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Abstrak.  Dalam rangka mengatasi peningkatan limbah kelapa sawit maka perlu upaya pemanfaatan TKKS menjadi 
suatu bahan media yang dapat menghasilkan suatu produk pangan yang dapat dikonsumsi. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui potensi tandan kosong kelapa sawit sebagai media pertumbuhan V. volvacea. dan mengetahui 
komposisi proses pengomposan tandan kosong kelapa sawit yang paling optimal untuk meningkatkan pertumbuhan V. 
volvacea. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) faktor tunggal dengan 5 perlakuan dan 3 kali 
ulangan antara lain (P0) = 1000gr jerami + 0 gr TKKS, (P1) = 750 gr jerami + 250 gr TKKS, (P2) = 500 gr jerami ; 500gr 
TKKS, (P3) = 250 gr jerami + 750 gr TKKS, (P4) = 0 gr jerami + 1000 gr TKKS. Analisa data menggunakan analisis 
varian (ANOVA). Hasil penelitian diperoleh bahwa pertumbuhan jamur merang menggunakan media tanam TKKS 
menunjukkan pertumbuhan jamur merang yang cukup baik. Perlakuan terbaik yang diperoleh adalah perlakuan P3 yaitu 
dengan diameter 2,23 cm, panjang 7,15 cm, jumlah buah 19 dengan berat 60,88 gr. 
 
Kata Kunci: diversifikasi, jamur, limbah, pangan, tandan 

 
 

1. PENDAHULUAN 
 
Budidaya jamur merupakan salah satu usaha 

peningkatan ekonomi dan pangan yang 
berkembang di masyarakat. Jamur dapat diproduksi 
sebagai bentuk diversifikasi pangan. Karena 
kandungan gizinya, jamur merang dapat dijadikan 
alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

Kalimantan Selatan merupakan salah satu 
penghasil komoditas kelapa sawit di Indonesia. 
Dalam setiap produksi crude palm oil (CPO) 
perusahaan menghasilkan beberapa limbah padat; 
salah satu limbah terbesarnya yaitu tandan kosong 
kelapa sawit (TKKS). TKKS mengandung serat 
tinggi dan kandungan utamanya yaitu selulosa, 
hemiselulosa dan lignin setara dengan kandungan 
dalam media pertumbuhan jamur merang. 

 

2. METODE  
 
Penelitian ini dilaksanakan September 2015 - 

Januari 2016 di Fakultas Pertanian Universitas 
Lambung Mangkurat Banjarbaru. Bahan-bahan 
yang digunakan adalah kapur (CaCO3), dedak atau 
bekatul, air dan tandan kosong kelapa sawit yang 
diambil dari Pabrik Kelapa Sawit PT. Perkebunan 
Nusantara XIII Pelaihari Kalimantan Selatan. Alat-

alatnya adalah rumah jamur (kumbung), 
termometer, hygrometer, drum, pipa, terpal, plastik, 
timbangan, jangka sorong, timba, alat tulis, jangka 
sorong, skop, ayakan, alat angkut, kompor dan alat 
pendukung lainnya.. 

Metodenya adalah Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan satu faktor yaitu komposisi media 
tanam (tandan kosong kelapa sawit dan jerami padi) 
dengan 5 taraf perlakuan dan 3 kali ulangan yaitu : 
1. P0 : media jerami 1000 g + TKKS 0 g 
2. P1 : media jerami 750 kg + TKKS 250 g 
3. P2 : media jerami 500 g + TKKS 500 g 
4. P3 : media jerami 250 g + TKKS 750 g 
5. P4 : media jerami 0 g + TKKS 1000 g. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Diameter Jamur Merang 

 
Rata-rata diameter paling tinggi terdapat pada 

perlakuan P3 (750 gr TKKS + 250 gr jerami padi) 
yaitu 2,23 cm, sedangkan paling kecil pada 
perlakuan kontrol P0 (0 gr TKKS + 1000 gr jerami 
padi) yaitu 1,50 cm (Gambar 1). Berdasarkan uji F 
hitung diperoleh bahwa komposisi TKKS tidak 
berpengaruh nyata terhadap diameter tudung jamur 
merang. 
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Menurut SNI jamur merang segar (2003), 
jamur merang diklasifikasikan berdasarkan ukuran 
bobot, yaitu jamur merang kecil (diameter 1-1,99 
cm), jamur merang sedang (diameter 2-3 cm), dan 
jamur merang besar >3 cm. Dari Gambar 1 rata-rata 
diameter jamur yang dihasilkan berkisar 1 – 2 cm. 
Menurut SNI jamur tersebut berada dalam golongan 
jamur kecil dan jamur sedang.  
 

