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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tebu (Saccharum officinarum L.) merupakan bahan makanan yang kerap 

digunakan Indonesia. Tebu dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan gula 

pasir, diolah sebagai minuman. Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Provinsi Jambi (2017:17) lahan yang digunakan sebagai tempat perkebunan tebu di 

Provinsi Jambi memiliki luas 1.664 Ha dan merupakan komoditas perkebunan ke-7 

untuk Provinsi Jambi. Namun, dari pemanfaatan tersebut masih banyak limbah tebu 

yang tidak dimanfaatkan lebih lanjut oleh masyarakat. Ampas tebu masih memiliki 

kandungan selulosa yang dapat digunakan sebagai pakan ternak, sumber biomassa, 

ataupun sebagai media pertumbuhan jamur. 

Ampas tebu merupakan sisa dari penggilingan tebu yang telah diambil 

cairannya dan dijadikan berbagai olahan minuman. Salah satu contohnya adalah es 

tebu. Kegiatan pemanfaatan tebu oleh masyarakat Kota Jambi belum dimanfaatkan 

secara optimal karena masih banyak ampas tebu yang beserakan. Menurut 

Christiyanto dan Subrata (2005:13), ampas tebu mengandung karbon (C) 47%, 

hydrogen (H) 6,5%, oksigen (O2) 44%, abu 2,5%, protein kasar 2,5%, serat kasar 43-

52%, hemiselulosa 33,2%, selulosa 40,3%, dan  lignin 11,2%. Berdasarkan 

kandungan yang terdapat pada ampas tebu tersebut maka ampas tebu dapat digunakan 

sebagai media pertumbuhan jamur. 
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Jamur merupakan salah satu produk yang dapat memanfaatkan media ampas 

tebu. Hal ini karena ampas tebu mengandung selulosa yang sangat dibutuhkan oleh 

jamur selama masa pertumbuhannya. Jamur memiliki nilai ekonomi dan kandungan 

zat gizi yang tinggi sehingga banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Ada banyak 

jenis jamur yang dibudidayakan di Indonesia antara lain jamur tiram (Pleurotus 

ostreatus), jamur merang (Volvariella volvaceae), dan  jamur kuping (Auricularia 

auricular) ( Redaksi Agromedia, 2010:126). 

 Jamur tiram merupakan jamur yang paling banyak dibudidayakan di 

Indonesia karena jamur tiram memiliki kandungan gizi yang tinggi antara lain 

memiliki kandungan kalori sebesar 13 kal, lemak 0,5 g, serat 1,00 g, dan protein 

sebanyak 1,8 g yang sangat baik untuk pencernaan, sehingga jamur tiram cocok 

sekali dikonsumsi untuk orang yang sedang melakukan diet (Warisno dan Dahana, 

2017:11).  

Jamur tiram dapat diolah menjadi berbagai macam olahan makanan dan  

minuman antara lain makanan ringan atau camilan (kerupuk, keripik, jamur goreng), 

dan lauk (pepes jamur). Di Eropa dan Amerika, jamur sering kali langsung 

dikonsumsi secara mentah untuk dijadikan sebagai salah satu sayuran dalam 

pembuatan salad. Oleh karena itu pasar untuk produk budidaya jamur beserta 

olahannya masih terbuka lebar (Kementerian Kehutanan, 2012:1). 

Media tanam untuk budidaya jamur tiram pada umumnya menggunakan 

serbuk gergaji, bekatul, kapur (kalsium karbonat), dan air. Serbuk gergaji yang baik 

digunakan sebagai media tanam dari jenis kayu yang keras karena mengandung 

selulosa yang merupakan bahan utama  yang diperlukan oleh jamur untuk tumbuh. 
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Penambahan bekatul berfungsi untuk  meningkatkan nutrisi media tanam dan sebagai 

sumber karbohidrat, karbon (C), dan nitrogen (N). Sedangkan kapur (kalsium 

karbonat) berperan sebagai sumber mineral, membentuk serat, dan mengatur pH. 

Media tanam sebaiknya mengandung kadar air sebesar 60-65% agar miselium jamur 

dapat tumbuh dan menyerap zat makanan dari media dengan baik (Achmad, dkk. 

2014:4). 

