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KATA PENGANTAR

Jamur tiram diproduksi atau dihasilkan oleh petani ataupun perusahaan
swasta. Jamur tiram sebagai bahan baku produk masakan dan makanan awet-
an (instan) telah banyak diperdagangkan di pasar-pasar modern ataupun di
pasar-pasar tradisional. Dewasa ini, pasar domestil< dan intemasinal untuk
jamur tiram telah terbuka lebar dan berkembang dcngan pesat. pengusaha

dan eksportirjamur Indonesia selalu kewalahan mernenuhi perr-nintaan pasar
internasional.

Buku ini menyajikan teknis budi daya jamr-rr tira'r yang crapat dimanfaat-
kan oleh petani, masyarakat, dan pengusaha swasta untuk meningkatkan
produksi jamur. Buku ini sekaligus bertujuan untul< menumbuhkan dan
mengembangkan wawasanyang luas tentang peluang dan prospek usaha
jamur.

Buku praktis ini masih perlu disempurnal<an. tJntuk itu, penulis sangat
senang menerima saran dan kritik yang membarngun dari para pembaca dan
pengguna buku ini demi kesempumaannya cli rlasa nrendatang.

Penulis mengucapkan terima kasih l<cpacla scr-nua pihak yang telah
membantu dan memberikan bimbingan scrta rrotivani dalam penyelesaian
buku ini. Penulis juga mengucapkan terirna l<asih l<cpacla semua pihak yang
tclah memberikan masukan, koreksi, ataupun irrfbrrlasi tentang budi daya
jirmur tiram.

Semoga buku sederhana ini bermarr faat bagi si'pa saja yang membutuh-
liirrrrrya.

Penrrlrs
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BAB I

PENDAHULUAN

Orang China telah mengenal jamur tiram sebagai bahan pangan sejak

dinasti Chow berkuasa sekitar 3000 tahun silam. Saat itu, jamur telah populer

sebagai santapan spesial bagipara pejabat negara.

Dewasa ini, jamur telah menjadi kebutuhan dan bagian hidup manusia.

Tanpa jamur mustahil dapat membuat roti, tempe, tape, oncom, tauco, dan

obat-obatan seperti pinisillin. Beberapa jenis jamur merupakan sumber ma-

kanan yang setara dengan daging, dan ikan yangbergizi tinggi. Jamur me-

rupakan bahan pangan altematif yang disukai (preferency) oleh semua lapis-

an masyarakat.

Indonesia termasuk salah satu negara yang dikenal sebagai gudang jamur

terkemuka di dunia. Jamur-jamur yang telah dibudidayakan dan telah populer

atau memasyarakat sebagai makanan dan sayuran serta banyak diperdagang-

kah di pasar adalah jamur merang (Volvariella volvacea), jamur champi-

gnon (Agaricus bitorquis, A. campestris, danA. bisporus), jamurkayu seperti

jamur kupin g (Auricularuia auriculct, A. polytricha, danTrimellafucformis),
jamur payung shiitake (Lentinus edodes) dan jamur tiram (Pleurotus cor'
nucopiae atau Pleurotus sapidus, P. Abalonus atau P. cystidiosus, P. ostreatus,

P. flabellatus, P..florida, P. sayor caju atau P. pulmonarzs dan Tricoloma

,\pp).

Jamur tiram adalah jenis jamur kayu yang memiliki kandungan nutrisi

lcbih tinggi dibandingkan dengan jenis jamur kayu lainnya. Jamur tirattt

rru:ngandung protein, lemak, fosfor, besi, thiamin, dan riboflavin lebih tingtrai

tlibandingkan dengan jenis jamur lain. Jamur tiram mengandung l8 mactttll

rrsurn amino yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dan tidak mengancltrttg

Lolcstcrol. Macam asam amino yang terkandung dalam jamur tiram ntlnlelt
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isoleusin, lysin, methionin, cystcitr, pcnylalanin' tyrosin' treonin' tryptopan'

valin, arginin, histidirr, alattitt, itsat.t-l aspartat, asam glutamat' glysin' prolin'

dan scrin. Kotttposisi tlittt l<irlrtlttttgitlt rtutrisi setiap 100 gram jamur tiram

dapat dilihat Pada 
'lhbcl I .

Tabel 1. Komposisi dan Kandungan Nutrisi Jamur Tiram

Per 100 Gram

367 kal.

10,5 - 30,4 %

56,6 %

r,'7 -2,2 %

0,20 mg

4,1 - 4,9 mg

77,2 mg

314,0 mg

3.793,0 mg

717,0 mg

837,0 mg

3.4 - 18,2 mg

Kalori (Energi)

Protein
Karbohidrat
Lemak
Thiamin
Riboflavin
Niacin
Ca (kalsium)

K (kalium)

P (fosfor)

Na (natrium)

Fe (besi)

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

Jamurtirammemilikisifatmenetralkanracundanzal-zatradioaktif
dalamtanah.Khasiatjamurtiramuntukkesehatanadalahmenghentikan
pcndarahan dan me*percepat pengeringan luka pada permukaan tubuh' men-

ccgah penyakit diabetes m"ttitut, penyempitan pembuluh darah' menurunkan

l<rllcstcrol darah, menambah Vitalitas dan daya tahan tubuh, serta mencegah

pcuylkit tumor atau kanker, kelenjar gondok, influenza' sekaligus memper-

Iancat' buang air besar.

l)ilirr.laudariaspekbiologinya,jamurtiramrelatiflebihmudahdibudi-
clayll<ltt. l'cngembangan jamur tiram tidak memerlukan lahan yang luas'

Masit prtttltrksi .iamurliram relatif lebih cepat sehingga periode dan waktu

panan lebih sirrgkat dan dapat kontinu'

10

BUdidayalrttttttIliliUtttllrllatclil,clolltsellltglrrtt:.ltlt,t ',ttrrlrlrr rrr rr LIl'r1 I

usahaekonomisskalakccil,menengah,danbcsar(ittdLtsl-t i). Nerlrrtir Irr1"II'I

yang telah mengembangkan budi daya jamur tiram sebagai industri agk'-

bisnis andalan dan unggulan adalah China, Belanda, Spanyol, Prancis' Bel-

gia, dan Thailand. Negara-negara tersebut termasuk produsen jamur terbesar

di dunia.

Seiringdenganpopularitasdanmemasyarakatnyajamurtiramsebagai
bahan makanan lezat dan betgizi, maka permintaan konsumen dan pasar

jamur tiram di berbagai daerah terus meningkat. Kebutuhan konsumsi jamur

tirum *eningkat sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan pen-

dapatan serta perubahan pola konsumsi makanan penduduk dunia. Negara-

negara konsumen jamur terbesar adalah Amerika Serikat (AS). Kanada,

Jerman, Jepang, Hongkong, Belgia, Inggris, Belanda, dan ltalia' Rata-rata

konsumsi jamur per kapita penduduk Kanada dan negara-negara Eropa me-

lebihi 1,5 kgikapitaltahun. Sedangkan konsumsi r ata-rata penduduk Inggris

dan AS masing-masing sekitar 1 kg/kapita/tahun dan 0,5 kg/kapita/tahun.

n



EKOLOGI

I}AB I I

JAMUR TIRAM

A. Biologi dan Siklus Hidup Jamur Tiram

Jamur tiram adalah jamur kayu yang tumbuh berderet menyamping

pada batang kayu lapuk. Jamur ini memiliki tubuh buah yang tumbuh mekar

membentuk corong dangkal seperti kulit kerang (tiram). Tubuh buah jamur

ini memiliki tudung (pileus) dan tangkai (stipe atau stalk). Pileus berbentuk

mirip cangkang tiram berukuran 5 cm - 15 cm dan permukaan bagian bawah

berlapis-lapis seperti insang berwara putih dan lunak. Sedangkan tangkainya

dapat pendek ataupanjan g(2 cm-6 cm) tergantung pada kondisi lingkungan

dan iklim yang mempengaruhi perfumbuhannya. Tangkai ini menyangga

tudung agak lateral (di bagian tepi) atau eksentris (agak ke tengah) (lihat

Gambar 1).

Jamur tiram termasuk golongan jamur yang memiliki spora berwarna.

Di antara ribuan species jamur kayu telah dikenal beberapa jenis jamur

tiram yang biasa dikonsumsi sebagai makanan lezat dan dapat

dibudidayakan. Nama-nama jamur tiram biasanya drbedakan menurut warna

tudung tubuh buah atau sPoranYa.

Jamur tiram putih bersih (Pleurotus florida dan P. ostreatus) memiliki

tr_rdung berwarna putih susu atau putih kekuning-kuningan dengan garis

tcngah 3 cm - 14 cm. Jamur tiram merah jambu (Pleurotus.flabellatus atau

['. tlf trmrtr atau P. salmoneostramineus alau P. incarnatus) memiliki tudung

bcrwrrllt kcmerah-merahan. Jamur tiram kelabu (Pleurotus sayor caju atau

P. 1tr rl nt tnurlzs) memiliki tudung berwarna abu-abu kecokelat-cokelatan

atarr l<rlrirtg l<chitam-hitaman dengan lebar 6 cm - 14 cm. Jamur tiram abu-

abtr (l,lt,trfttttr.t t'vsticliosus atau P. abalonus) dikenal sebagai jamur abalon

karena trttluttgrtya bctwama putih atau sedikit abu-abu dan abu-abu keco-

l2

Gambar 1. Tubuh Buah Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) dan Jamur Tiram Coklat
(Pleurotus sapidus).

kelatan dengan lebar 5 cm- 12 cm. Jamur tiram krem atau kuning kecoklat-
an (Pleurotus cornucopiae atau P. sapidus) memiliki tudung selebar 5 cm
12 cm berwama krem atau putih sampai kuning kecokelatan. Jamur tiram
putih lebar yang dikenal dengan nama shimeji adalah Tricholoma spp. Jamur
tiram lain yang mulai populer adalah Pleurotus eryngii dan P. tubernegium.
.lamur tiram adalah "tanaman" makroskopik yang tidak memiliki khlorofil.
.lamur sebagai tanarnan memiliki inti, berspora, dan merupakan sel-sel lepas

atau bersambungan membentuk benang yang bersekat atau tidak bersel<al

yang disebuthifa (sehelai benang). Hifa jamur terdiri atas sel-sel yang berirrli
satu dan haploid. Hifa jamur menyatu membentuk jaringan yang discbrrl

r rr iselium (kumpulan hifa).
Miselium jamur bercabang-cabang dan pada titik-titik pertemuarr r ryn

rrrcmbentuk bintik kecil yang disebut sporangium yang akan tumbuh nrr:rr jnrll

1,irr head (tunas atau calon tubuh buah jamur) dan akhirnya berkcrrrlrnng

llrrrnbuh) menjadi jamur (fubuh buah). Pada awal perkembangan miscltrtttt,

;:rrrrrrr melakukan penetrasi dengan melubangi dinding sel kayu. Proses petF=

il

'"Wlli$&w*n*.



;i (pemboran) dinding scl kayu clibantu oleh enzim pemecah sellulosa'

nir"llluloru, dan Iignin yang clisckresi oleh jamur melalui ujung- lateral

rang-benang miseliLrm. linzirn rroncerna senyawa kayu yang dilubangi

.alilus memanfaatkannya sebagai sumber (zat) makanan jamur'

Berdasarkan fas" perkembangannya, clikenal tiga macam miselium'

tu miselium primer, sekunder, dan tersier. $asidiospora yang jatuh pada

:rpat (media) yang menguntungkan akan segeraberkecambah dan tumbuh

rmbentuk miselium prirn",' Pada awalnya' miselium ini berinti banyak

nudian membentuk dinding pemisah (sekat) sehingga menghasilkan mi-

iumberintisatuyanghaploid.Faseinimerupakanpertunasandanfrag-
rntasi hifa yang disebut pembiakan vegetatif'

Fur" rr"gltutif berakhir saat miselium primer mengadakan plasmogami

tara|hifayangkompatibeldanmembentukmiseliumsekunderberinti2
ua).Miseliumsekunderberkembangsecarakhusus'setiapintimembelah
ri dan masing-masing belahan berkumpul lagi tanpa melakukan penyatuan

ti (karyogami) dalam sel baru sehingga miselium sekunder selalu berinti

Hg
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miselium primer

miselium sekunder

: miselium terstier (basidiocalP)

)74\(r: lhseseneratif
: bzrsidiosPora

iambar 2. liitsc l)crl<cmbangan Miselium Jamur Tiram'
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Fase perkcntllltttglttt sclltlt-ltttltylr. llllse lttttrt ]'r l\rrrrri' I I i

menjadi jaringan tcratur-dur I.uetnbctttuk tubulr [lltitlt 1/"r'sr' ltt]1 t) lt) " t1t"

menghasilkan basidiospora. Fase ini disebut pembiakan generatil atatt lrise

reproduktif.
Jamur tiram termasuk keluarga Agaricaceae atau Tricholomataceae

dari klas Basidiomycetes. Klasifikasi jamur tiram menurut Alexopolous

(1962) adalah sebagai berikut.