 
 

Gambar 1. Diagram rata-rata diameter jamur merang 

 
Menurut Islami (2013), faktor yang dapat 

mempengaruhi pembentukan diameter pada tudung 
jamur ini adalah udara. Jamur yang kekurangan 
oksigen dapat menghambat sistem metabolisme 
pada jamur. Ukuran diameter tudung yang cukup 
oksigen menghasilkan ukuran diameter yang lebih 
besar. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa 
tandan kosong kelapa sawit dapat menggantikan 
jerami padi sebagai media tanam jamur merang. 

 

3.2  Panjang Tubuh Jamur Merang 
 
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa semua 

jamur memiliki panjang tubuh antara 4,08 – 7,15 cm. 
Tidak dijumpai jamur yang panjangnya kurang atau 
lebih dari persyaratan mutu jamur merang yang 
ditetapkan, sehingga dalam perlakuan disebutkan 
tidak berpengaruh nyata. Menurut Gunawan (2004) 
panjang tubuh jamur merang terbaik berkisar 3-8 cm 
(Gambar 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Rata-rata panjang tubuh jamur merang. 

 
Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa 

panjang tubuh jamur tertinggi terdapat pada P3 (750 

gr TKKS + 250 gr jerami padi) sebesar 7,15 cm 
sedangkan ukuran paling kecil terdapat pada P0 (0 
gr TKKS + 1000 gr jerami padi) yaitu sebesar 4,08. 
Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak ukuran 
TKKS yang digunakan sebagai media tanam maka 
akan mempengaruhi ukuran panjang tubuh jamur 
merang. Namun, dari data menunjukkan bahwa 
pada perlakuan P4 (1000 gr TKKS + 0 gr jerami 
padi) tidak mengalami panjang tubuh yang optimal. 
Hal ini dapat dikarenakan kurangnya unsur selulosa 
dalam media tanam TKKS, sehingga meskipun 
memiliki kandungan selulosa yang sama dengan 
jerami padi, jamur merang akan sulit tumbuh 
dengan dengan kondisi fisik yang baik, untuk itu 
perlu penambahan jerami padi dalam pembuatan 
media tanam. 
 

3.3  Jumlah Total Tubuh Jamur Merang 
 
Jumlah rata-rata tubuh buah paling tinggi pada 

perlakuan P3 (750 gr TKKS + 250 gr jerami padi) 
yaitu sebanyak 19 buah (Gambar 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3. Diagram rata-rata jumlah total jamur merang. 

 
Pada perlakuan P4 (1000 gr TKKS + 0 gr 

jerami padi) jumlah tubuh jamur hanya memperoleh 
9 buah. Meskipun jumlah yang dihasilkan melebihi 
dari hasil perlakuan P0, P1 dan P2. Hasil yang 
diperoleh tetap lebih sedikit dibandingkan dengan 
TKKS yang dicampur sedikit jerami padi daripada 
tanpa penambahan jerami padi sama sekali. Hal ini 
dikarenakan pertumbuhan miselium tergantung 
pada nutrisi yang tersedia pada media baik yang 
dikomposkan, pada media tersebut miselium dapat 
bertahan hidup. Pada media yang dikomposkan, 
nutrisi yang diperlukan jamur merang lebih banyak 
tersedia. Pengomposan yang optimal mampu 
memberikan nutrisi yang cukup yaitu mengandung 
prote in, CO2 dan air sebagai sumber energi yang 
berasal dari penguraian selulosa dan hemiselulosa.  

Analisis ragam dari uji ANOVA pada jumlah 
keseluruhan jamur menunjukkan komposisi TKKS 
dan jerami padi berpengaruh nyata terhadap jumlah 
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tubuh jamur merang. Hal ini dapat dipengaruhi oleh 
kondisi media tanam yang baik dan tidak 
terkontaminasi oleh lingkungan luar. Semakin bagus 
kualitas pengomposan media tanam maka semakin 
mudah proses tumbuhnya miselia jamur, sehingga 
banyak jamur yang tumbuh dengan baik. Dengan 
demikian jumlah produksi jamur juga meningkat 
setiap panennya. 
 
