaji
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PENDAHULUAN 

Jamur tiram (Pleurotus 

ostreatus) merupakan salah satu 

jamur konsumsi yang memiliki cita 

rasa khas dan kaya akan kandungan 

gizi. P. ostreatus sering dijadikan 

makanan alternatif yang non 

kolestrol dan tinggi protein (10,5-

30,4%) (Sumarmi 2006) jika 

dibandingkan dengan protein daging 

sapi (19,8%), daging ayam (18,2%), 

telur ayam (12,8%) dan susu murni 

(3,2%) (Sediaoetama 2004).  

Di Indonesia, pertumbuhan 

P.ostreatus biasanya menggunakan 

serbuk gergaji kayu sebagai substrat 

karena mengandung selulosa 

(49,50%), hemiselulosa (24,56%) 

dan lignin (26,8%) (Martawijaya et 

al. 1989). Semakin meningkatnya 

permintaan akan jamur tiram 

menyebabkan ketersediaan serbuk 

gergaji menjadi terbatas dan sulit 

diperoleh. Pemanfaatan limbah 

pertanian yang banyak mengandung 

lignoselulosa seperti ampas tebu 

dapat dijadikan sebagai substrat 

alternatif bagi P.ostreatus. 

Berdasarkan data produksi giling 

tahun 2009, dalam 29,911 juta 

ton/tahun tebu yang digiling terdapat 

2,991 juta ton ampas tebu (P3G1 

2010). 

Selulosa dan lignin pada 

substrat merupakan senyawa yang 

sulit didegradasi dengan cepat di 

lingkungan (Higuchi 1990; Field et 

al. 1993) sehingga diperlukan 

bioaktivator pada proses 

pengomposan. Penambahan mikroba 

lignoselulolitik pada saat 

pengomposan akan mempercepat 

proses penguraian senyawa 

kompleks menjadi sederhana karena 

mikroba menghasilkan enzim 

ekstraseluler untuk mendegradasi 

selulosa dan hemiselulosa 

(Saskiawan 2015). Menurut 

Vetayasuporn et al. (2006) 

penggunaan EM pada substrat jamur 

tiram mampu menguraikan gula 

menjadi sumber karbon sehingga 

mempercepat pertumbuhan 

miselium, pemunculan primordium 

dan pembentukan tubuh buah. 

Dahmardeh et al. (2010) menyatakan 

kolonisasi miselium membutuhkan 

waktu tiga minggu setelah inokulasi 

dan tubuh buah muncul setelah 2-3 

hari. 

Jamur isolat lokal Riau seperti 

Aspergillus fumigatus TT, 

Aspergillus sp II, Trichoderma sp 

dan Penicillium sp PNE4 telah 

diketahui memiliki potensi 

selulolitik, ligninolitik dan bersifat 

termotoleran (Martina & Roza 2012). 

Pemberian isolat Aspergillus 

fumigatus TT, Penicilium sp. PN6 

dan Trichoderma sp. PNE4 mampu 

menurunkan kadar karbon dan rasio 

C/N tetapi meningkatkan kandungan 

nitrogen (2,65%), fosfor (0,87%) dan 

kalium (6,09%) pada kompos eceng 

gondok (Juprianto et al. 2013). 

Wardani (2016), melaporkan bahwa 

pemberian jamur isolat lokal Riau 

Aspergillus fumigatus TT, Penicilium 

sp PN6 dan Trichoderma sp PNE4 

berpotensi sebagai bioaktivator 

pengomposan substrat serbuk gergaji 

dalam meningkatkan produksi 

P. ostreatus. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk menganalisis 

formulasi kombinasi substrat serbuk 

gergaji dan ampas tebu yang optimal 

terhadap pertumbuhan jamur tiram 
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dengan penambahan isolat 

Aspergillus fumigatus TT dan 

Aspergillus sp II.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan November 2017- Februari 

2018 di Laboratorium Mikrobiologi 

Jurusan Biologi Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

Universitas Riau dan UPT. 

Perkebunan Pertanian Fakultas 

Pertanian, Universitas Riau.  