Eukaryota

Myceteae (Fungi)

Amastigomycota
Basidiomycotae
Basidiomycetes

Agaricales
Agaricaceae

Pleurotus

Pleorotus spp.

B. Lingkungan HiduP

Jamur tiram termasuk "tanaman" heterotropik yang hidupnya tergantung

pada lingkungan tempat ia hidup. Faktor-faktor lingkungan yang mempe-

ngaruhi pertumbuhan jamur a dalah air,keasaman (pH), substrat, kelembaban,

suhu udara, dan ketersediaan sumber nutrisi.

Air dibutuhkan untuk kelancaran transportasi atau aliranpartikel kimia

antar-sel yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan miselium mem-

bentuk tubuh buah sekaligus menghasilkan spora. Pada umumnya, per'

tumbuhan spora dan miselium jamur membutuhkan kelembaban udarn

optimal. Jamur tiram memiliki toleransi dan ketahanan terbatas terhadup

keasaman (pH) substrat (media tumbuh) dan suhu udara lingkunganny$,

Jamur tiram tumbuh pada tempat-tempal yang mengandung nutrirl

berupa senyawa karbon, nitrogen, vitamin, dan mineral. Sebagain besnr :€=

nyawa karbon digunakan sebagai sumber energi sekaligus unsur pertunttrtfir

an. Nitrogen diperlukan dalam sintesis protein, purin, dan pirimidin, JanH!

rt



menggLlnakan nitrogen dalanr bcntr"rk nitrat, ion amonium, nitrogen organik,
ataupun nitrogcn bcbas.

Vitamin clipcrlukan scbagai l<atalisator sekaligus berfungsi sebagai co-
crrziur. Macarn vittrrnin yang slngat dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur
tiram adalah tlriamin (vitamirr B,), biotin (vitarnin Br), inositol, pyridoxin,
asam nikotinal (vitamin 8.,), dan asam pantothenat (vitamin Br).

Unsur mineral untuk pertumbuhan jamur meliputi unsur makro (K, P,

Ca, Mg, dll.) dan unsur mikro (Zn, Cu, dll.). Unsur fosfor (P) dan kalium
(K) diserap dalam bentuk potasium phosphat. Unsur P berperan dalam penyu-
sunan membran plasma, molekul organik seperti AIP, dan asam nukleat.
Unsur potasium (K) berperan dalam aktivitas enzim metabolisme karbo-
hidrat dan keseimbangan ionik.

Jamur tiram tumbuh dan berkembang sepanjang tahun di daerah ber-
iklim dingin sampai daratantropis beriklim panas. Miselium jarnur tumbuh
optimal pada suhu 25" C - 30o C, sedangkan tubuh buah dari sebagian besar
species (enis) jamur tiram tumbuh optimal pada suhu l8' C - 20' C.

Jamur tiram hidup dalam periode gelap dan terang yang berganti-ganti.
Miselium jamur tumbuh optimal dalam keadaan gelap dan kondisi asam

[pH 5,5 - 6,5).Tetapi, kondisi lingkungan atau substrat tempat tumbuh
yang terlalu asam (pH rendah) atau pH terlalu tinggi akan menghambat
oertumbuhan miselium. Sebaliknya, tubuh buah jamur tidak tumbuh pada
:empat-tempat yang gelap. Tubuh buah jamur tiram tumbuh optimal pada
Lingkungan yang agak terang dan kondisi keasaman agak netral (pH 6,8 -
7,0). Cahaya matahari dibutuhkan untuk merangsang pertumbuhan tubuh
ruah (tangkai dan tudung). Tangkai jamur tumbuh kecil dan tudung tumbuh
rbnonnal jika saat pembentukan primordia tidak memperoleh penyinaran
cbih dari 40 lux. Tetapi, cahayamatahariyangmenembus permukaan tubuh
rrralr .jamur akan merusak dan menyebabkan kelayuan. Jamur tiram yang
.ur.rrbrrh pada tempat-tempat yang banyak menerima penyinaran matahari
ncnriliki tudung yang relatif kecil. Pertumbuhan jamur hanya memerlukan
;inar yrrng bcrsifat menyebar (dffise light).

Mirsrr pcrtumbuhan miselium membutuhkan kelembaban udara antara
t5% 70'2,. tctapi untuk merangsang pertumbuhan tunas dan tubuh buah
nembutulrl<rrrr l<clcnrbaban udara sekitar 80%- 85o%. Tunas dan tubuh buah

i6

Jamur yang tuntbrrlr plrtllr lingl<rurgarr tlclrglrr l.t.l,..rirli,1lr,,11 ,

akanmengalami ganggLran absorbsi nutrisi sehingga nrcnyctrlbl.,ii, r\r.l\. ,r,r,
an dan gangguan pertumbuhan ataupun kematian.

Miselium jamur tiram tumbuh optimal pada substrat (meclia tumbuh)
yang memiliki kandungan (kadar) air sekitar 600/o. Media tumbuh yang
mengandung kadar air kurang dari 50o/o atau lebih dari g0% akan meng-
hambat pertumbuhan miselium.

Jamur tiram dapat tumbuh dan berkembang pada berbagai macam kayu
di sembarang tempat. Tetapi, jamur tiram tumbuh optimal pada kayu lapuk
yang tersebar di dataran rendah sampai lereng pegunungan atau kawasan
yang memiliki ketinggian anrara 600 rn * 800 m di atas permukaan laut.
Kondisi lingkungan optimum untuk perlumbuhan jamur tiram adalah tempat-
tempat yang teduh dan tidak terkena pancaran (penetrasi) sinar matahari
secara langsung dengan sirkulasi udara lancar dan angin spoi-spoi basah.
Jamur tiram adalah "tanaman" saprofit semi anaerob yang membutuhkan
oksigen sebagai senyawa pertumbuhan. Sirkulasi udara yang lancar akan
menjamin pasokan oksigen. 'ferbatasnya kandungan oksigen udara di sekitar
tempat tumbuh jamur akan mengganggu pembentukan tubuh buah. Jamur
tiram yang tumbuh pada tempat-tempat yang kekurangan oksigen memiliki
tubuh buah kecil dan abnormal. Kebanyakan tubuh buah jamur tiram yang
tumbuh pada tempat (lingkungan) tersebut mudah layu dan mati.

Pertumbuhan miselium jamur tiram membutuhkan kandungan co, yang
agak tinggi, yaitu l5o/o - 20% dari volume udara. Tetapi, jamur tiram yang
tumbuh pada tempat-tempat yang mengandung co, cukup tinggi memiliki
tubuh buah abnormal. Biasanya, tudung jamur tiram tumbuh relatif kecil
dibandingkan dengan tangkainya.

I
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BAB III

BAHAN DAN PERALATAN
BUDI DAYA JAMUR TIRAM

Bahan dan peralatan budi daya jamur tiram meliputi bahan dan peralatan

pembibitan dan pemeliharaan atau penanaman (cultivation). Bahan yang

digunakan dalam budi daya jamur tiram dapat diperoleh secara mudah dan

murah. Namun, sebagian peralatan, terutama peralatan pembibitan, harus

dibeli dengan hargayang cukup mahal.

A. Bahan

Semua bahan yang digunakan dalam budi daya j amur tiram adalah bahan

habis pakai. Bahan yang perlu disediakan dalam pembibitan adalah tepung

agar, kentang, glukosa, kapas, kertas loyang (alumunium foil), kantong

plastik, tali karet, cincin pralon, serbuk kayu, dedak halus (bekatul), kapur

(CaCOr), gips (CaSOo), pupuk NPK atau pupuk kandang, formalin, baysol,

alkohol atau desinfektan dan pestisida lain, serta bibit miselium atau tubuh

buah j amur. Adapun bahan yang perlu disediakan dalam pemeliharaan j amur

tiram adalam bibit jamur (Fr), kapur, air bersih, pestisida (baysol), kayu,

lembaran plastik, kawat kasa, jerami atau daun rumbia, paku, tali, dan lain-

lain.
Tepung agar, glukosa, dan kentang merupakan bahan baku pembuatan

media tumbuh dalam kulturjaringan atau pembiakan spora jamur (F,). Bahan

ini dapat diperoleh di apotik, toko kimia, toko alatkedokteran, toko swalayan,

atau pusat-pusat perbelanjaan. Sedangkan serbuk kayr, dedak halus, gips,

kapur, dan pupuk NPK merupakan media tumbuh pembibitan F, - Fo se-

kaligus mcclia tumbuh tubuh buah jamur tiram selama masa pemeliharaan

(penananran).

l8

Serbuk kayu rlllllrl tlrlle rrrlclr rlulr Ierrrp;rl tt.rrrlr.rl .rr,rrr 1,, 111

gergajiankaytr. Dedal< halusdapatdibcli clari pcr.Lrsirlrlirn l)enr,r,rirr1'rrr1,r,t
(rice mill), sedangkan kapur, gips, dan pupuk (pupuk NpK dan pupuk r.rrrr

dang) dapat dibeli di toko bahan bangunan, pabrik pembakaran kapur (to-
bong), toko pertanian, atau kandang ternak (peternakan).

Formalin, alkohol, bahan-bahan kimia, cincin, pralon, kayu, paku, dan
spirtus dapat dibeli di apotik, toko obat, toko bahan kimia atau alat kedok-
teran, dan toko kelontong, atau toko material (bahan bangunan). Di pedesaan
yang masih dikelilingi oleh berbagai tanaman keras atau bambu tidak perlu
membeli bahan-bahan kayu atau bambu tersebut. Demikian pula, jerami
atau daun rumbia dapat diperoleh dari sawah-sawah atau ladang di sekitar
tempat tinggal. Bahan-bahan yang dibutuhkan terakhir ini digunakan dalam
pembuatan rumah inokulasi ataupun rumah jamur (kubung).

Bibit tubuh buah jamur dapat diperoleh dari kubung pemeliharaan atau
tanaman jamur tiram yang tumbuh liar pada substrat kayu. Bibit jamur tiram
yang baik dapat diperoleh dari hasil seleksi tanaman jamur yang dipelihara
dalam kubung. Bibit ini biasanya tumbuh besar, lebar, dan tebal sehingga
memiliki keunggulan dibandingkan dengan jamur tiram yang tumbuh secara
alami pada kayu-kayu lapuk.

B. Peralatan

Peralatan budi daya jamur tiram meliputi peralatan pembibitan dan pe-
meliharaan. Peralatan yang perlu disediakan dalam pembibitan jamur tiram
adalah tabung reaksi, rak penyimpanan, botol kaca transparan, ketel atau
panci bersekat (dandang) atau autocle atau alat sterilisasi otomatis, steallor,
rneja pembiakan atau laminair flow (dikenal sesuai dengan fungsi dan carrr
kerjanya), keranjang plastik, pinset panjang, spatula, lampu spirtus, kipnr
angin, masker, dll. Semua peralatan pembibitan dapat dibeli di toko-toko
l<husus, baik toko kimia, toko alat kedokteran, toko mesin, maupun roku
e lektronik.

Peralatan yang perlu disediakan dalam pemeliharaan tubuh buah.jnnruf
I iram meliputi keranjang pengangkutan, spayer dan nozzle.Keranjang penE*
rrngkutan dibuat dari anyaman bambu atau keranjang plastik. sprlyer flf



lyemprotan (pengabut) untttl< pcnyiralrlan yang paling sederhana dapat

tiUrui Auri plastil< nririp scnrprot'n nyamuk. Sprayer yang cukup efektif

rntuk penyiraman pacla kttbung bcsar actalah sprayer tabung yang dilengkapi

rompa tangan atar-r tarrgkai nct'r.z,lc yang dihubr-rngkan dengan pipa air dari

.ower atau Pompa. PENGADAAN

BAB IV

BIBIT JAMUR TIRAM

# Bibit jamur gram diproduksi (dibuat) melalui tahaptahap pembiakari.

Tahap pertama adalah pembiakan spora (basidiospora) yang dihasilkan oleh
basidium. Tahap ini dilakukan melalui kultur jaringan dan hasil pembiakan
tahap ini adalah benang-benang jamur (miselium) yang disebut turunan per-
tama (F,).