Tabel 1. Uji beda nyata terkecil (BNT) taraf kepercayaan 5% 

pada jumlah tubuh jamur 

   

No. Media tumbuh 
Rerata jumlah 
jamur  (buah) 

1 P0 ( 0 gr TKKS + 1000 gr jerami) 3a 
2 P1 (250 gr TKKS + 750 gr jerami) 2a 
3 P2 (500 gr TKKS + 500 gr jerami) 5a 
4 P3 (750 gr TKKS + 250 gr jerami) 19b 
5 P4 (1000 gr TKKS + 0 gr jerami) 9a 

Keterangan: huruf yang berbeda pada kolom menunjukkan 
adanya perbedaan yang nyata menurut uji BNT taraf 5 %. 

 

Dari tabel tersebut didapatkan hasil uji lanjut 
BNT 5% terhadap pengaruh perbandingan 
perlakuan dengan parameter perlakuan yang 
menunjukkan bahwa perlakuan P3 (750 gr TKKS + 
250 gr jerami padi) menghasilkan jumlah jamur 
paling besar yaitu 58 buah, sehingga dengan 
demikian perlakuan ini berbeda nyata dibandingkan 
dengan perlakuan lainnya. 

Murbandono (2002) menyatakan bahwa 
semakin banyak nutrisi yang diperoleh, semakin 
cepat pertumbuhan miselium. Banyaknya miselium 
yang tumbuh mempengaruhi banyaknya tubuh buah 
yang kemudian berpengaruh pada berat segar total 
tubuh buah jamur merang. Namun terkadang jumlah 
tubuh buah sedikit dan mempunyai ukuran diameter 
dan tinggi tubuh buah yang besar dapat 
mempengaruhi berat tubuh buah, karena 
kandungan air yang tinggi dalam tubuh buah jamur 
merang. Kandungan air yang terlalu rendah 
menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan 
jamur terganggu. Sebaliknya, kandungan air yang 
terlalu tinggi akan menyebabkan sebagian besar 
miselium membusuk. 

Hasil yang didapatkan paling sedikit pada 
perlakuan P1 (250 gr TKKS + 750 gr jerami padi) 
yaitu sebanyak 2 buah tiap panen. Sedangkan untuk 
jumlah jamur merang tiap panen paling tinggi pada 
perlakuan P3 (750 gr TKKS + 250 gr jerami padi) 
sebanyak 19 buah. Hal ini dapat disebabkan karena 
nutrisi tidak tersebar secara merata ke bagian media 
tanam sehingga hanya banyak bekerja pada 
pertumbuhan diameter tudung buah. Sedangkan 
jamur yang memiliki diameter kecil cenderung 
tumbuh dengan jumlah yang banyak karena nutrisi 

tidak banyak bekerja untuk pertumbuhan miselia 
jamur, sehingga mereka tetap hidup meski ukuran 
diameternya kecil. Menurut Rismunandar (1992) 
protein sangat diperlukan bagi pertumbuhan miselia 
jamur merang yaitu untuk proses metabolism 
dimana dalam hal ini kandungan protein yang tinggi 
dapat meningkatkan miselium jamur. 
 

3.4  Berat Tubuh Jamur Merang 
 

Berat tubuh buah juga menjadi salah satu 
parameter penelitian dalam produktivitas jamur 
merang untuk menjelaskan salah satu indikator hasil 
jamur merang. Gambar 4 menunjukkan bahwa P3 
(750 gr TKKS + 250 gr jerami padi) memiliki nilai 
paling tinggi dibandingkan perlakuan lain; rata-rata 
jumlah seluruh jamur 19 buah dan diperoleh rata-
rata berat jamur paling tinggi yaitu 60,88 gram. 
Sedangkan paling rendah terdapat pada perlakuan 
P1 (250 gr TKKS + 750 gr jerami padi) yaitu 5,72 
gram dengan total jamur 2 buah.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Diagram rata-rata berat tubuh jamur merang. 