Alat-alat yang digunakan 

dalam penelitian adalah tabung 

reaksi, cawan petri, ose, mikroskop, 

erlemeyer, jangka sorong, bunsen, 

gelas bekker, pipet volume, bulb, 

hemositometer, autoklaf, spatula, 

timbangan analitik, pipet tip, 

microwave, oven, sekop, drum besi, 

paralon, terpal, ember, botol kaca 

500 ml. Bahan yang digunakan 

adalah isolat jamur lokal Riau 

Aspergillus fumigatus TT dan 

Aspergillus sp II koleksi dari 

Laboratorium Mikrobiologi FMIPA 

Universitas Riau,  kentang, akuades, 

agar bacto, alkohol 70%,  garam 

fisiologis, bibit F3 P. ostreatus, 

serbuk gergaji, ampas tebu, CaCO3, 

dolomit, gipsum, dedak padi, air, 

jagung, karet gelang dan plastik PP. 

Penelitian ini menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap faktorial 

terdiri atas dua faktor dengan 3 kali 

ulangan. Faktor pertama kombinasi 

substrat terdiri dari  M1 : serbuk 

gergaji kayu 100%, M2 : Serbuk 

gergaji kayu 70% + ampas tebu 30%, 

M3 : Serbuk gergaji kayu 30% + 

ampas tebu 70% dan M4 : Ampas 

tebu 100%. Faktor kedua pemberian 

isolat  jamur terdiri atas J1 : Tanpa 

Isolat, J2 : A. fumigatus TT, J3 : 

A. fumigatus TT + Aspergillus sp II 

dan J4 : Aspergillus sp II. 

Persiapan Inokulum Pengomposan 

A. fumigatus TT dan 

Aspergillus sp II diremajakan pada 

media PDA dengan metode totol dan 

diinkubasi selama 5 hari pada suhu 

ruang. Miselium isolat yang tumbuh 

dipotong dalam bentuk disk 

menggunakan pipet tip 8 mm 

sebanyak 10 disk dan inokulasikan 

ke dalam 250 g medium jagung. 

Kemudian medium jagung 

diinkubasi selama 21 hari pada suhu 

ruang. Kultur isolat kemudian 

dihitung suspensi spora dengan cara 

menggiling 1 g kultur menggunakan 

mortar steril dan dilakukan 

pengenceran hingga pengenceran 

ketiga (10
-3

). Suspensi spora dihitung 

menggunakan hemositometer 

menurut rumus Gabriel dan Riyanto 

(1989). 

  
   

      
     

 

Keterangan 

S : Jumlah spora 

t : Jumlah spora dalam kotak 

sampel yang diamati 

d : Tingkat Pemngenceran 

n : Jumlah kotak sampel yang 

diamati 

0,25 :Faktor koreksi penggunaan 

kotak sampel skala kecil 

dalam hemositometer 

Persiapan Substrat  

Ampas tebu direndam dalam 

air selama 24 jam kemudian dijemur 

dibawah sinar matahari langsung 

hingga kering dan dicacah dengan 

ukuran + 2 cm (Pant et al. 2006). 
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Semua bahan substrat dedak padi (4 

kg), gipsum (500 g), dolomit (600 g) 

dan CaCO3 (400 g) ditambahkan 

pada 20 kg serbuk gergaji dan ampas 

tebu sesuai perlakuan. Substrat 

diaduk hingga rata dan ditambahkan 

air hingga kelembaban mencapai 60-

70% (Pradita et al. 2012). Inokulum 

pengomposan sebanyak 500 g kultur 

(10
9 

spora/g) ditambahkan pada 

substrat dan diaduk hingga merata 

kemudian dimasukkan ke dalam 

terpal hitam dan diinkubasi selama 5 

hari (Wardani 2016). 

Pembuatan baglog dan inokulasi 

Substrat yang telah 

dikomposkan dimasukkan sebanyak 

+ 500 g ke dalam plastik poliprolilen 

(PP) yang berukuran 1 kg dan 

dipadatkan. Mulut palstik disisakan 

sekitar 10 cm untuk diikat dengan 

karet gelang. Baglog disterilisasi 

menggunakan drum besi selama 8-9 

jam pada suhu 100-110
o
C. Baglog 

kemudian didiamkan selama 1 

malam (Puspaningrum & Suparti 

2013). 

Inokulasi dilakukan secara 

aseptis dengan cara memasukkan 

bibit P. ostreatus sebanyak 20 g (10
9 

spora/g) ke dalam baglog. Mulut 

baglog dipasangi cincin plastik yang 

berukuran +2,5 cm kemudian ditutup 

dengan kertas dan diikat kembali. 

Baglog diinkubasi pada suhu ruang 

hingga miselium memenuhi seluruh 

permukaan baglog yang ditandai 

permukaan media berwarna putih 

(Djarijah & Djarijah 2001). Pada 

baglog yang telah dipenuhi miselium 

P. ostreatus, kertas penutup mulut 

baglog dibuka kemudian diinkubasi 

dan diamati waktu munculnya tubuh 

buah awal P. ostreatus. 