Tahap kedua adalah pembiakan miselium F,. Pembiakan tahap ini
merupakan perbanyakan miselium hasil pembiakan tahap pertama. Hasil
pembiakan tahap kedua ini disebut Fr. Pembiakan tahap ketiga merupakan
perbanyakan miselium hasil pembiakan tahap kedua. Hasil pembiakan tahap

ini disebut F,. Sedangkan pembiakan tahap keempat merupakan perbanyakan

miselium tahap ketiga sehingga diperoleh bibit jamur siap tanam (F).

A. Pembiakan Tahap Pertama (F,)

Langkah awal, sebelum melakukan pembiakan spora jamur tiram, ada-

lah mempersiapkan rumah (ruangan) inokulasi, peralalan,dan media tumbuh,
Rumah inokulasi adalahruangan steril tempat pembiakan spora dan miselium
jamur. Rumah ini dapat dibangun secara pennanen berupa laboratorium
atau rumah sederhana berupa rumah jamur (kubung) yang dibuat dari ko.
rangka kayu, lantai tanah, dan dinding lembaran plastik tebal yang diperku$
dengan anyaman bambu, bilah kayu, atau bahan lain (lihat gambar 3),

Rumah inokulasi sederhana memiliki 2 -3kamar (ruang) yang berfLnpl
sebagai ruang pembiakan dan ruang penyimpanan, baik penyimpanan l*
l<ulen (biakan spora atau miselium jamur) ataupun penyimpanan bahcn
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peralatan. Sebaiknya, rumah ini terhrhrp rapatagarterhindar dari
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udara dan lingkungan sekitamya. Demikian pula, kamar-kamar dalam rumah

inokulasi dibuat tertutup rapat dan agak gelap dan dilapisi potongan karung

atau bahan lain untuk mereduksi atau menahan penetrasi sinar matahari.

Peralatanyang digunakan meliputi tabung reaksi dan rak penyimpanan.

kapas, kerlas loyang, atau kantong plastik, tali karet, lampu spitlus, spatula,

autoclave atau alat sterilisasi otomatis, dan meja pembiakan sefta peralatan

pelengkap lain. Meja pembiakan merupakan unit peralatan yang dilengkapi

dengan lampu neon, alat pengatur suhu, sirkulasi udara, dan filter udara

ruangan pembiakan (lihat Gambar 4). Meja pembiakan dapat dibeli atau

dibuat dan dirangkai sendiri dengan memodifikasi meja kerja yang ditaruh

dalam ruangan kaca atau dinding plastik dan dilengkapi dengan kipas angin

serta larnpu neon (lihat Gambar 5).

Mcrlia tLrmbuh yang biasa digunakan dalam pembiakan jamur tiram

tahap ini clapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu bahan alami

dan bahilrr scnti sintetis. Bahan alami yang dapat digunakan adalah tepung

jagung, lcprrng lccntang (kentang), bawang, dll. Bahan ini biasanya digunakan

dalam lrcrr{rrli cl<stral< (cairan jernih), sari, atau rebusan (decoction).

22

Garnbar 4. Meja Pembiakan (Laminar Flow)

(iambar 5. Meja Pembiakan Modifikasi.

Bahan-bahan semi sintetis untuk media tumbuh dalam pembiakan.jarnt$
aclalah campuran kentang-glukose-agar atau campuran agar, glukosc, elutd
lagi atau agar, dan pepton-glukose. r

*

Gambar 3. Rumah Inokulasi Sederhana



Mediatumbuhyangcukupel.ektifurrtr-rkpembiakanmiseliumF'jamur
n adalah bahan semi sintetis bcrr-rpa campuran agar' glukose' dan kentang

un g kentan g).'l epu n g agar <1 i gunakan sebanyak l'soh - 2oh' s,edangkan

an lain ditentukan bcrdalrkan coba-coba (trial error). Macamkomposisi

lia tumbuh untuk pembiakan kultur jaringan (F') jamur tiram yang telah

,uler adalah sebagai berikut'

Sari buncis dan tauge yang dicampur media agar: Campuran (adonan)

media ini disterilisu'i '"ULu 
1 jam' Media ini siap digunakan sebagai

biakanmurni(kulturjaringan)setelahdiolesiatauditanamisayatan
(jaringan) tubuh buah jamur dewasa'

Parutan bawang bombay dan ubi kentang: Bahan-bahan ini diparut dan

dicampur dengan t"pt'ng aren (enau)' kemudian dimasukkan dalam

larutan tepung ugu, it"!u" komposisi: kentang (100 gram); bawang

bombay (50 gram);t"ptlrt"g aren (1i0 gram)' dan tepung agar (150 gram)'

potato Dextrose y"urt Bit uct Agar (pDY): Komposisi media tumbuh '

jamur tiram ini telah berhasil digunakan dalam pembiakan miselium

F, di Balai Benih lnduk Ngipiksari' Yogyakarta' Komposisi media ini

terdiri atas kentang, dextrose (glukose)' dan tepung agar'

Penyiapan media tumbuh PDY dimulai dari pencucian dan perebusan

rntang. Sebanyak 200 gram kentang sega.r dibersihkan (idak dikupas kulit-

ia)dandicucidenganairbersih,kemudiandiiris-iris(dicacah)dandicuci
gi berulang-ulang sampai air bekas cuciannya tampak jemih' Setelah ber-

h, iris_irisan kentang iiuitu, ragi dengan air suling (aquadest). caranya,

isan kentang tersebut direndam dalam panci selama 10 menit' Selanjutnya'

isan kentang yang telah bersih direbus dalam 700 - 1'000 ml air (aquadest)

:lamir 1 jam sehingg a aimyamenlusut tinggal 500 - 600 ml' Dalam pe-

rbusatr l<entang ini dapat ditambahkan sejumput (+ 1 sendok makan) me-

ia tunrbuh berupa "u-p*u" 
serbuk gergaji' kapur' gips' dedak' dan pupuk

,lPK. Kcnrudian, air'."b.,,un (ekstrak) ini disaring dengan kain flanel atau

ain llirr yattg mata saringannya kecil dan ditampung dalam botol'

'litttttritltl<an U"U.,ufJ-iUtiter air pada ekstrak (air rebusan kentang)

,ang tclitlt tlisaling tersebut sehingga volumenya mencapai 1'000 ml' Tam-

rahkan lrrrlrt 
() l5 gram tepung igar dun 10 - 20 gram glukose (dextrose

,,4

I

atau sukrose), kemudian diaduk-aduk dan direbus dalam autoclave selama

l5 menit pada tekanan l5 lbs (lihat Gambar 6)'

Selesai perebusan langsung dilakukan pendinginan' Sambil menunggu

penurunan suhu media tumbuh dapat dilakLrkan sterilisasi rumah atau ruang-

in inokulasi. Lantai, atap, dan dinding ruangan disemprot dengan 2o/o fotm-

aldehyde atal 40o lbrmalin (100 ml formalin 40'% dalam 5 liter air) dan

ditunigu hingga bau bahan aktif tersebut lenyap atau berkurang. I(emudian,

media tumbuh yang telah dingin ditaruh dalam ruangan inokulasi dan segcra

dimasukkan dalam tabung reaksi pembiakan. Setiap 1 (satu) liter mcclifl

tumbuh buatan tersebut dapat digunakan sebagai mediatumbuh biakan mttl'tti

(kultur jaringan) jamur tiram sebanyak I 50 - 200 tabung biakan. Sebaikrlytt,

media tumbuh buatan ini segera digunakan sehingga tidak terkontanritttt:l

oleh bahan-bahan pencemar (pollutan), bakteri, kuman' atau organismc rniknl

(renik) lain yang bersifat merusak dan membusukkan media tumbuh l'rttttlHll'

Jika jumlah media tumbuh buatan yang disiapkan melebihi kapasitas tnhrtlll

reaksi pembiakan, maka sisa media tumbuh tersebut harus disimpittr rl$lgltl

tl

Garnbar 6. Autoclavc Perebusan atau Sterilisasi'



nedia tumbuh

mbar7. Tabung Reaksi Berisi Media
Tumbuh Ditutup Kapas dan
Kantong Plastik.

hu dingin di dalam ruangan yang steril. Sisa media buatan tersebut dapat
gunakan untuk pembiakan pada periode berikutnya.

Masr"rkkan satu sendok makan media tumbuh dalam tabung reaksi, ke-
udian sumbat dengan kapas. Sumbatan kapas di luar tabung reaksi dibalut
ngan kertas loyang dan diikat dengan tali keret (lihat Gambar 7). Ulangi
kerjaan serupa untuk pembiakan F, lainnya.

Selanjutnya, tabung-tabung reaksi yang telah berisi media tumbuh
rasukkan dalam autoclave ata.u alat sterilisasi otomatis untuk dilakukan
:rilisasi pada suhu 125' C selama I jam. Bentuk alat sterilisasi (auto-

rve) otomatis dapat dilihat pada Gambar 8. Jika jumlah tabung reaksi

rrtas loyang
tidak memenuhi kapasitas autoclave,
maka posisi tabung reaksi di dalam-
nya diatur berjajar miring ke salah

satu sisi atau miring bersilangan (li-
hat Gambar 9). Tujuannya adalah

agar tidak tumpah membasahi kapas
penyumbat sekaligus mengefektif-
kan penggunaan alal dan pelaksana-

an sterilisasi.

Selesai pelaksanaan sterilisasi,
tabung reaksi dibiarkan selama bebe-

rapajam agar dingin. Setelah dingin,
tabung reaksi berisi media tumbuh
steril dimasukkan dalam ruangan

kapas

tali karet

tabung
reaksi

Gambar 9. Posisi Tabung Reaksi dalam
Alat sterilisasi.

steril (ruang inokulasi). Lcpaskan kcr-tas lo,r iurr, (.ri,r , I

kapas dan simpan tabung reaksi tersebut dalam rak khLrstrs ( rrri.. 1,r ,, ,

dalam posisi miring. Tujuannyaadalah agar media tumbuh jaurr.rr lerst'ir.rr

pada dinding tabung reaksi bagian dalam, sekaligus supaya terjadi penyebar-
an pertumbuhan miselium jamur tiram dalam tabung reaksi sehingga
memudahkan pengambilan untuk pembiakan tahap berikutnya. Tabung reaksi
tersebut dibiarkan selama 24 jam supaya media tumbuh steril menjadi dingin
pada suhu kamar.

Langkah selanjutnya adalah persiapan pelaksanaan kulturjaringan, yaitu
inokulasi (penanaman bibit) berupa sayatan (aringan) tubuh buah jamur
tiram dewasayang berisi basidiospora. Sayatan ini diambil dari jamur tiram
dewasa, (umur 4 5 hari sejak pembentukan calon atau tlnas jamttr (pin
head) alau sekitar 7 minggu sejak pelaksanaan inkubasi. Tubuh buah jamur
yang dipilih harus memiliki tubuh buah yang besar, tebal, dan sehat.

Sebelum diambil jaringannya, tubuh buah jamur terlebih dahulu
dibersihkan dan dicuci atau dicelupkan dalam alkohol 70o/o selama 1 5

menit. Bahan-bahan kimia yang lazim digunakan untuk mencuci bibitjamur
antata lain alkohol 7}Yo, formalin 5%o, mercurochloride 0,001%, silver ni-
trate 0,lo/o, mercuric cyanide 0,10%, sodium hipochloride atau calcium hipo-
chloride 0,35oA, carbonic acid loh, potasium permanganat2o/o, dan hydro-
gen peroxida 3o%.

Tubuh buah jamur tiramyang telah bersih dan steril diletakkan di atas

papan atau wadah lain yang steril di atas meja pembiakan. Nyalakan lampr;
spirtus dan lampu neon serta mesin hisap (filter) udara atau kipas angin
dengan menekan masing-masing tombol (knop) pengontak.

Setengah jam kemudian, ambil semua tabung reaksi berisi media tumbulr
steril yang telah dingin beserta rak penyimpanannya dan taruh di atas mc.iu

pembiakan. Kulit tipis pelapis tudung jamur dikupas, kemudian bagian tuhulr
buah disayat di bawah kulit di dekat ujung tangkai atau tengah-tengah antura

pangkal tudung dan ujung tangkai (lihat Gambar l0). Pada bagian irrl,

terdapat sumber-sumber percabangan hifa atau miselium atau karrlotrg
basidiospora. Sayatlah bagian ini selebar 0,1 cm, tebal0,l cm, dan purrjerrg

sekitar 1 cm. Untuk memudahkan penyayatan, dapat menggunakan spelrtlB

(pisau lancip bertangkai) atau pisau bedah yang tajam dan steril.

f

mbar 8. ALrtocllvc Otomatis.
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Selanjutnya, kapas pcnyur-nbat

tabung reaksi dibr"rl<a dan u jung rru-
lutnya dibakar (dipanggarrg) cli atas

larnpu spirtus selarna I 2 clctik. Kc-
mudian, sayatan (jaringan) tLrbLrh

buah dimasukkan ke dalam tabung
reaksi dan disumbat kembali dengan

kapas. Penanaman sayatan tubuh
ruah jamur tiram tersebut harus di-
lakukan satu per satu di atas meja
rembiakan. Kemudian, tabung reak-
;i tertutup yang telah diisi sayatan tubuh buah diletakkan dalam rak pe-
ryimpanan di dalam ruang steril (ruang pembiakan atau ruang inokulasi).
Ulangi pekerjaan serupa untuk pembuatan bibit F I pada tabung reaksi lain
yang telah disiapkan. Setiap tubuh buah jamur dapat diambil sebanyak
10 - 15 sayatan yang mengandung spora (basidiospora).