 
Menurut SNI (2003) berat jamur merang yang 

baik berkisar 100 - 400 gram. Pada hasil diperoleh 
bahwa berat jamur merang pada semua perlakuan 
tidak memenuhi standar SNI. Hal ini disebabkan 
oleh rendahnya produksi jamur merang sehingga 
berat yang dihasilkan < 100 gram. Pada uji ANOVA 
disebutkan bahwa tidak ada pengaruh nyata setiap 
perlakuan terhadap perkembangan berat jamur 
merang. Hal ini sesuai dengan penelitian Saputera 
(2014) yang juga menunjukkan hasil bahwa 
subsitusi kompos tandan kosong kelapa sawit tidak 
berpengaruh nyata terhadap berat tubuh jamur 
tiram. Kecepatan pertumbuhan jamur dipengaruhi 
oleh beberapa faktor antara lain air, suhu, 
kelembapan dan ketersediaan nutrisi. Ketersediaan 
nutrisi berkaitan dengan media tanam yang menjadi 
faktor perlakuan penelitian tidak menunjukkan 
pengaruh nyata. 

Berat tubuh buah jamur sangat dipengaruhi 
oleh kelembaban dan suhu kumbung jamur. Bila 
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kumbung jamur terlalu kering, tubuh buah jamur  
mengalami penguapan lebih dan menjadikan  
permukaan tubuh buah jamur mengerut dan kering. 
Berat tubuh  buah  jamur  siap  panen  dapat  dilihat 
dari karakteristiknya. Jamur merang dapat dipanen 
setelah tubuh buah mencapai ukuran maksimal dan 
cukup besar. Waktu  panen  paling  tepat  adalah 
umur 8-10 hari terhitung sejak pertumbuhan calon 
tubuh buah. Tubuh buah dapat digunakan untuk    
mengetahui keberhasilan pertumbuhan dan 
perkembangan jamur merang. 

Pada hasil berat tubuh jamur merang dapat 
dinyatakan bahwa ketersediaan unsur hara yang 
dibutuhkan jamur merang kurang memadai. 
Semakin rendah ketersediaan unsur hara, semakin 
rendah pula bobot hasil panennya. Beberapa 
kemungkinan menjadi penyebab kurang tersedianya 
unsur hara bagi jamur merang; diantaranya: 
a) Fermentasi tidak berjalan baik, sehingga  

beberapa senyawa kompleks tidak terurai  
menjadi unsur atau senyawa  sederhana. 
Fermentasi yang terlalu lama lebih dari 7 hari 
menyebabakan busuk dan kerusakan media. 

b) Gangguan lingkungan terhadap kelembaban 
ruang kumbung yang tidak terdeteksi seperti 
saat kondisi hujan menyebabkan suhu rendah 
sehingga tidak stabil. 

c) Menurut Adiyuwono (2001), penyiraman yang 
berlebihan atau terlalu sedikit berpengaruh 
buruk pada pertumbuhan jamur. Media basah 
menimbulkan aroma tidak sedap, sehingga 
lalat dan serangga berdatangan. Jamur basah 
pun berkualitas rendah. 
 

3.5  Waktu Panen Pertama Jamur Merang 
 

Waktu panen pertama merupakan salah satu 
parameter pengamatan yang juga mengindikasikan 
ada atau tidaknya pengaruh komposisi media tanam 
TKKS dan jerami padi. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Grafik waktu awal muncul miselium dan waktu 

awal panen jamur merang 

 
Dari analisa data diperoleh waktu rata-rata 

panen jamur adalah hari ke 9 - 11 setelah 

penanaman bibit. Dapat dilihat pada Gambar 5 
bahwa miselium jamur merang sudah mulai muncul 
pada hari ke 6 – 7 di semua perlakuan, namun 
untuk waktu tumbuh hingga panen paling cepat 
yaitu pada perlakuan P2 (500 gr TKKS + 500 gr 
jerami padi), perlakuan P3 (750 gr TKKS + 250 gr 
jerami padi) dan perlakuan P4 (1000 gr TKKS + 0 gr 
jerami padi) yaitu pada hari ke 9 setelah penanaman 
bibit. Pada perlakuan P0 (0 gr TKKS + 1000 gr 
jerami padi) dan P1 (250 gr TKKS + 750 gr jerami 
padi) mendapatkan waktu awal panen sedikit lebih 
lambat, yaitu hari ke 10.  

Perlakuan juga tidak berpengaruh nyata 
terhadap waktu panen jamur merang. Menurut 
Chang (2000), hara tambahan (seperti dedak) 
menyebabkan produksi lebih tinggi, pelapukan atau 
peruaian selulosa pada bahan menjadi lambat serta 
jumlah periode panen semakin panjang. Semakin 
lama waktu miselium untuk tumbuh maka waktu 
awal panen juga semakin lambat. Faktor yang 
mempengaruhi cepat atau lambatnya pertumbuhan 
miselium jamur adalah dengan memperhatikan 
kualitas bahan tambahan media jamur. 

