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I. PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

 Jamur Merang  ( Volvariella volvaceae) merupakan salah satu jamur 

konsumsi yang telah lama menjadi pilihan makanan sehat bagi masyarakat di 

seluruh dunia. Jamur Merang kaya akan nutrisi yang dapat mencukupi 

kebutuhan nutrisi harian tubuh. Selain itu, Jamur Merang termasuk Edible 

Mushroom yang berpotensi sebagai bahan baku pembuatan obat. Kementrian 

kesehatan (2019) melaporkan Jamur Merang dapat mengatasi beberapa 

penyakit yang sering dialami manusia modern seperti, Kanker, Jantung, 

Radikal bebas, Diabetes, dan Memperkuat tulang. 

 Umumnya, Jamur Merang dibudidayakan pada media merang atau 

jerami yang merupakan limbah terbesar dalam budidaya padi. Namun 

perkembangan agroteknologi saat ini juga mengarahkan untuk penggunaan 

bahan baku budidaya Jamur Merang, pada limbah-limbah pertanian yang lain 

seperti Limbah Tandan Kosong Kelapa Sawit, Limbah Ampas tebu pabrik 

gula, ampas aren, eceng gondok, dan lainnya. (Widiyanto. et al, 2018; 

Harnanik dan Maryana, 2019 ) 

 Salah satu limbah lain yang berpotensi dijadikan bahan baku 

pembudidayaan Jamur Merang adalah Rumen Limbah Rumah Potong Hewan. 

Rumen sendiri merupakan bahan pakan ruminansia yang belum dicerna 

secara sempurna. Jadi masih banyak kandungan  karbon organik didalamnnya 

yang dapat dijadikan sumber nutrisi bagi tumbuh kembang Jamur Merang 

(Ratnawati et al, 2018). Umumnya Rumen yang telah menjadi limbah hanya 

dibiarkan menumpuk. Hal itu justru dapat menimbulkan pencemaran 

lingkungan seperti bau yang tidak sedap dan tempat berkembang biak bagi 

lalat dan vektor penyakit lainnya. Rumen yang dibiarkan begitu saja dapat 

menghasilkan gas metana (CH4) yang merupakan gas rumah kaca dengan 

efek 4 kali lipat dari gas karbon  dioksida. 
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 Budidaya Jamur Merang, juga membutuhkan asupan hara dari luar 

selain hara yang terkandung dalam media tumbuhnya (Taylor dan Ellison, 

2010). Ini dikarenakan Jamur Merang merupakan makhluk hidup saprofit 

yang kehidupannya ditopang oleh media tempat dia berada. Guna 

memaksimalkan pertumbuhannya, dibutuhkan input hara dari luar seperti 

pemupukan hara makro, hara mikro dan zat perangsang tumbuh (Chang dan 

Miles, 2004). Salah satu input hara dari luar yang berpotensi meningkatkan 

produktifitas Jamur Merang adalah pupuk cair ekstrak rumput laut. 

 Basmal (2009) melaporkan, rumput laut mengandung banyak hara 

makro, mikro, dan zat perangsang tumbuh. Banyak yang telah meneliti 

kandungan rumput laut mampu meningkatkan produktifitas selada, jamur 

tiram, kubis bunga, dan benih tembakau. Namun belum ada yang meneliti 

pengaruhnya terhadap produktifitas Jamur Merang.  

 Karena alasan tersebut penelitian ini perlu dilakukan agar dapat 

memanfaatkan rumen limbah rumah potong hewan dan input hara dari pupuk 

cair ekstrak rumput laut tehadap pertumbuhan dan hasil Jamur Merang 

(Volvariella volvaceaae)  

B.  Rumusan Masalah 

1. Apakah penggunaan media limbah rumen berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan hasil Jamur Merang ? 

2. Apakah waktu pemberian pupuk cair ekstrak rumput laut berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan hasil Jamur Merang ? 

3. Apakah terdapat interaksi antara penggunaan media limbah rumen dan 

waktu pemberian pupuk cair ekstrak rumput laut terhadap pertumbuhan 

dan hasil Jamur Merang ? 

C.  Tujuan 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan media limbah rumen terhadap 

pertumbuhan dan hasil Jamur Merang. 



3 

 

 

 

 

2. Mengetahui pengaruh waktu pemberian pupuk cair ekstrak rumput laut 

terhadap pertumbuhan dan hasil Jamur Merang. 

3. Mengetahui adanya interaksi antara penggunaan media limbah rumen dan 

waktu pemberian pupuk cair ekstrak rumput laut terhadap pertumbuhan 

dan hasil Jamur Merang. 

D.  Hipotesis 

1. Diduga penggunaan media limbah rumen berpengaruh terhadap 

pertumbuhan dan hasil Jamur Merang. 

2. Diduga waktu pemberian pupuk cair ekstrak rumput laut berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan hasil Jamur Merang. 

3. Diduga ada interaksi antara penggunaan media limbah rumen dan waktu 

pemberian pupuk cair ekstrak rumput laut terhadap pertumbuhan dan hasil 

Jamur Merang. 

  