Tabung reaksi yang telah berisi bibit jamur tiram disimpan dalam ruang-
rn inokulasi yang agak gelap dan spora jamur dibiarkan selama 3 - 4 hari
ringga tumbuh benang-benang miselium berwarna putih di r"t itffi
'sayatan) tubuh buah. Lakukan pen gamatanpada semua biakan tabung reaksi
lan biakan yang tidak tumbuh atau mati dipindahkan. Isi biakan tabung
'eaksi yang rusak (mati) tersebut disingkirkan dan dilenyapkan. Sementara
tu, biakan yang tumbuh disimpan lagi dalam ruangan inokulasi selam%L
t1;gggghingga tumbuh benang-benang miselium berwama putih yang me-
nenuhi media tumbuh. Biakan miselum ini selanjutnya digunakan sebagai
ribit pada pembiakan tahap kedua. Tabung reaksi pembiakan yang gagal
lan tidak ditumbuhi miselium disingkirkan dan dilenyapkan lagi agar tidak
nencemari (mengkontaminasi) tabung pembiakan yang tumbuh baik. Mise-
ium yang rusak dapat diidentifikasi dari media yang berbau busuk dan
)erwarna cokelat kehitam-hitaman. Tabung reaksi tersebut dibersihkan untuk
ligunakan pada pembibitan (inokulasi) periode berikutnya.

B. Pembiakan Tahap Kedua (Fr)

Langkah-langkah pembiakan tahap kedua tidak berbeda dc'g'rr Pe r'
biakan tahap pertama. Langkah pertama pe mbiak an tahap kedua adalah mem-
persiapkan p eralatan danmedia tumbuh. Peralatan (wadah) pembiakan tahap
ini berupa botol kaca bening (transparan) 220 mL kapas, kantong plastik,
tali karet, dan autoclave atau panci bersekat (dandang). Semua peralatan
tersebut harus kering, bersih, dan steril.

Media tumbuh berupa campuran serbuk kayu, dedak halus (bekatul),
dan kapur (cacor) dengan komposisi masing-masing Br%o; r8o/o, dan l%o.

Macam media tumbuh lain yang dapat dimanfaatkan untukpembiakanjamur
tiram adalah:

a. serbuk gergaji, dedak halus, gypsum (CaSO/, kapur (CaCO.), TSp,
pupuk kandang, dan air dengan komposisi masing-masing 2.000 gram;
400 gram; l0 gram; 100 gram; 10 gram; 400 gram dan air secukupnya;

b. limbah sekam (80% - 95oA), dedak halus (5% _ Z}yo), danCaCOr(lo/o

- 2%);

c. sekam padi (9\o/oi), area (176) dan kapur (1%).

Media tumbuh dalam pembiakan F, (termasuk F.,, F, dan media hrmbuh
dalam pemeliharaan) harus memenuhi persyaratan ideal pertumbuhan
miselum jamur tiram. Media tumbuh harus mengandung unsur c (Karbon)
dalam bentuk karbohidrat dalam jumlah (kandungan) yang cukup tinggi.
Media harus mengandung unsur N dalam bentuk Amonium atau nitrat, N-
organik, atau N-atmosfer. unsur-unsur ini akan diubah oleh jamur menjacli
protein. Syarat lain media tumbuh jamur adalah mengandung unsur ca yang
berfungsi untuk menetralkan asam oxalat yang dikeluarkan oleh miseliurr,l,
pH antara 5,5 - 6,5, kelembaban 680 , CO2 kurang dari loh, suhu sekitef
23" c - 25" c, dan memiliki partikel yang agak kasar supaya tidak mrrrleh
memadat sehingga tidak menghambat ruang pertumbuhan miseliunn.

Langkah kedua dalam pembiakan jamur tiram tahap kedua ntrehh
penyiapan media tumbuh. Jika menggunakan media tumbuh yang hcfl$l
dari komposisi serbuk gergaji, maka bahan ini harus dijemur seranrn .l

basidiocarp
(tubuh buah)

Ii

Gambar 10. Bagian Jamur Tiram
yang Disayat.

lalu disiram dengan air bersih agar bebas dari kotoran dan cenrunur



Tabel 2. Macam l(ayu Scbagai Nletll:r h rL

Nama llmiah/Latin ftlur* P*.Augurrgu* N'ama i-i,![\i'[i]

I

Acacia conJusct

Acer palmatum/Acer
niveum
Albasia falcata
Aleurities .fbrdii

Alnus japonica
Betula jaPonica
Bombax ceiba

Broussonetia PaPYri-

Jbra
Ceiba pentandra
Cetis sinensis

Elaeagnus PLtngenLIS

Erythrina sp.

Fagas crenatl
Ficus retusa

Ficus stiPulosa

Gardenie iasminodes

Lctportea Pterostigma

Macarangua tanarius

Magnolia obovata

Morus austrqlis

Pongamia Pinnata

Rhus verniciflua
Sapium sebiJbrum

Taiwan Acacia
Maple Tree

Albasia
Tung Oil Tree

Alder
Birch
Silk Cotton Troe

Con'tmon PaPer

berry

Elaeagnus

Beech
Small-Leaved Ba-

nyan
Large Leaved Fig

Cape Jasmine

Poisonus Wood

Nettle
Macaranga

Small-Leaved
Mulberry
Poongamia

Varnish Tree

Chinese laklboom

Wuru Kembang (Jawa)

Sengon

Kemiri
Cina

Muncang

Randu Alas (Jawa)

Pohon Besaran, Bese-

mah, Sepukan, Glugu

Randu (KaPok)

Areuy Dudurenan

(Sunda)
Dadap

Golongan Beringin
atau Karet
idem
I(aca Piring, CePlok

Piring.
Kemaduh (Jawa)

Makaranga
Cempaka
Murbei

Kacang Kayu
Bangkongan

atauminyak,kemudianditimbundiataslarrtaiterbukirselamal2jam(se-
malam) (lihat Gambar 1l )'

Penggunaan media serbuk gergaji cukup praktis' penyediaannya mudah'

harganya murah, dan menganJung 'u*l"r 
nutrisi yang relatif lebih baik

dibandingkan dengan media lain' Pada umumnya' jamur tiram tumbuh pada

kayuatauserbukkayudaritanamanbercabang(dikotil)'bertajukrimbun'
bcrl<ayu lunak, berumur lebih dari 10 tahun' dan bukan jenis kayu yang

mcngandung minyak *"ft'ti pinus' Tetapi' jamur tiram tumbuh optimal pada

bcbcrapa jenis kavu te'i"ttu' Oleh karena itu' serbuk Yt ryq^1lt:.t?IT
,ct',ug.i nlcdia tumbuh pada pembiakan ataupun pemeliharaan jamur tram

sobuil<nya clipilih dari penggergajian kayutertentu' Macam kayu yang baik

untuli rrrcdiil tr-rmbuh jamot tiram dapat dilihat pada Tabel 2'

iambar 11. Timbman Serbuh Gelgaji Di atas Lantai Terbuka
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Timbunanserbukkayubersihdanbasah(kandungana\rsekiIar62oh)
rduk dan dicampur denian kapur dan pupuk kandang sesuai dengan kom-

sisi masing-masing. K*em udian, bahan-bahan tersebut difermentasi (di-

ram)diataslantaidanditutupdenganlembaranplastikselama6hari.
:dakdipilih yang masih segar, bersih (tidak tercampur sekam atau kotoran

in), dan berkualitas baik. Dedak yang telah disimpan dalam waktu cukup

ru ukun menggumpal dan mengalami fermentasi (pembusukan)' Dedak

macam ini kuiang baik untuk campuran media tumbuh pembiakan jamur

:am.Campuranmediatumbuhtersebutdiaduk-adukhinggamerata.Lang-
rh selanjutnya adalah membuka lapisan plastik penutup' kemudian ditam-

lhkanpupukNPKdandedaksertadiaduk-adukdandiperamlagiselama6
rri.

Kemudian,mediatumbuhtersebutdimasukkandalambotolkacabening
ingga penuh dan pantat (dasar) botol diketok-ketokan pelan-pelan pada

r"t"t """ alas papan. Permukaan media tumbuh pada lubang botol ditekan

engan ujung jariberulang-ulang supaya media tumbuh dalam botol lebih

uolt (*"-uauo dan tinglinya mencapai leher botol. Tambahkan lagi me-

ia tumbuh sampai p"tt.tft dan padatkan lagi sehingga botol terisi media

nmbuh secara Penuh dan Padat'

Permukaan media tumbuh da-

am botol dibuat lubang sedalam 3

:m dari leher botol dan diameternYa

, cm. CaranYa, Permukaan media

umbuh pada mulut botol ditekan

lengan ujung kaYu runcing dan gilig
'si 

I indris), kemudian angkat (cabut)

<embali sambil diputar pelan-pelan

lehirrgga Permukaan media ber-

lubang dan memadat hingga batas

leher botol (lihat Gambat I2)'

Multrt botol Yang telah berisi

media tttttrbuh disumbat dengan

kapas tlan tlitLrtLrp dengan kantong

plastik scrtl tliil<al dcngan tali karet'

Ulangi pekerjaan scrllpa pada botol-llotol r 'rtr i '

berisi media tumbuh disterilisasi dalam auloclavc se litrrr.t I r ' "
100" C - 125" C (suhu sterilsasi konstan minimal 30 menit) ittlu (lrr(i,u"

dalam air mendidih (suhu 95' C) selama 4 - 5 jam. Posisi botol dalam autg-

clave sama dengan posisi sterilisasi tabung reaksi F,. Tujuannya adalah

supaya pelaksanaan sterilisasi dan penggunaan autoclave atau panci bersekat

(dandang) lebih efektif dan efisien.

Selesai sterilisasi, botol dan media tumbuh dibiarkan beberapa saat

hingga menjacli agak dingin. Dalam keadaan hangat, botol-botol steril ter-

sebut dibongkar dan dimasukkan dalam ruangan pembiakan (ruang

inokulasi). Botol-botol tersebut dibiarkan selama 12 - 24 jam supaya me-

dia tumbuh jamur yang telah steril menjadi dingin. Setelah dingin, botol-

botol tersebut diletakkan dalam meja pembiakan.

Ruang inokulasi disterilisasi atau desinfektisasi dan dibiarkan (ditunggu)

selama beberapa menit. Kemudian, tabung reaksi hasil pembiakan F, diambil

dan letakkan di atas meja pembiakan. Dalam keadaan terlutup kapas pe-

nyumbat, tabung reaksi segera disterilisasi dengan cara menyemprotkan

alkohol dan membakar kapas penyumbatnya selama l0 - 15 detik. Selanjut-

nya, kapas penyumbat dalam keadaan terbakar dilepas (dicabut) dengan

pinset panjang, kemudian mulut tabung reaksi dipanggang di atas lampu

spirtus selama 5 detik. Cara sterilisasi (pembakaran) tabung reaksi F, dapat

dilihat pada Gambar 13.

--------------->' tabung

Kemudian, miselium biakan F,

dimasukkan dalam botol pembiakan

Fr. Caranya, sumbatan kaPas botol

pembiakan F, dibuka dan sejumPut

miselium biakan F, dipungut (cli.

ambil) dengan piset, kemudian ntl.

selium tersebut ditanam pada lubnttg

media tumbuh dalam botol pernhielt-

an Fr. Setiap biakan F, dapnl *ll=

gunakan sebagai bibit pembinkert F1

sebanyak 15 -20 botol. Sctelslt tll*
selium biakan F, ditananrkntt, hilHl

reaksi

kantong Plastik

kapas

tali karet

media tumbuh
lampu
spirtus

( irrlbar 13. Cara Sterilisasi (Pembakaran)

Tabung Reaksi.

ttl/r

Gambar 12. Botol Berisi Media Tumbuh'



Gambar 14. Ruang Penyimpanan Inokulen Miselium.

pembiakan F, ditutup lagi dengan kapas penyumbat (penutupnya) dan

ditempatkan pada ruangan steril, baik di sekitar meja pembiakan atau ruangan

lain (lihat Gambar l4). Botol-botol berisi miselium biakan F, tersebut di-

simpan dan tumbuhkan (biarkan) selamalh*kagar miselium jamur ber-

kembang memenuhi seluruh celah-celah (pori-pori) media tumbuh dalam

botol. Miselium yang tumbuh baik berwama putih, sedangkan miselium

rusak berwarna coklat busuk.