Menurut Maulana (2012) bekatul merupakan 
limbah gilingan padi yang merupakan bagian luar 
atau sabut ari beras, hasil sampingan dari proses 
penggilingan padi. Walaupun bekatul merupakan 
limbah dari penggilingan padi tetapi bekatul kaya 
akan gizi, protein yang cukup tinggi dan vitamin 
terutama vitamin B kompleks. Fungsi bekatul adalah 
untuk pertumbuhan miselium jamur dan memacu 
pertumbuhan tubuh buah. Jika kualitas bekatul baik 
(kandungan beras berbanding sekam tinggi) tampak 
miselium putih sempurna dan memanjang cepat. 
Jika kandungan nutrisi kurang atau   kualitas   nutrisi   
kurang   baik, pertumbuhan miselium cenderung 
lambat dan tidak putih sempurna. Pada bekatul 
terdapat nutrisi yang dapat membuat Acetobacter 
xylium dapat mengubah karbohidrat limbah padi 
menjadi selulosa. Disamping kandungan zat/gizi, 
selulosa, bekatul juga mengandung karbon yang 
dipakai sebagai sumber utama yang berfungsi 
membangun miselin dan enzim yang dibutuhkan 
dalam budidaya jamur. 

Menurut Farid (2011) pemanenan jamur 
merang dapat dilakukan sebelum badan jamur 
merang mekar tetapi sudah dalam bentuk besar 
yang maksimal pada stadia kancing atau telur, yaitu 
10-12 hari setelah penebaran bibit. Sehingga dari 
data tersebut perlakuan TKKS dan jerami padi tidak 
berpengaruh nyata terhadap waktu awal panen 
jamur merang. Dapat diketahui bahwa buah yang 
dipanen pertama belum tentu memiliki buah dengan 
diameter dan panjang sesuai standar. Hal ini 
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menunjukkan bahwa penambahan TKKS 
berpengaruh terhadap kuantitas jamur  akan  tetapi  
tidak  berpengaruh terhadap  hasil  kualitas panen.  
Pada kecepatan miselium memenuhi media tanam 
dipengaruhi oleh nutrisi yang terkandung dalam 
media tanam seperti bekatul, penambahan 
karbohidrat yang lebih banyak pada media tanam 
jamur dapat mempercepat munculnya miselium 
(Rahmawati, 2005). 

Pertumbuhan dan penyebaran miselia pada 
miselia yang lebih banyak komposisi serat kayu 
lebih lambat, hal ini diduga unsur lignin yang 
terdapat di dalam serat kayu mengakibatkan media 
belum seluruhnya terdekomposisi secara merata. 
Saat tahap produksi jamur masih mendegradasi 
nutrisi yang terdapat pada media, sehingga energy 
yang dibutuhkan belum cukup, pertumbuhan tubuh 
buah menjadi lambat dan mengakibatkan umur 
panen pertama juga semakin lambat.  

Dari semua parameter di atas, semakin 
banyak substitusi kompos TKKS pada media tanam 
jamur merang, semakin banyak jumlah buah yang 
didapatkan tiap panennya. Namun, terlalu banyak 
TKKS yang diberikan mengakibatkan buah kurang 
tumbuh secara optimal. Setelah diketahui bahwa 
perlakuan P3 (750 gr TKKS + 250 gr jerami padi) 
menghasilkan jumlah buah, diameter, panjang dan 
berat yang lebih baik dibandingkan dengan 
perlakuan yang lain. Diameter 2,23 cm, panjang 
7,15 cm, jumlah buah 19 buah dan berat 60,88 
gram. Selanjutnya dilakukan uji protein dari 
perlakuan terbaik untuk mengetahui apakah 
kandungan protein jamur merang tersebut sesuai 
dengan mutu yang telah ditetapkan dan aman untuk 
dikonsumsi.  

4. SIMPULAN 

Tandan kosong kelapa sawit memiliki potensi 
tepat sebagai alternatif media pertumbuhan jamur 
merang, memiliki kandungan selulosa TKKS, juga 
menghasilkan pertumbuhan yang cukup baik. 
Perlakuan terbaik dari setiap perlakuan adalah 

perlakuan P3 (750 gr TKKS dan 250 gr jerami padi). 
Diameter yang dihasilkan 2,23 cm, panjang 7,15 cm, 
jumlah buah 19 dengan berat 60,88 gr. 
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