Pengemasan dan Inokulasi Media 

pada Tabung reaksi 

Pengemasan substrat dan 

inokulasi pada tabung reaksi 

dilakukan untuk mengukur laju 

pertumbuhan miselium. Substrat 

sebanyak 10 g dimasukkan ke dalam 

tabung reaksi 50 ml ditekan hingga 

memadat kemudian ditutup dengan 

kapas dan aluminium foil. Substrat 

disterilisasi menggunakan autoklaf 

pada suhu 121
o
C pada tekanan 2 psi 

selama 15 menit kemudian 

didinginkan selama 24 jam (Salar 

2007). Bibit P. ostreatus sebanyak 2 

g (10
9 

spora/g) diinokulasikan pada 

substrat kemudian diinkubasi dalam 

kondisi gelap pada suhu ruang 

(Wardani 2016). 

Parameter yang diamati 

Laju Pertumbuhan Miselium 

(cm/hari) 

Laju pertumbuhan miselium 

diukur setiap hari dari terbentuknya 

miselium hingga miselium menutupi 

permukaan tabung reaksi (Yanuati 

2007). ). Laju pertumbuhan miselium 

dihitung menggunakan rumus 

(Zadoks & Schein 1979).  

   
     

     
 

Keterangan : 

R :Laju pertumbuhan miselium 

jamur dalam tabung reaksi 

(cm/hari) 

L1 : Panjang pertumbuhan miselium 

jamur pada pengamatan 

pertama (cm) 

L2 : Panjang pertumbuhan miselium 

jamur pada pengamatan 

terakhir (cm) 
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t1 : Waktu pertama kali tumbuhnya 

miselium jamur setelah 

inokulasi (hari) 

t2 : Waktu terakhir miselium jamur 

tumbuh (hari) 

Waktu Munculnya Primordium 

Awal P. ostreatus 

Pemunculan primordium 

awal  diamati dengan mencatat hari 

pertama munculnya primordium 

yang berbentuk ujung jarum 

Analisis Data 

Data laju pertumbuhan 

miselium dan waktu munculnya 

primordial yang diperoleh dianalisis 

menggunakan Analisis of Variance 

(ANOVA) apabila terdapat beda 

nyata dilanjutkan dengan Uji Duncan 

pada taraf 5% (DMRT). Pengolahan 

data dilakukan menggunakan 

program komputer SPSS versi 17.0. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Laju Pertumbuhan Miselium 

Pleurotus ostreatus 

Hasil sidik ragam 

menunjukkan bahwa interaksi 

kombinasi substrat dengan isolat, 

faktor tunggal kombinasi substrat 

dan pemberian isolat berpengaruh 

nyata terhadap laju pertumbuhan 

miselium jamur tiram. 

Tabel 1 menunjukkan bahwa 

perlakuan M3J2, M3J3 M4J2 

menghasilkan laju pertumbuhan 

miselium tertinggi dan berbeda nyata 

jika dibandingkan dengan perlakuan 

lainnya. Hal ini diduga karena 

perlakuan ini memiliki komposisi 

ampas tebu lebih banyak dan adanya 

pemberian isolat pada saat 

pengomposan mampu menguraikan 

senyawa kompeks menjadi lebih 

sederhana sehingga menyediakan 

nutrisi awal bagi pertumbuhan 

miselium jamur tiram. 

Menurut Samsuri et al. (2007) 

Ampas tebu mengandung α-selulosa 

52,7%, hemiselulosa 17,5% dan 

lignin 24,2%. Zhang et al. (2002) 

menyatakan bahwa kandungan 

hemiselulosa dan selulosa lebih 

banyak digunakan oleh jamur tiram 

sebagai sumber karbon. Sumber 

karbon (C) dari hasil degradasi 

substrat oleh mikroorganisme 

selulolitik akan lebih mudah 

digunakan sebagai energi untuk 

proses pertumbuhan jamur tiram 

(Vetayasuporn 2004). Menurut 

Martina & Roza (2012) A. fumigatus 

TT dan Aspergillus sp II indigenus 

Riau telah diketahui memiliki 

kemampuan pendegradasi lignin dan 

selulosa, dimana isolat A. fumigatus 

TT menghasilkan rasio aktivitas 

selulolitik sebesar 4,95 dan 

Aspergillus sp II menghasilkan rasio 

aktivitas ligninolitik sebesar 8,25 

pada kondisi termotoleran. 