Botol pembiakan yang rusak disingkirkan dan seluruh isi media tumbuh

di dalamnya dibuang. Dinding botol bagian dalam disikat dengan spon atau

sikat bertangkai, kemudian dicuci dengan air bersih dan disimpan dalam

kcilclaan kering.

C. I'cmbiakan Tahap Ketiga (F.)

Prirrsip rlarr langkah pembiakan tahap ketiga (Fr) sama dengan pembiak-

an tahap l<cthrit. llibit pembiakan F, ditanam dari hasil pembiakan F2. Mi-
selium yaug ltct'hcrtnbar-rg dalam media tumbuh Fr dihancurkan dengan kayu
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atau pinset atau pengaduk besi bcrtilngl\al l)iilrliilr1, ,\ r I

kemudian tumpahkan langsung di atas nrulut botol perrrlrrrri.,ir i ,

tampung di atas piring atau cawan porselin. Miselium biakarr I , [tr ,..r,,,i
dimasukkan dalam botol pembiakan F, dengan pinset panjang yang ster.il.
Setiap botol biakan F, dapat digunakan sebagai bibitpembiakan F, sebanyak
150 - 200 botol dan disimpan atau dikembangkan (ditumbuhkan) selama I
bulan.

D. Pembiakan Tahap Keempat (Fo)

Prinsip pembiakan tahap keempat tidak berbeda dengan pembiakan F,
ataupun Fr. Pelaksanaan pembiakan F, dilakukan dalam ruangan inokulasi
yang lebih luas. Media tumbuh yang digunakan adalah serbuk kayu, dedak
halus, kapur, atau komposisi media lainnya. Penanaman bibit (inokulasi)
pembiakan ini dilakukan dalam kantong plastik (polybag).

Siapkan media tumbuh dan kantong plastik bening tahan panas yang
agaktebal (PE 0,002) berukuran 20 cmx 30 cm, tinggi 30 cm, dan diameter-
nya 12 cm. Masukkan media tumbuh dalam kantong plastik hingga penuh,
kemudian padatkan dengan cara menekan permukaan plastik sampai ke-
tinggian isi kantong (media tumbuh) tinggal 18 cm - 20 cm. pemadatan

dilakukan secara manual atau menggunakan mesin. Pemadatan cara manual
dilakukan dengan menarik permukaan atas kantong plastik dan menekan
permukaan media tumbuh dengan lempeng bulat yang diameternya hampir
sama dengan diameter kantong plastik. Selanjutnya, permukaan media tunr-
buh bagian atas dan tengah dibuat lubang dengan diameter 1 inchi (sekitar
2,5 cm) sedalam 7,5 cm 10 cm.

Bagian atas kantong plastik (polybag) yang sudah diisi media tumhulr
dipasang cincin dari potongan pipa pralon (diameter dan tinggi cincin sek itet
3 cm) atau potongan bambu, kemudian disumbat dengan kapas dan ditrrlup
plastik atau kotak kalu steril (lihat Gambar 15). Selanjutnya, polybag disurttfi
dalarn keranjang plastik (keranjang bambu) dan disterilisasi pada "uhrr OlF

c - 95" c dalam ruang penguapan atau ruang sterilisasi (steamer) sclurttt 5

- l0 jam (lihat Gambar 16) atau direbus dalam panci bersekat pu(l$;tfiU
95o c - 100'c selama 4 jam. Pelaksanaan sterilisasi atau perebusarr kenrr€i
polybag ini paling lambat 24 jam sejak disiapkan.

It



Gambar 15. Meclia'fumbuh Jamur'firam dalau-r Kantong lrolybag

iarnbal l(r. Slt.rrrrrt'r' tlrrn llrnng Pcnguapan (Sterilisasi)

i6

Selesai sterilislrsi. lilntons plastil..,,.,.
atau tungku api (kompol-) dan biarkall suitu ilii;r r .,
lnenurun sampai 60' C. Sambil menunggu pendingilji.ll tci..,,_:,r
pembiakan disterilisasil(an. Ruangan disemprot dengau baysol clii,rririlLLr
alkohol atau aquades (air sulirg) dengan perbanclingan (komposisi) I : 6.
Lantai ruangan dibersihkan dengan semprotan baysol dalam air, kernuclian
dipel (dilap) dengan kain bersih.

Semua peralatern r-rntuk budi daya jarnur tiram, termasuk pal<aian teuaga
kerja, harus disterilkan. Scrnua peralatan dan tcnaga kerja disemprot atau
dibasuh dengan alkohol. Sctiap pe lal<san'an pcmbiakan, pekerja sebaiknya
menggunakan masker;rtau penutup nrulut dar lridu'g yang steril.

Setelah suhu ruangan penguapan atau suhLr pnr.rci clirrgin (sekitar 60.
c), maka susunan polybag dalam l<eranjarg atau cl.l.rr panci segera di-
keluarkan dari ruangan penguapan dan cliclingirrkan clalaur ruangan inokulasi
selama t hari (24janr). Pengaturan suhu rllangan clapat rnenggnnakan air
condilictner (AC) atau kipas angin. Ruangan inol<ulasi harLrs clilengkapi
dengan lubang ventilasi agar sirkulasi uclara dapat berjalan lebih lancar.

Bibit Fr dalam botol pembiakan dian-rbir dari ruang penyiurpanau
(penumbuhan). ujung botol dan kapas pc'yumbat disernprot dengan alkohol,
kemudian dibakar selanra I 2 menit. Dalarn kcadaan panas dan terbakar,
kapas penyumbat segera dibuka dan mulr-rt botol dipanggang di atas api
selama l0 - 15 detik. I(emudian, miselir-rm dan nreclia turnbuhnya dihancur-
l<an dengan pinset panjang atau alat lain.

campuran miseliuur dan media tumbuh cralarl botol pembiakan segc:r.rr
ditumpahkan di atas cawan dan segera ditarrarnkan (diinokr_rlasi) dalam pol,y
bag media tumbuh yang telah disiapkan. Setiap botor miselium F, tluprrr
clitanamkan menjadi 35 - 40 buah polybag. [Jntul< mcnghindari kontamirrrrsr
pelaksanaan penanaman harus dilakukan denga.n hati-hati clan cepat. IJrrtrrl,
itu, pelaksanaail penanaman sebaiknya dilakukan oleh 2 orang atau lt,l,rlr
caranya, salah seorang rlenanamka' bibit miselium F'. dan seorang Lrirrrr\,r
rnembuka sekaligus menutup kembalipolybag Fodengan kapas. [Jnrrl, ,.lr
siensi tenagakerjadanpenggurnaanplastil< penutup, sumbatan kapas P.lr 1,,r3:

tidak perlu ditutup lagi dengan kantong (l.utLrp) prastik yang bar-r I't;r lr
pcnutup tersebut dapat ditampung dalan, r,vadah untuk digunirliiur ,1,r1.,,,,

pcrrbuatan (penyiapan) polybag pada inol<u lasi periode berikur r r r ; r

i

I
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Gambar 17. Skema Pembiakan (Inokulasi) Bibit Jamur Tiram.

Cara lain adalah menumpahkan hancuran miselium dari botol F, di
atas lubang polybag dengan membuka dan menutupnya kembali dengan
kapas penyumbatnya. Cara ini sebaiknya dilakukan oleh tenaga kerja yang
profesional (terampil).

Polybag-polybagyang telah ditanami bibit (polybag inokulen) segera
disimpan (diinkubasi) dalam kubung (rumah jamur). Hasil pembiakan Fo

ini dapat dijual kepada petani atau masyarakat lain atau ditanam sendiri
dalam kubung budi daya jamur tiram. Pelaksanaan pembibitan jamur tiram
ini tidak harus dilakukan secara utuh dan menyeluruh, tetapi dapat dilakukan
sebagai unit-unit pembibitan. Petani dan masyarak at dapatmelakukan pem-
bibitan F, atau F, atau Fo tanpa harus melakukan pembibitan F,. Syaratnya
adalah bibit Fr harus dibeli dari petani atau perusahaan lain yang memiliki
usaha pembibitan F 

, 
. Skema pembiakan bibit dari kultur j aringan (F 

, ) sampai
terbentuk bibit jamur siap tanam (F) dapat dilihat pada Gambar 17.

BAB V

PEMELIHARAAN JAMUR TIRAM

Pemeliharaan jamur tiram sangat praktis dan sederhana, yaitu dengan
cara menciptakan dan menjaga kondisi lingkungan pemeliharaan (curtiva-
tion) yang memenuhi syarat pertumbuhan jamur tiiam. Langkah-rangkah
pemeliharaan atau penanaman jamur tiram meliputi pembuaian atau per-
baikan (rehabilitasi) rumah jamur (kubung), perawatan miserium dan tubuh
buah, serta panen dan penanganan pascapanen.

A. Pembuatan atau Rehabilitasi Rumah Jamur (Kubung)

Rumah jamur sederhana dapat dibuat dari kerangka kayu (bambu) ber-
atap daun rumbia, anyaman bambu, atau anyaman jerami padi. Ukuran
kubung yang ideal adarah 84 m2 (panjang 12 m dan rebar 7 m) dan tinggi
3,5 m. Bentuk kubung mirip gerbong kereta api; tiang bawah kubung berdiri
tegak dan atapnya melengkung setengah lingkaran. Bentuk kubung jamur
tiram dapat dilihat pada Gambar 1g.

Ruangan kubung penanaman jamur tiram dilengkapi rak atau para-par{l
(shed) yang dipasang secara berjajar, berderet, dan bersusun berlapis-rapir
di antara sisi-sisi tiang penyangga. ukuran rak disesuaikan dengan ukunrrr
polybag (kantong miselium) bibit j amur y ang akandiinkubasi dan ditan' r r r,
Rak kubung terdiri atas unit-unit rak yang dipisahkan oleh jalan utama rlanjalan simpang yang membelah ruangan. unit rak berupa sekat-sekat nrntt
susunan kayu horizontal atau membujur berlapis-lapis yang dipasang k.krilr
dan rapi di antara tiang penyangga. Lebar dan tinggi setiap lapis (srururHr
Lrnit rak dibuat sekitar 2 x 20 cm (panjang polibag) atau sekitar 4i) crrr, e
dangkan panjangnya 3 m atau disesuaikan d"ngun ukuran lebar kulrung,
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Gambar 18. Bentuk Kubung Jamur Tiram

Pembuatan sllsul.li-tll (scltat) ttltlt-ttt)tt lrtl' \,
lapisan. Setiap lapisan rak ini matnpu l-ltelrllit[ ttlrltl rrr:,,'
sebanyak 2 kantong ke arah vertikal dan 15 i6 buah i(iltttt;nr r,,

horisontal. Pada unit rak ukuran 3 m (panjang) dan 40 cm (lebar darr trtrgri i

dapat ditanam sekitar 60 kantong polybag sehingga seluruh unit rak yang

tersusun 5 lapis dapat diisi sekitar 300 kantong polybag.

Susunan rak lapisan bawah dibuat sekitar 20 cm 25 cm di atas per-

mukaan lantai dasar sehingga sirkulasi udara pada bagian ini tidak terhambat

dan tubuh buah jamur yang tumbuh pada lapisan rak paling bawah tidak
menyentuh dan terkontaminasi oleh kotoran yang mencemari lantai dasar.

Demikian pula, ruangan kubung tidak dipenr"rhi oleh unit-unit rak. Sediakan

tempat kosong sekitar 25o/o dari luas lantai dasar ruangan kubung pada salah

satu sisi rllangan sebagai tempat inkubasi. Setiap rumah jamur. ukuran
84 m'z dapat dibuat sekitar 18 - 20 unit rak dcngan I unit lantai inkubasi.

Atap dan dinding kubung ditutup rapat dan kokoh. Atap kr-rbung yang

praktis dan hemat biaya dapat dibuat dari anyaman daun rumbia. Dinding
rumah jamur sisi panjang dibuat 2 lapisan, yaitu dinding atas dibuat dari

anyaman bambu sedangkan dinding bawah setinggi 1 meter dibuat dari

lapisan plastik bening (transparan). Jika kondisi yang krlrang baik, khususnya

kelembaban ruangan kubung agak rendah, maka seluruh atap dan dinding
kubung perlu dilapisi lembaran plastik.