Media tanam budidaya jamur menggunakan ampas tebu dapat ditingkatkan 

kualitasnya dengan menggunakan bakteri selulolitik. Bakteri selulolitik adalah bakteri 

yang berperan dalam mendegradasi selulosa. Sehingga, dengan bantuan bakteri ini 

dapat mempersingkat waktu untuk mendekomposi bahan organik yang berupa 

selulosa. Penambahan bakteri selulolitik pada media ampas tebu membuat kandungan 

selulosa di dalam ampas tebu meningkat dan memberikan nutrisi lebih banyak kepada 

jamur tiram untuk berkembang. Contoh bakteri selulolitik menurut Saskiawan 

(2015:187-193) Antara lain, Bacilius subtilis dan Pseudomonas aeruginosa. Kedua 

bakteri tersebut dapat mendegradasi selulosa pada media tanam jamur tiram berupa 

jerami. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Bacillus subtilis merupakan bakteri 

pendegradasi selulosa yang memberikan pengaruh yang signifikan pada pertumbuhan 

jamur tiram. 

Hasil dari pra penelitian yang dilakukan didapatkan bahawa pengomposan 

ampas tebu menggunakan bakteri selulolitik Bacillus subtilis selama 6 hari terjadi 

perubahan warna dari kuning menjadi kecoklatan dan berbau tanah pada ampas tebu. 

Setelah itu, dilakukan inokulasi bibit jamur dan terlihat pertumbuhan miselium pada 
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baglog tersebut yang menandakan bahwa dengan media tersebut dapat dijadikan 

media tumbuh bagi jamur tiram putih. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai 

“Pengaruh Penambahan Hasil Degradasi Ampas Tebu Oleh Bakteri Selulolitik 

Bacillus subtilis Pada Media Tanam Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) 

Sebagai Materi Pengayaan Mikrobiologi Terapan”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

mengidentifikasi  masalah yang akan dijadikan bahan penelitian ini adalah : 

1. Ampas tebu belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. 

2. Ampas tebu dapat ditingkatkan kualitasnya oleh bakteri selulolitik Bacillus 

subtilis. 

1.3 Pembatasan Penelitian 

Pembatasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Ampas tebu yang digunakan pada penelitian ini didapatkan dari pedagang es 

tebu di sekitar  Ancol Kota Jambi. 

2. Bibit jamur tiram F2 yang digunakan diperoleh dari kumbung jamur tiram 

milik Bapak Edi yang beralamat di Jl.Swadaya Raya, RT 07, Bagan Pete, 

Kota Baru, Jambi yang selanjutnya ditanam ke dalam baglog. 

3. Substrat berupa serbuk gergaji, kapur, dedak, dan tepung jagung, didapatkan 

dari kumbung jamur jamur tiram milik bapak Edi yang beralamat di 

Jl.Swadaya Raya, RT 07, Bagan Pete, Kota Baru, Jambi. 
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4. Bateri selulolitik Bacillus subtilis didapatkan dari Departemen Mikrobiologi 

Universitas Indonesia (UI) yang selanjutnya diremajakan di Laboratorium 

Dasar dan Terpadu Universitas Jambi. 

1.4 Rumusan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Apakah penambahan hasil degradasi ampas tebu oleh bakteri selulolitik 

Basillus subtilis berpengaruh terhadap pertumbuhan jamur tiram putih 

(Pleurotus ostreatus)? 

2.  Berapakah dosis optimal ampas tebu dalam media tanam jamur tiram 

(Pleorotus ostreatus)? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pengaruh penambahan hasil degradasi ampas tebu oleh bakteri 

selulolitik Basillus subtilis terhadap pertumbuhan jamur tiram putih 

(Pleurotus ostreatus). 

2. Mengetahui dosis optimal ampas tebu yang diperlukan sebagai media tanam 

jamur (Pleurotus ostreatus). 

1.6 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat memberikan informasi ilmiah bahwa hasil degradasi ampas tebu oleh 

bakteri selulolitik Bacillus subtilis dapat digunakan sebagai media tanam 

budidaya jamur tiam putih (Pleurotus ostreatus). 
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2. Dapat memberikan kontribusi dalam pengayaan materi Mikrobiologi Terapan. 

 


