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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penduduk Desa Pelajan, Dukuh Dampang, Kecamatan Pakis Aji, 

Kabupaten Jepara bermata pencaharian sebagai pengrajin tepung aren. Tepung 

diambil dari batang pohon aren dan sisanya berupa limbah padat kasar aren dan 

limbah cair merupakan sisa dari proses produksi tepung aren. 

Limbah aren merupakan hasil sampingan dari proses pengolahan aren 

menjadi tepung aren. Hanya 10% bahan, baik berupa pati atau karbon organik 

yang telah dimanfaatkan dari pohon aren, sisanya dibuang sebagai limbah. 

Beberapa warga telah memanfaatkan ampas aren untuk pakan itik dan media 

tumbuh cacing. Limbah padat aren selama ini masih menjadi masalah karena 

belum dimanfaatkan dan belum ada pengelolaan yang tepat sebagian besar limbah 

dibuang di bantaran sungai dan masih menumpuk di pinggir jalan sehingga dapat 

mencemari lingkungan (Firdayanti, 2005). Oleh karena itu perlu dicari alternatif 

penanganan limbah lebih lanjut untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan 

memberi nilai tambah dari limbah itu sendiri. Salah satu cara yang akan dilakukan 

adalah memanfaatkan limbah tersebut sebagai media tanam jamur paha ayam. 

Jamur paha ayam (Coprinus comatus) cukup unik karena bentuknya yang 

mirip dengan paha ayam. Sampai saat ini jamur paha ayam belum begitu populer 

dibudidayakan, berbeda dengan jamur merang, jamur tiram, dan lain-lain di 

Indonesia sendiri jamur paha ayam relatife belum cukup dikenal. Masakan yang 

diolah dari jamur paha ayam juga cukup laris di pasaran, diantaranya adalah 

drumistik yang merupakan makanan ringan hasil olahan jamur paha ayam, dan 

bentunya mirip seperti paha ayam. Jamur paha ayam memiliki kandungan protein 

yang tinggi yaitu 70g jamur terkandung prion dalam jumlah 2,2g, selain protein 

ada juga kandungan antioksidan, Vitamin B, Kalium dan Vitamin D. Oleh karena 

itu bagi kalangan vegetarian jamur merupakan satu bahan makanan pengganti 

daging (Anonim, 2018)  

Substrat/media tanam yang digunakan untuk pertumbuhan jamur paha 

ayam biasanya adalah tongkol jagung, bekatul, dan pupuk urea tetapi pada 
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penelitian kali ini tongkol jagung diganti dengan ampas aren sedangkan tepung 

jagung akan diganti dengan tepung aren. Sebaiknya bahan untuk pembuatan 

media tanam masih baik agar tidak menimbulkan kontaminasi. 

Jamur paha ayam tergolong jamur yang tidak beracun jadi aman untuk 

dibudidayakan di samping itu bahan yang diperlukan tergolong mudah di dapat, 

murah dan hasilnya bisa dikonsumsi oleh warga sendiri tidak hanya untuk 

dikonsumsi sendiri namun bisa dijual kembali karena usaha tani budidaya jamur 

paha ayam masih belum banyak dikenal oleh kalangan luas hal ini bisa menjadi 

peluang bisnis yang menjanjikan. 

Produksi limbah padat aren dalam bentuk ampas mencapai 4-5 ton/hari. 

Sampai sekarang jarang dimanfaatkan sehingga jumlahnya semakin banyak jika 

limbah tersebut dapat diolah dengan baik maka dapat dimanfaatkan sebagai 

pupuk. Limbah padat aren tidak dapat digunakan secara langsung tetapi perlu 

didekomposisi dan ditambah pengaya nutrisi untuk meningkatkan kandungan hara 

dan untuk pertumbuhan tanaman (Firdayanti, 2005).  

Masih banyak penggiat di bidang pertanian yang belum memanfaatkan 

limbah aren padahal potensi untuk mengembangkan limbah tersebut masih sangat 

luas. Salah satu cara pemanfaatannya adalah menggunakan limbah tersebut 

sebagai media tanam jamur, atau digunakan sebagai bahan baku pembuatan 

kompos. 

Bekatul adalah serbuk halus atau tepung yang diperoleh setelah padi 

ditumbuk dan kulit padi dipisahkan dari bulirnya. Kandungan yang terdapat pada 

bekatul yaitu protein, karbohidrat, mineral, lemak (asam lemak esensial) vitamin 

B kompleks (B1, B2, B3, B5, B6, B15), insolit, fitat, asam ferulat, gama orizanol, 

fitosterol, tokorienol, asam amino dan serat (Firdayanti, 2005). 

Bekatul berfungsi sebagai substrat dan penghasil kalori untuk 

pertumbuhan jamur, digunakan sebagai media tanam untuk meningkatkan nutrisi 

dalam media tanam yaitu sebagai sumber karbohidrat yang berfungsi dalam 

pembentukan dan perkembangan jamur (Wilandari, 2014) 
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Berdasarkan berbagai uraian di atas penyusun bermaksud meneliti 

pengaruh komposisi bekatul dan tepung aren pada media tumbuh terhadap 

pertumbuhan dan hasil jamur paha ayam (Coprinus comatus). 

B. Rumusan Masalah  

1. Apakah komposisi bekatul pada media tanam ampas aren berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan hasil jamur paha ayam (Coprinus comatus)? 

2. Apakah komposisi tepung aren pada media tanam ampas aren berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan hasil jamur paha ayam (Coprinus comatus)? 

3. Apakah terdapat interaksi antara komposisi bekatul dan tepung aren pada 

media tanam ampas aren terhadap pertumbuhan dan hasil jamur paha ayam 

(Coprinus comatus)?  

C. Tujuan  

1. Mengetahui pengaruh komposisi bekatul pada media tanam ampas aren 

terhadap pertumbuhan dan hasil jamur paha ayam (Coprinus comatus). 

2. Mengetahui pengaruh komposisi tepung aren pada media tanam ampas aren 

terhadap pertumbuhan dan hasil jamur paha ayam (Coprinus comatus). 

3. Mengetahui interaksi antara komposisi bekatul dan tepung aren pada media 

tanam ampas aren terhadap pertumbuhan dan hasil jamur paha ayam  

(Coprinus comatus). 

D. Hipotesis 

1. Diduga komposisi bekatul pada media tanam ampas aren berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan hasil jamur paha ayam (Coprinus comatus). 

2. Diduga komposisi tepung aren pada media tanam ampas aren berpengaruh 

terhadap pertumbuhan dan hasil jamur paha ayam (Coprinus comatus). 

3. Diduga terdapat interaksi antara komposisi bekatul dan tepung aren pada 

media tanam ampas aren terhadap pertumbuhan dan hasil jamur paha ayam 

(Coprinus comatus). 

 

 

 