Dinding kubung bagian atas diberi lubang ventilasi terbuka sedangkan

dinding kubung bawah diberi ventilasi khusus yang dapat dibuka atau ditutup
kembali. Lubang ventilasi dinding atas pada kubung yang ideal dibuat sc-

banyak 4 buah. Dua buah ventilasi terdapat pada dinding kubung sisi kiri
dan sisanya terdapat pada dinding kubung sisi kanan. Untuk mencegah nrit-

suknya burung-burung, lalat, serangga, atau binatang liar lain, maka pathl

ventilasi terbuka dipasang kawat kasa yang dijepit bingkai bambu pada kc

empat sisinya. Sedangkan ukuran setiap ventilasinya adalah 60 cm x 40 t'ttt

Ventilasi pada dinding bagian bawah berupa jendela plastik yarrg rli

sobek membentuk huruf L atatU. Tujuannya adalah supaya sobekan plrrrtil
tersebut dapat dibuka dan ditutup atau dirapatkan kembali. Jumlah clittt ttktll

an ventilasi sama dengan ventilasi terbuka, sedangkan letaknya sclciltrt I ttt
samping kiri atau kanan ventilasi terbuka. Ukuran dan letak ventilltsl rlrt;ul

clilihat pada Gambar 20.

---* rak 5

---D "ak4

rak 3

rak2

rak 1

25 cm

(lirurbirr' l(). Susttnan Unit Rak dalam Ruangan Kubung'

l)ct'ctittt unit-unit rak dipasang secara teratur pada sisi kiri dan kanan

ruangarr schrngga bagian tengah kubung terdapatjalan selebar 1 m dan di

antara tttrit-ttttit rak tlrdapatlalan simpang selebar B0 cm' Susunan unit-

unit rak cralir'r r..arg.n kubung jamur tiram dapat dilihat pada Gambar 19'
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1,2 m

1,3 m

1,0 m

rnbar 20. Ukuran dan Letak Ventilasi Rumah Jamur'

Rumah j amur dilengkapi dengan pintu utama yang dipasang pada bagian

epan. pintu utama *r iiu,l". o# unyu-un bambu yang dibingkai dengan

erangka kayu papan uo" Uifuf't-Uilah bambu dan dilapisi lembaran plastik

ang digantungt- -"nt't'-rp iubang pintu' Konstruksi rumah jamur ini dapat

,ilihat Pada Gambar 21'

, Masa pakai optimal rumah jamr"rr scclctltrtrt;t tl'ttt I ' 
'

atap daun rumbia serta dinding anyaman bambu datl lctltlrirrrrrt 1rl. ,t ri '

sekitar 2 tahtn atau sekitar 4 peroide produksi' Selanjutnya, rllttlrtlt-lrttrtttt

tersebut dapat dibongkar dan dibangun kembali rumah jamur sederhanar

dengan bahan-bahan baru atau diperbaiki (direhabilitasi) dengan mengganti

bahan-bahan yang telah rusak.

B. Perawatan Miselium dan Tirbuh Buah

Bibit jamur (miselium) F. hasil pembelian atau produksi sendiri dapat

diangkut dan dimasukkan dalam kubung yang telah disiapkan. Jumlah kan-

tong polybag disesuaikan dengan ketersediaan bibit dan kapasitas kubung.

Kubung ukuran 84 m'dan tinggi 3,5 m dapat ditanam sekitar 5.000 kantong

polybag bibit jamur tiram.

Kantong polybag berisi bibit jamur tiram diletakkan di atas petmukaan

lantai inkubasi yang telah disediakan, yaitu di permukaan lantai kosong

yang tidak ditutup rak. Posisi polybag adalah vertikal, alas polybag di bawah,

dan bagian permukaan tempat pesemaian miselium yang ditutup (disumbat)

kapas di atas. Posisi penempatan polybag dapat dilihat pada Gambar 22.

Bibit jamur pada lantai inkubasi tersebut dibiarkan selama 3 minggu

hingga miselium tumbuh hampir sempurna. Masa penanaman ini disebut

inkubasi. Selama masa inkubasi, miselium jamut akan tumbuh menutupi

permukaan dan pori-pori media tumbuh dalam polybag. Miseliumyang tum-

buh baik akan menutup sekitar 75o/opermtkaan dan pori-pori media tumbuh.

Usai masa inkubasi dilanjutkan dengan penanaman. Bibit jamur yang

tumbuh baik segera disusun di atas lapisan-lapisan rak. Sambil menyLlsl'lll

polybag bibit jamur ini sekaligus dilakukan seleksi. Bibit jamur yang tid0k

lumbuh dengan baik dan terkontaminasi oleh kotoran dan jamur lain di'

kumpulkan dalam karung dan dibuang atau dibakar'

Polybag disusun miring ke kiri dan ke kanan mengikuti arah lapirCtt

rak (shed). Bagian atas (tutup) dan alas polybag miring ke arah jalan simpAng'

Posisi susunan polybag pada rak penanaman jamur tiram dapat dilihtlt pndl

Gambar 23.

1,3 m

1,0 m

Gambar 21. l(onstruksi Rumah Jamur Tiram'
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Gambar 22. Posisi Penempatan Polybag pada Lantai Inkubasi

Selesai penylrsunan polybag dapat clilaliulilur rrrorirl,)rr,' l,L irLrL, , , L l

rniselium. Dalam monitoring ini dilakukan penreriksuarr lrtrrtr rtlt rrlrtrl,,r r

ulang terhadap miselium dalam polybag. Miselium jamur dalam polyblg
yang tumbuh kurang baik diambil dan dibuang, kemudian diganti dengan
polybag lain atau dibiarkan kosong.

Setelah seluruh atau sekitar 90% permukaan pori-pori media tr_rmbuh

terlutup oleh miselium, maka segera dilakukan penumbuhan jamur dengan
cara mencabut (membuka) kapas penyumbat atau menyobek plastik poly-
bag. Sobekan membentuk segi empat atau lubang bulat diameter 1 inchi
(2,5 cm).

Biasanya, sekitar 3 - 5 hari sejak perryobcl<an polybag atau pencabutan

kapas penyumbat, maka tunas (calon tubr"rh butrh) jamur (pin head) akan
tumbuh pada bekas sumbatan kapas atau sobckan tersebut (lihat Gambar
24). Tunas jamur ini akan tumbuh menjadi tubuh buah dewasa dan dapat
dipanen setelah 4 5 hari kemudian (4 - 5 hari sejak turnbLrh tunas). Untuk
pemerataan pemanf'aatan sumber nutrisi yang terkandung dalam media
tumbuh sekaligus memudahkan pelaksanaan pemetikan dan menjamin

ambar

(

2l l'osisi l'cnirnarnan Polybag Bibit Jarrur pada Lapisan Rak (Shed) ( irrr.nbar 24. Tunas Tumbuh pada Bekas Surnbatan Kapas.
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Gaurbar 25. Cara Penl'etlprotirtr clan Pcngabr.rtan Air.

kontinyuitas panen, kantong polybag dapat disobek pada bagian alasnya.

Penyobekan kantong plastik ini dilakukan setelah tubuh buah yang tumbuh

pada sobekan atau bekas sumbatan kapas kurang subur dan ukuran fisiknya

lebih kecil.
Pekerjaan pokok yang rutin selama perawatan miselium dan tubuh buah

jamur tiram adalah penyiraman serta pengontrolan kelembaban dan sirkulasi

udara serta kebersihan kubung. Penyiraman dilakukan sejak pelaksanaan

pencabutan sumbatan kapas atau penyobekan pertama.

Penyiraman dilakukan dengan menyemprotkan kabut air memakai

sprayer yang dilengkapi nozzle. Cara penyemprotan dan pengabutan air

dapat dilihat pada Gambar 25.

ll.urnah jamur raksasa yang dibangun pennanen dapat dilengkapi alat

semprot otomatis (presure chamber) untuk mengatur semprotan air bersih

dan berl<abut yang mucrat melalui nozzle yang dipasang pada tiang atau

dindingrrya. Rr,rmah jamur ralcasa dan semprotan otomatisnya dapat di-

rancang scpcrti (larnbar 26.
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Garnbar 26. Rumah Jamur Raksasa dan Perrrrancn serta Scmprotan Otornatisnya.

Penyiraman dilakukan secara rutin setiap hari sesuai dengan kondisi
udara (cuaca). Penyiraman pada musim hujan yang suhu serta kelembaban
udaranya normal dilakukan sebanyak. 1 (satr-r) l<ali sehari (pagi hari). Penyi-
raman pada musim panas yang suhu udaranya cul<up tinggi, tetapi kelem-
baban ruangan kubung agak rendah dilalcukan sebanyak 2 kali sehari (pagi
dan sore). Frekuensi penyiraman saat suhu udara terlalu tinggi yang dibarengi
dengan tiupan angin kencang dilakukan sebanyak 3 kali sehari.

Tindakan yang perlu dilakukan ketika tidak ada angin dan sirkulasi
udara dalam kubung terhambat serta tidak terjadi hujan adalah membuka
atau menyingkapkan ventilasi plastik pada dinding kubung bagian bawah
atau membuka pintu kubung setiap malam hari. Demikian pula, kebersihan
kubung selama pemeliharaan harus dijaga dengan baik. Setiap selesai panen,
lantai dasar kubung harus ditaburi kapur untuk mencegah serangan penyakit
atau serangga pengganggu, sekaligus menc iptakan kon di si rumah jamur yan g
tetap sehat.

C. Panen dan Pascapanen

Jamur tiram dipanen saat pertumbuhan tubuh buah telah maksirnnl,
Masa pertumbuhan ini ditandai oleh ukuran dan bentuk tubuh buah ynng
maksimal dan sempuma. Waktu panen paling tepat adalah umur 4 .S lrgfl
terhitung sejak pembentukan calon tubuh buah (pin head) dan panjlrrgrryt
tclah maksimal atau beratnya telah mencapai 50 - 75 gr.
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Biasanya, pertumbuhan tunas dan tubuh buah jamur tiram dalam setiap

rumah jamur tidak serentak. Dcngan dernikian, pelaksanaan panen dilakukan

setiap hari dengan memilih jamur-jamur yang memiliki ukuran paling besar'

Panenjamurtiramdilakukansecaramanualdengancaramencabutjamur
dan akarnya. Akar jamur yang tidak tercabut akan membusuk dan meng-

ganggu pertumbuhan calon jamur yang akan berkembang di sekitar pem-

f.,rrrt un akar. Akar jamur yang tidak tercabut harus diambil paksa dengan

cara dicukil memakai kuku tangan atau dijepit dan dicabut dengan penjepit

khusus.

Panen jamur tiram dari setiap polybag pada satu periode penanaman

selama 6 - 7 bulan dapat dilakukan sebanyak 10 - 12 kali. Dalam kondisi

yangbaik,jamurtiramdapatdipanensampail6kali'Setelahmediatumbuh
|runyu menghasilkan tubuh buah jamur berukuran kccil harus diganti dengan

bibit baru dari hasil pembiakan yang baik dan mutunya terjamin'

Jamur tiram dapat disimpan dalam bentuk segar atau diolah menjadi

produk awetan (instan). Jamur tiram yang baru dipetik (dipanen) segera

dibersihkan.Akardanpangkaltangkaijamurdipotong(lihatGambar2T),

kemudian kotoran, spora, dan air media yang lnenenr;rt'l p,r,l,r 1,, rrrrrrl rrir

tubuh buah dibersihkan. Tubuh buah jamur tiram terscbLrt rrrtrtlrrlr r,,1,, L

maka pembersihan jamur ini sebaiknya dilakukan dengan hati-hati.
Jamur yang telah bersih dapat langsung direbus atau dimasak dan di-

konsumsi sebagai hidangan lezatatau disimpan sebagai persediaan sayuran.

Jamur tiram segar yang dibungkus plastik dapat disimpan pada wadah ter-
buka atau almari es (kulkas). Penyimpanan jamur tiram pada wadah terbuka
dapat bertahan selama 3 - 4hari, sedangkan penyimpanan pada suhu dingin
(dalam almari es) dapat bertahan hingga satu rninggu.

Macam masakan jamur tiram yang telah dikenal dan disukai masyarakat
Indonesia adalah sup jamur, sukiyaki, jamur tiram bumbu kentucky, tauco
jamur, tumis jamur, acar jamur, timlo, dan nasi atau mie goreng jamur tiram.
Beberapa resep dan cara mengolah jamur tirarn menjadi masakan lezat ter-
sebut dapat dilihat pada lampiran I - 7 .