Kombinasi substrat 

menunjukkan perlakuan M3 

menghasilkan laju pertumbuhan 

miselium tertinggi dan berbeda nyata 

dengan substrat lainnya yaitu 1,15 

cm/hari. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian Nawaruddin et al. (2017) 

bahwa laju pertumbuhan miselium 

pada kombinasi serbuk gergaji 25% 

dan ampas tebu 75% lebih tinggi 

dibandingkan hanya dengan serbuk 

gergaji saja yaitu 1,10 cm/hari. Hal 

ini karena kandungan lignin dan 

selulosa berbeda-beda pada substrat 

sehingga akan mempengaruhi laju 

pertumbuhan miselium jamur tiram. 

Menurut Islami et al. (2013) ampas 
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tebu lebih mudah didegradasi 

daripada serbuk gergaji karena 

kandungan ligninnya lebih rendah.

Tabel 1.  Laju pertumbuhan miselium pada kombinasi substrat dan isolat setelah 

diinkubasi beberapa waktu 

Laju Pertumbuhan Miselium (cm/hari) 

Substrat 

Isolat 

J1 J2 J3 J4 
Rerata 

Substrat 

M1 1,03+0,06def 1,08+0,37efg 0,99 +0,50def 1,10+0,14efg 1,05+0,85b 

M2 0,66+0,30ab 0,97+0,77cdef 0,92+0,23cde 1,12+0,24fg 0,91+0,20a 

M3 0,98+0,14cdef 1,24+0,95gh 1,38+0,10h 1,00+0,45def 1,15+0,19c 

M4 0,61+0,10a 1,39+0,32h 0,87+0,20cd 0,80+0,11bc 0,91+0,30a 

Rerata 

Isolat 
0,82+0,20a 1,16+0,17c 1,04+0,21b 1,00+0,18b 

 

Angka pada kolom dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji 

DMRT taraf 5%. Faktor tunggal substrat dan isolat dianalisis berbeda 

Pemberian isolat menunjukkan 

laju pertumbuhan miselium lebih 

tinggi dibandingkan tanpa pemberian 

isolat (0,82 cm/hari). Hal ini 

dikarenakan isolat sebagai 

bioaktivator kompos mampu 

mempercepat proses penguraian 

senyawa kompleks menjadi 

sederhana sehingga menghasilkan 

nutrisi lebih banyak bagi 

pertumbuhan miselium. Menurut 

Saskiawan (2015), pemberian 

inokulan mikroba selulolitik pada 

saat pengomposan berperan penting 

dalam menguraikan senyawa 

kompleks menjadi senyawa 

sederhana karena mikroba mampu 

mengeluarkan enzim ekstraseluler 

untuk mendegradasi selulosa dan 

hemiselulosa.  

Laju pertumbuhan miselium 

tertinggi diperoleh pada perlakuan J2 

yaitu 1,16 cm/hari. Pada penelitian 

Wardani (2016) yang menggunakan 

isolat yang sama yaitu A. fumigatus 

TT menghasilkan laju pertumbuhan 

miselium jamur tiram 0,43 cm/hari 

pada substrat serbuk gergaji. Hal ini 

dikarenakan J2 mempunyai 

kemampuan degradasi selulosa lebih 

baik jika dibandingkan dengan 

degradasi lignin sehingga pada 

substrat yang kaya akan selulosa 

akan lebih mudah terurai 

A. fumigatus TT. 

Pemunculan Tubuh Buah Awal 

(Primordium) Pleurotus ostreatus 

Hasil sidik ragam 

memperlihatkan bahwa interaksi 

kombinasi substrat dengan 

pemberian isolat, dan faktor tunggal 

pemberian isolat berpengaruh nyata 

terhadap munculnya primordium 

awal jamur tiram, sedangkan faktor 

tunggal kombinasi substrat 

menujukkan tidak ada pengaruh 

nyata terhadap munculnya 

primordium.  

Tabel 2 menunjukkan bahwa 

perlakuan M4J2 lebih cepat 

munculnya primordium namun tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan 

lainnya kecuali pada perlakuan 
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M2J1, M3J1 dan M4J1. Hal ini 

dikarenakan kandungan nutrisi pada 

substrat telah tercukupi untuk 

pembentukan tubuh buah sehingga 

waktu pemunculan primordium 

menjadi lebih cepat. Sementara 

perlakuan M2J1, M3J1 dan M4J1 

merupakan perlakuan tanpa adanya 

pemberian isolat sehingga 

penyediaan nutrisi dari penguraian 

senyawa kompleks pada substrat 

masih sedikit. Hal ini menyebabkan 

jamur tiram membutuhkan waktu 

lebih lama dalam menyerap nutrisi 

sehingga pemunculan primordium 

juga akan menjadi lama.  