Gambar 27. ('itll Mcrrotong Akar atau Pangkal Tangkai Jamur Tiram'
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BAB VI

PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT
JAMUR TIRAM

Masalah utama pemeliharaan jamur tiram adalah kontaminasi dan

serangan hama-penyakit. Penyediaan sumber nutrisi dan sterilisasi ruangan,

peralatan, serta media tumbuh pada pembiakan miselium F,, Yang kurang

sempurna akan memudahkan kontaminasi berbagai jenis hama-penyakit yang

merusak sekaligus mematikan jamur tiram. Hama dan penyakit jamur akan

mengkonsumsi nutrisi yang terkandung dalam substrat sebelum miselium

jamur tumbuh. Biasanya, hama-penyakit tumbuh lebih cepat daripada per-

tumbuhan miselium jamur tirarn sehingga terjadi kornpetisi (persaingari)

yang tidak seimbang dalam pemanfaatan nutrisi yang terkandung dalam

substrat (media tumbuh). Bahkan, hama-penyakit tersebut akan merusak

miselium dan tubuh buah jamur tiram yang telah tumbuh.

Masalah lain adalah kebersihan ruangan dan fluktuasi kandungan air

dalam media tumbuh. Rumah jamur yang dibuat secara sederhana mudah

kotor dan terpolusi oleh hotoran-kotoran yang bersumber dari bahan-bahan

pembuatan kubung atau bahan-bahan lain. Demikian pula, pelaksanaan pe-

nyiraman yang kurang baik akan menyebabkan f'luktuasi kandungan air me-

dia tr-rmbuh. Kelebihan atau kekurangan air media tumbuh akan menyebab-

kau pertumbuhan jamur yang tidak normal dan memudahkan terkontaminasi

atau tcrtularnya jamur tiram oleh hama-penyakit atau jamur liar lainnya.
('ala terbaik mengendalikan kontaminasi dan serangan hama-penyakit

adalah tinclakan pencegahan (preventif). Tindakan peftama adalah menjaga

kebcrsilrln rumah.iamur dan tempat inkubasi sefta rak penanaman (peme-

liharaan). 'finclakan kedua adalah membuang dan memusnahkan kantong

polybag yarrg tcrl<ontaminasi hama-penyakit. Tindakan lain adalah menjaga

kebersihan alut pcmbiakan, pengawasan, dan pengontrolan pelaksanaan
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strerilisasi peralatan, media tumbuh, clan rrrcrrlrir:r: ,,,
dengan penyemprotan pestisida sebelum dilakLrkan pctrarrrr i r,i,
pemeliharaan dan setiap usai pelaksanaan panen.

Pencegahan hama-penyakit jamur tiram dapat juga dilakukan dengan
monitoring lahan (kubung) pemeliharaan secara rutin. Sampah atau kotoran
lain yang berserakan di atas lapisan rak atau lantai rumah jamur harus selalu
dibersihkan dan dibuang. pintu dan jendela rumah jamur harus tertutup
cukup rapat agar lalat dan serangga lain tidak dapat masuk kedalam rumah
jamur karena dapat menjadi sumber penularan penyakit. Semua potongan
akar, tunas yang mati, dan pangkar tangkaijamur harus segera dikumpulkan
dan dibuang. Substrat, tunas, dan tubuh buah.iamur yang sedang tumbuh
tidak boleh disentuh atau dipegang-pegang. pekerja yang masuk ke dalam
rumah jamur harus memakai alas kaki (sepatu) dan peraratan rain yang steril.

Faktor-faktor yang mempengaruhi serangan hama-penyakit adalah kon-
disi iklim, media tumbuh yang kurang baik, dan daya adaptasi (penyesuaian)
jamur terhadap lingkungannya. Macam hama-penyakit jamur tiram adalah
serangga, rayap, laba-laba, cacing, siput, jamur parasit dan saprofit, sefta
bakteri dan virus.

A. Serangga

Bau (aroma) media tumbuh (substrat) dalam rumah jamur akan meng-
undang kedatangan serangga yang hidup dan berkembang di lingkung.rr
sekitar rumah jamur. Jenis-jenis serangga yang suka masuk rumah janrrrr
adalah lalat dan nyamuk. Biasanya, serangga-serangga tersebut masuk runrrrr
-iamur bersamaan dengan peraksanaan dan waktu inkubasi. Seranggrr
serangga yang berhasil masuk rumah jamur akan hinggap dan menc'Pt,l
pada substrat atau benda lain dan bergerak (terbang) berpindah-pindah rlrrrr
substrat ke benda-benda lain dan mereka akan berkembang biak secara rrl,,,r,r
di rumah jamur tersebut.

Larva-lawa serangga yang tumbuh daram rumah jamur akan nrcrr:rl,;rr
rniselium dan pada fase akhir siklus hidup dan perkemb angannyaillir* ,r,
lubangi tunas dan tubuh buah jamur sehingga tumbuh menjadi sr.r;rr11,p,,;
gcnerasi baru yang lebih resisten. Serangga-serangga ini mulai akr il rr,.rpr, r.rr

I
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(terbang) dan menempcl (liinggap) pada sernbarang substrat dan jamuryang

baik, l<cnrudian pinclah l<c sttbstrat clan jamur yang rusak (mati) atau sebalik-

rrya. Ahtivitas sol-ilttgga tcrscbut ticlal< hanya mengotori permukaan substrat

atau.jamur yang dihinggapinya, me lainkan juga mernbawa dan menularkan

hama-penyakit darijamur atau substrat yang rusak dan mati kepada substrat

dan jamur yang tumbuh baik.

Serangga merupakan katalisator atau perantara penularan hama-penya-

kit ataupun spora jamur parasit dan saprofit. Jenis-jenis serangga yang meng-

ganggu dan menularkan hama-penyakit pada rumah jamur adalah Lycoriella

spp, Megaselia spp, Lepidocyrtus spp., dan Achorutes spp.

pengendalian serangga dalam rumah jamur dapat dilakukan dengan

memasang perangkap berupa lem (perekat) serangga yang dioleskan pada

lembaran kefias (plastik) warna kuning. Serangga yang menempel pada lem

tersebut akan lengket dan akhimya mati. Jumlah serangga yang terperangkap

merupakan indikasi tingkat (ambang) serangan atau penularan. Untuk itu,

.lika jumlah serangga telah melampaui batas ambang harus segera dilakukan

tindakan pengendalian (pencegahan atau pemberantasan).

pencegahan serangga dalam rumah jamur dapat dilakukan dengan

memasang kawat kasa yang memiliki lubang mata (mesh size) kecll (lembut)

pada lubang ventilasi dan pembias sinar berupa lembaran plastik transparan

yang digantungkan di balik pintu kubung. Sedangkan tindakan pemberantas-

an serangga dalam rumah jamur dapat dilakukan dengan penyemprotanatau

lalat dan larva

nyamuk dan larva

Gambar 2t{. St'r':rtr1,,g.ir I'crttsak dan Penular Hama-Penyakit Jamur Tiram.
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desinfektisasi, misalnya dengan DillubcrrzLirtirl. I ,i r ,

basudine, dan diazinon), Dichlorvos (merk: nogos, nLlv,lr, \.l](,ii.r. i:. ,, l

benfos, bibisol, canogard, coopervap, devipan, dyvos, erasekt, malir, rral'cr.
mutox, nutrax, phosvit, dan raxo), Sulfotep, Malathion (merk: carbolbs,
cythion, maldison, malathon, dan mercaption), Cypermethrin (merk: cym-
bush, luxancypermethrin, dan polythrin) dan Deltamethrin (merk: decis flow
25, deltamethrin flow 25, dan perimco deltamethrin).

B. Rayap

Rayap dapat masuk ke dalam rumah jamur dengan cara menembus
dinding ataupermukaan lantai tanah. Rayap akan memakan kayuJ<ayu (tiang
dan rak) penanaman dan media tumbuh serta miselium jamur. Kerena itu,
sebelum pelaksanaan inkubasi dan penanaman jamur, sebaiknya dilakukan
pengamatan secara cermat. Jika ditemukan rayap pada pennukaan tanah
atau di sekitar rak penanaman, maka harus segera dikendalikan dengan Fen-
valerate, Cypermethrin, Permethrin, atau Ch loorpyrifos.

C. Laba-laba

Laba-laba memakan dan merusak miselium atau tubuh buah. Biasanya,
laba-laba berkembang di sela-sela susunan polybag media tumbuh. Laba-
laba juga sering ditemukan pada media tumbuh yang tidak disiapkan secara
cermat dan terkontrol.

Laba-laba dapat menularl<a rr

spora jamur saprofit dan parasit
Laba-laba yang telah berkemblrr1I
dalam rumah jamur sangat sulit tli
monitor sehingga tidak mudah rlr

kendalikan.

Upaya pencegahan lahir -lrrl',r

dapat dilakukan dengan pcrrclr;rr,rl
serbuk kapur pada perrnukailr lirltjl
dan dinding rumah jamur. Pcrrr'l,iu,rr r

(iambar 29. Laba^laha
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Serbukkapurharusdilakukandenganhati-hatiagartidakmengotorimedia
tumbuh'sedangkanupayapemberantasanlaba-labadaprtdilakukandengan
p"ny.-protan pestisida, misalnya Dicofol (merk: kelthane' duphar kelthane)

atau Malathion.

D. Cacing

Jutaan ekor cacing tumbuh dan berkembang dalam setiap jengkal tanah.

Rumah jamur yang terlalu lembab karena penyemprotan yang berlebihan

merupakan media penularan cacing' Cacing-cacing tanah dapat tumbuh dan

berkembangpadamediatumbuhyangdisiapkankurangbaik,misalnyape.
laksanaan sterilisasi tidak sempurna' Cacing yang berkembang dalam me-

dia tumbuh akan memakan meselium jamur'

Penyebab infeksi jamur parasit dan saprolit aclalllt I)('r:,r.rl,,rrrurr rlr ,

tumbuh yang kurang baik atau kontaminasi saat inkubasi dan pctti-tnirrrrrrrr

(pemeliharaan). Jenis-jenis jamur parasit dan saprofit yang mengganggu

pertumbuhan dan merusak jamur tiram, gejala dan efek serangan, serta

pengendaliannya dapat dilihat pada Tabel 3.

BiasanYa, cacing berkembang

pada permukaan tanah dan media

tumbuh Yang ditanam di temPat

(ruangan) yang gelap. Pengendalian

cacing daPat dilakukan dengan

penyinaran khusus Pada Permukaan

lantai rumah jamur. CaranYa, taruh

dan nyalakan lentera (obor atau lilin)

pada permukaan lantai yang menjadi

tempat Perkembangan cacing'

cacing (eelworms)

Gambar 30. Cacing.

E. Jamur Parasit dan SaProfit

Jamur parasit dan saprofit yang mengganggu pe{umb}lhan dan kefidun-

anjamurtiramdapatdidetet<sldariwarnasporadanmiseliumjarnur.Jamur
parasit dan sprofil akan memakan miselium jamur tiram selama proses ino-

kulasi dan inkubasi. Jamur parasit dan sprofit ini juga memlnfaatkan nutrisi

media tumbuh sebagai surnber makanannya. Beberapa jenis jamur saprofit

dan parasit tumbuh lebih cepat daripada miselium jamur tiram sehingga

terjadi kompetisi (perebutan) nutrisi dan pemangsaan (parasitik) meselium

jamur tiram.
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label3. Jenis-jenis Jamur Parasit dan saprofit, Gejala dan Efek

Serangan serta Cara Pengendaliannya

Chaetemium
spp.

Cladobotry-
um
apiculatum

Cladobotry-
um vario
spennum
(C. cladoby
trum dan C.

dendroides)

-sterilisasi dengan

sempurna.
-mengurangi
kepadatan dan

tingkat kelembab-
an (kandungan

air) media tumbuh.

-media tumbuh
disiapkan
lebih baik.
-menghindari
kontaminasi me-

lalui peralatan dan

desinfektisasi
peralatan dan tem-
pat pemeliharaan
jam,N dengan2Yo

formaldehyde.

-memperlancar
aliran (sirkulasi)

udara untuk me-

nurunkan kelem-
baban dan suhu

rumah jamur.

akar jamur tiram
lemah sehingga

mudah tumbang

menghambat
pertumbuhan
miselium

merusak miseli-
um dan pem-
busukan pada

tubuh buah

-tumbuh noda

hitam atau

hijau zaitun
pada permukaan

media tumbuh
(substrat)
-awal perhrm-

buhan miselium
berwarna abu-

abu keputihan
dan setelah de-

wasa menghasil-

kan spora ber-

wama hijau
zattunyutgtam-
pak seperti noda

hitam.

noda-noda pada

permukaan
media tumbuh
(substrat) dan

tubuh buah

Oliver Green

Moulds

Lanjutan Tabel 3.

Coprinus spp.

Gliocladium
deliqu escens

dan G. vi rens

Neurospora
spp

Mucor spp

Ink Caps

Agent Orange

Black Pin
Moulds

timbul warna
biru pada tu-
dung jamur.

timbul wama
kecoklatan
pada akar dan
tubuh buah.

-timbul tepung
orange pada
permukaan kapas
penyumbat
polybag media
tumbuh.

-timbul noda
hitam pada per-
mukaan media
tumbuh

menghambat
pertumbuhan
dan merusak
miselium

menghambat
pertumbuhan
miselium dan
tubuh buah

menghambat
pertumbuhan
miselium dan
tubuh buah.

l-membuang media

I tumbuh dan jamur

I yang terinfeksi.

| -semprot dengan

l0,s% formatde-

lhyde pada permu-
lkaan media tum-

I 
b,lh dao iam,r.

I 
yang terserang.

l-mempercepat
lwaktu panen.

| -mengurangi kan-

ldungun amonium

l(pupuk) dalam
lmedia tumbuh.

| -st.rilisasi dengan
I uuit.

| -semp.ot dengan
lformalin. I

l-membuang medial
tumbuh (polybag I

yang terkontami- 
|nasr. I

-sterilisasi *"air I

tumbuh dengan I

baik I

-memperbaiki aht I

sterilisasi yang I

bocor. I

-menutup kapas I

sumbatan dengan I

kantong plastik nrd
sterilisasi. I

-mengurangi kr. I
padatan 6umlrh) I
susunan polybrr I
media tumbuh, I
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Lanjutan Tabel 3.

ililffi

Penicillium
spp

Sibirina
fungicola

Trichoderma
spp

(Trichoderma
reesei,
T. viride,
T. harzianum
T. aeroviride
T. pseudo-

koningii dan

T. hamatum

Sibirina Rot

Green Moulds

-tumbuh miseli-
um berwarna co-
klat (merah tua).

-timbul bintik
(noda) hijau
khususnya pada
jamur yang

mati atau pada

tanah (kompos).

-menghambat

dan merusak

miseliurn dan

tubuh buah.

-menghambat

pertumbuhan
miselium dan

tubuh buah.

-menurunkan suhu

ruangan rumah ja-
mur dengan mem-
buka dan menga-

tur lubang venti-
lasi (sirkulasi
udara).

-menjaga keber-

sihan

tempat (ruang)
inkubasi.
-membuang media
tumbuh yang
terkontaminasi.

-membuang media

tumbuh yang ter-
kontaminasi.
-sterilisasi (desin-
fektisasi) tenaga

kerja dan peralat-

an pemeliharaan.

-semprot dengan

deosan super dan

aldicol (dosis baca

tabel 4).
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Tabel 4. Dosis Penyemprotan dengan Dcos,. Srpt.r. rl:rrr \trlrr,t
Menurut Bahan Aktif penyusunnya

F. Bakteri dan Virus

Kehidupan dan pertumbuhan jamur tidak dapat dipisahkan dari aktivitas
bakteri, tetapi beberapa jenis bakteri dapat merusak jamur. Jenis bakteri
yang sering menyerang jamur tiram adalah pseudomonas toolasi (bacterial
blotch) penyebab bintik kunin g ataucokelat pada tudung (cap) dan tangkai
jamur.

Bakteri ini tumbuh dan berkembang pada rumah jamur yang pengab
atau sirkulasi udaranya tidak lancar. Tindakan pengendalian bakteri ini dapat
dilakukan dengan memperlancar sirkulasi udara pada rumah jamur dengan
membuka ventilasi setiap pagi atau siang hari selama 2 jam.

virus dapat berkembang pada tubuh buah dan .n"lukuku' serangan
sebelum tudung buah terbuka. Sebagian besarjamur sangat sensitifterhadap
infeksi virus. Pada umumnya, virus dapat diketahui (diindikasi) dari pertum-
buhan jamur yang tidak normal (abnormar), misalnya tubuh buah jamur
tampak seperti kubis (daun kol) kecil.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan virus adalah perubah.
an temperatur dan kelembaban media hrmbuh serta rumahjamur. virus jamur
dapat dideteksi dengan alat electrophoresis. Sedangkan pengendalian viru:
l"tanya dapat dilakukan dengan tindakan pencegahan.



BAB VII

ANALISIS USAHA TANI
BUDI DAYA JAMUR TIRAM

Budidayajamurtiramdapatdilakukansecarapaftial,yaituusahamem-
oduksi bibit (miselium) atau produksi tubuh buah. Petani atau masyarakat

ng modalnya terbatas dapat melakukan usaha pemeliharaan atau produksi

buh buah jamur tiram tanpa melakukan pembibitan sendiri. caranya,petani

lu musyarakat membeli bibit dari petani atau perusahaau pembibitan swas-

dan memeliharanya sampai menghasilkan tubuh buah yang siap dijual

m atau dikonsumsi sendiri.

Budidayajamurtiramdapatdikembangkansebagaiusahasampingan
rtuk menambah kebutuhan gizi ataupunpendapatan keluarga' Lokasi budi

rya jamur tiram dapat dibangun di pekarangan atau kebun-kebun di lereng

,grrnrrngun atau perbukitan yang rimbun dan teduh ternaungi pepohonan'

ahan dan peralatan yang diperlukan dapat diperoleh di sekitar lokasi usaha

au dibeli di pasar dengan harga yang berryariasi. Biaya operasional yang

rlatif besar dapat ditopang melalui usaha patun gan atau usaha bersama

llam bentuk koPerasi.

Seiring dengan kebutuhan dan perubahan pola konsumsi masyarakat

.n,r -"tjumin distribusi dan pemasaran produk jamur tiram dari produsen

epada konsumen. Jamur tiram dapat dipasarkan dalam keadaan segar, olah-

n, ataupun awetan (jamur tiram instant)' Margin tataniagajamur tiram

:lati l' rcndah dibandingkan dengan produk-produk jamur sejenis ataupun

ebcrapa komoditas dan produk pertanian lainnya' Singkatnya' prospek

saha bucli claya jamur tiram cukup menjanjikan untuk dikembangkan dari

saher sanrpingan menjadi usaha komersial skala menengah dan besar (in-

ustri).

0

Setiap pengelolaan usaha memang sclllu i. ,,.,,
dan pemanfaatan sumber daya serta dana. Pengelolaan d;in i-iri-;.ir-rirri;! .)r.r! rrt,\ ,

daya alam berupa lahan dan air mencakup pengawasan, perawatan, dan

pemeliharaannya. Sedangkan operasional pemanfaatan sumber daya tenaga

kerja menyangkut jumlah dan kualitas menurut kemampuan atau pro-
fesionalisme serta tingkat kesejahteraannya.

Suatu usaha pembibitan dan perneliharaan (penanaman) jamur tiram
menuntut pengelolaan yang baik agar tidak nT en, iliki risiko kegagalan. Sistem

pengelolaan yang tepat akan mampu mcrcsporl kendala teknis dan non-teknis
yang biasa dihadapi setiap usaha bucli claya jamur tiram. Demikian pula,
penggunaan dana untuk pembiayaan ope rasional tcknis dan non-teknis perlu
dipertimbangkan secara cemat dan akurat. Pcnr b i ayaa n - penr biayaan untuk
pengadaan dan penggunaan bahan atau pcralatan scrta pengaturan logistik
(pergudangan) harus dipertimbangkan bcrdasarkan priori tas kebutuhan.

Tujuan utama usaha budi daya jamur tiram adalah nrcnghasilkan bibit
dan produksi tubuh buah atau kemasan produk awet clcngan sumber daya
dan dana yang paling hemat. Untuk mencapai tujuan tcrsebut, perlu dibuat
analisis usaha tani atau analisis untung rugi yang bcrlungsi sebagai pedoman

sekaligus pengendali operasional. Tetapi, mengi ngat tcrbatasnya informasi
harga sebagian peralatan pembibitan jamur tiram, maka analisis usaha tani
ini belum dapat disajikan. Bagi masyarakat atau pcngusahayang berminat
membuka usaha pembibitan jamur tiram kiranya clapat menganalisis sendiri
dengan menanyakan harga peralatan yang dibutr,rhkan ke toko atau pabriknya.

Adapun analisis untung rugi pemeliharaan jarnur tiram satu periode
penanaman (6 bulan) pada 1 (satu) unit kubung ukurarn 84 m'?dapat dilihat
pada Tabel 4.
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LAMPIRAN

A. Resep Masakan Sup Jamur

: jamur, sayuran, dan makaroni

: bawang putih, bawang merah goreng, kaldu, merica bubuk,
dan bumbu penyedap, gula, garam.

Cara Masak : l. Bawang putih ditumbuk, ditumiskan, dan dimasukkan
dalam kuah mendidih.

2. Masukkan sayuran, makaroni dan jamur tiram lalu
tambahkan gararn, merica bubuk, sedikit gula.

3. Setelah masak, angkat dan taburi bawang merah goreng.

B. Resep Masakan Isi Lumpia

Bahan

Bumbu

Bahan

Bumbu

Cara Masak :

Jamur, sayuran, dan telur.

Bawang merah, bawang putih, merica bubuk, garam, dan

bumbu penyedap.

1. Bawang merah/putih diiris-iris lalu ditumis sampai layu.
2. Masukkan irisan jamur dan sayuran dan diaduk-aduk

sampai layu pula.

3. Tambahkan garam, merica, bumbu penyedap. Aduk
sampai merata dan tambahkan telur yang telah dikocok
dan lanjutkan pemasakan sampai matang.



C. Rcscp l(eripik Jamur'l'iram.

llalran

llrrrnlrrt
('lrt'ir Masal<

jirnrrrr'. tcltrr, tcpurtg tcrigu, clan minyak goreng.

birwirrrg putilt, l<cturrbar, clan garam.

L .larlur yang sudah direbus dikeringkan lalu dipotong-
'potong sesuai selera.

2. Telur dicampur dengan bumbu yang sudah dihaluskan

lalu dikocok.
3. Masukkan jamur ke dalam kocokan telur tersebut lalu

diangkat dan gulingkan dalam terigu lalu digoreng.

D. Resep Mie-Jamur Goreng

llahan :

llurnbu :

('ara Masak :

Ihhltt :

llrrrrrbrr :

(':rr':r Mrrsal< :

mie instan, jamur, dan telur.

bumbu instan.

1. Mie direndam air panas lalu ditiriskan. Jamur dipotong-

potong dan campur dengan mie dan telur sefta bumbu

instan.

2. Masak (goreng) sampai panas dan hidangkan dengan

SAUS.

l{csep Jamur Tiram Tumis Nanas

(^
b'

jamur tiram, nanas, dan tepung tapioka (tepung jagung).

garam, gula, cabe, dan cuka.

1. Jamur direbus lalu dipotong-potong.

2. Nanas dipotong-potong, lalu ditumis bersama cabe

sampai layu.

3. Selanjutnya masukan jamur dalam tumis tersebut.

4. Tambahkan gula, garam, cuka sesuai dengan selera.

5. Lumatkan tepung tapioka (tepung jagung) dalam air dan
tpangkan dalam tumis tersebut dan masak sampai

'qental.

\
/
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: jamur tiram dan minyak wijen.
: bawang putih, cabe, kecap, vetsin, cuka.
: l. Jamur tiram direbus lalu dipotong_potong. Bawang

putih dan cabe diiris-iris lalu dicampur kecap, vetsin,
cuka dan minyak wijen.

2. Selanjutnya, campurkan dan aduk merata semua bahan
dan bumbunya.

G Resep Masakan Timlo Jamur Tiram

[]ahan

Bumbu

Cara Masak

Bahan

Baumbu

Cara Masak

: jamur tiram, dagin g ayam, uclang, wortcl, kapri, sayuran,
kentang, dan seledri.
bawang merah goreng, bawang putih, lada, kecap, garam.
1. Daging ayam direbus dalam air. Wortel dan jamur diiris_

iris sesuai selera. Kentang diiris lalLr digoreng.
2. Tumbuk (lumatkan) udang yang sLrdah dikupas kulit dan

kepalanya bersama bumbu-bunrbu lalu ditumis.
3. Masukkan fumisan tersebut dalam kuah lalu masukkan

sayuran ke dalamnya. Kemuclian tambahkan kecap dan
cuka secukupnya dan masak sarnpai bau sedap.