Tabel 2.  Waktu  munculnya primordium awal  P. ostreastus pada kombinasi 

substrat dan pemberian isolat 

Waktu  munculnya primordial awal  P. ostreastus (hari) 

Substrat 

Isolat 

J1 J2 J3 J4 
Rerata 

Substrat 

M1 44,33+9,71
abcd

 43,33+2,08
abcd

 39,33 +4,93
abc

 47,33+6,66
abcd

 43,58+3,30
a
 

M2 50,67+5,77
cde

 41,00+3,61
abc

 46,67+5,86
abcd

 39,33+0,58
abc

 44,41+6,08
a
 

M3 54,00+10,39
de

 39,33+4,16
abc

 43,33+1,53
abcd

 45,00+5,29
abcd

 45,41+7,73
a
 

M4 58,67+7,50
e
 35,67+4,16

a
 37,67+5,50

ab
 45,67+3,21

abcd
 44,41+10,48

a
 

Rerata 

Isolat 
51,92+9,10

b
 39,83+4,24

a
 42,75+5,48

a
 44,75+6,06

a
  

Angka pada kolom dengan huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji 

DMRT taraf 5%.  Faktor tunggal substrat dan isolat dianalisis berbeda 

 

Waktu munculnya primordium 

awal umumnya dipengaruhi oleh laju 

pertumbuhan miselium jamur tiram. 

Menurut Sumiati et al. (2013), 

semakin cepat penyebaran miselium 

maka munculnya primordium juga 

semakin cepat. Yunizar et al. (2006) 

menyatakan bahwa substrat yang 

telah terkolonisasi miselium secara 

sempurna akan lebih cepat mensuplai 

nutrisi awal dibandingkan substrat 

yang belum terkolonisasi secara 

sempurna. Substrat yang penuh akan 

mengunpulkan energi untuk 

merangsang pembentukan 

primordium jamur tiram.  Perlakuan 

M2J1, M3J1 dan M4J1 memperoleh 

laju pertumbuhan miselium cendrung  

 

 

rendah sehingga berdampak pada 

pemunculan primordium jamur tiram 

menjadi lebih lama.  

Kombinasi substrat 

menunjukkan waktu pemunculam 

primordium tidak berbeda nyata 

antar perlakuan yang berkisar dari 

43,58-45,41 hsi secara statistika.  

Pemberian isolat menunjukkan 

perbedaan nyata terhadap waktu 

munculnya primordium 

dibandingkan tanpa pemberian isolat, 

namun tidak berbeda nyata antar 

jenis isolat. Pemberian isolat 

memperoleh rerata waktu 

pemunculan primordium berkisar 

39,83-44,75 hsi. Perlakuan tanpa 

isolat (J1) menghasilkan waktu 
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pemunculan primordium paling lama 

yaitu 51,92 hsi. Hal ini menunjukkan 

bahwa isolat berfungsi sebagai 

bioaktivator yang dapat 

mempercepat pengomposan dan 

mampu menguraikan senyawa 

kompleks menjadi sederhana. 

Saskiawan (2015) melaporkan bahwa 

pemberian mikroba selulolitik 

Trichoderma harzianum dan 

Aspergillus niger pada jerami padi 

menghasilkan kadar monosakarisa 

glukosa dan xilosa lebih tinggi 

daripada tanpa pemberian inokulum. 

Hal ini membuktikan bahwa 

pemberian bioaktivator pada saat 

pengomposan mampu mempercepat 

proses degradasi lignoselulosa 

(lignin, selulosa dan hemiselulosa) 

dan meningkatkan nutrisi substrat 

sehingga semakin banyak nutrisi 

yang terurai maka jamur tiram akan 

lebih mudah menyerap nutrisi 

tersebut sehingga mampu 

mempercepat pembentukan 

primodium jamur tiram. 

 

KESIMPULAN 

Kombinasi ampas tebu dan 

pemberian isolat pada substrat 

berpengaruuh dalam meningkatkan 

laju pertumbuhan miselium dan 

mempercepat waktu pemunculan 

primordium jamur tiram.  
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