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ABSTRAK

PENGARUH IRADIASI DAN INKUBASI MEDIA TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT
TERHADAP PERTUMBUHAN JAMUR MERANG (VOLVARIELLA VOLVACEAE). Telah dilakukan studi
pengaruh iradiasi dan inkubasi media tandan kosong kelapa sawit (TKKS) dalam kantong plastik pada ruang inkubator
pertumbuhan. Perlakuan yang diberikan ialah sterilisasi panas dengan autoklaf dan dengan iradiasi gamma pada
media TKKS. Sterilisasi media TKKS dilakukan pada tekanan 2,0 kg/cm2 selama 40 menit, sedangkan iradiasi dilakukan
pada dosis 0, 15, 30, dan 45 kGy. Semua media diinokulasi dengan bibit jamur merang kemudian diinkubasi selama
2 dan 4 minggu dalam ruang inkubator pada suhu 28-35 °C dan kelembaban > 80%. Parameter percobaan yang diuji
ialah kadar lemak dan protein jamur merang dan media TKKS, kadar pati jamur, kadar serat kasar media TKKS dan
rendemen, dan bobot jamur merang. Hasil percobaan menunjukkan bahwa perlakuan iradiasi 45 kGy pada media
TKKS dapat menghasilkan kadar lemak jamur merang sebanyak 0,52%, tetapi semakin lama tnasa inkubasi, semakin
turun kadar lemak jamur merang. Perlakuan iradiasi tidak mempengaruhi kadar lemak media TKKS dan perlakuan
tanpa inkubasi menghasilkan kadar lemak media TKKS tertinggi yakni sebanyak 0,82%. Perlakuan iradiasi dan
inkubasi pada media TKKS tidak meningkatkan kadar protein jamur merang. Kadar pati jamur merang tertinggi
dihasilkan pada perlakuan iradiasi 15 kGy sebanyak 3,09% dan 3,13% dengan masa inkubasi 4 minggu. Perlakuan
iradiasi 45 kGy menurunkan kadar serat kasar media TKKS hingga 29,29% dan 28,02% dengan perlakuan autoklaf.
Perlakuan iradiasi 45 kGy pada media TKKS dapat menghasilkan bobot jamur sebesar 30,92 grain/kantong dan 27,73
gratn/kantong dengan inasa inkubasi 2 minggu.

ABSTRACT

EFFECTS OF IRRADIATION AND INCUBATION OF PALM OIL EMPTY FRUIT BUNCH
MEDIUM ON THE GROWTH OF RICE MUSHROOM (VOLVARIELLA VOLVACEAE), Study on the effect
of irradiation and time of incubation of composted palm oil empty fruit bunch (EFB) were conducted in growth
chamber in the plastic bag as growth mediuin. Treatments of experiment were consisted of sterilization of composted
EFB growth tnedium by autoclave heating and gamma irradiation. Autoclave heating were conducted at 2.0 kg/cin2 for
40 minutes and gamma irradiation at the dose of 0, 15, 30, and 45 kGy. After sterilization, EFB medium were inoculated
using mushroom seed of V. volvaceae. Time of incubation ofEFB medium after inoculation was 2 and 4 weeks before
mushroom harvesting. Growth chamber was maintained at 28-35 °C room temperature and humidity > 80%. Parameters
of the experiment were determined on mushroom analysis i.e. fat, protein, and starch content and weight of mushroom.
Analysis of EFB medium after incubation were determined i.e. total fiber and percentage of rendement. Results of the
experiment showed that dose of 45 kGy effected on mushroom fat content 0.52% which was decreasing regards to the
delay of incubation period. Irradiation treatment did not effect EFB fat content compared to non irradiated EFB
(0.82%). Irradiation treatment and incubation on EFB medium were not increasing on mushroom protein content.
Mushroom starch content was obtained on the dose of 15 kGy and 4 weeks of incubation period 3.09 and 3.13%
respectively. The dose of 45 kGy and autoelave heating were deereasing total flber of EFB mediuin 29.29 and 28.02%
respectively. The dose of 45 kGy on EFB medium with 2 weeks of incubation period produced weight of mushroom
30.92 and 27.73 g/bag respectively.

PENDAHULUAN

Budidaya jamur merang {Volvariella volvaceae)
sudah banyak dilakukan petani atau masyarakat di Indonesia
baik dalam skala kecil maupun skala besar yaitu untuk
ekspor. Penggunaan jamur tersebut sebagai bahan makanan
temyata dapat meningkatkan gizi, karena kandungan protein
dan nutrisinya cukup tinggi. Budidaya janiur merang dalam
skala kecil dapat lnenambah pendapatan keluarga sedang
dalam skala besar yaitu untuk ekspor dapat menambah
pendapatan negara.

Budidaya jamur merang sangat tergantung pada
ketersediaan limbah pertanian yakni jerami padi untuk

media tanamnya. Limbah ini banyak tersedia pada saat
panen, namun demikian satu bulan setelah panen sukar
didapat sainpai menjelang panen pada musim berikutnya.
Salah satu limbah perkebunan yang dapat digunakan untuk
media pertumbuhan jamur merang ialah tandan kosong
kelapa sawit (TKKS). Tandan kosong kelapa sawit tersebut
kandungan seratnya sangat tinggi. Serat tersebut dapat
dimanfaatkan sebagai sumber karbon oleh mikroorganisme
atau jamur tertentu sehingga dapat tumbuh dan
menghasilkan produk tertentu (1).

Jamuryang dapat dimakan, kualitasnya ditentukan
oleh rasa jamur, kadar protein, kadar vitamin dan daya
sitnpannya yang cukup tinggi. Kadar leniak dapat
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menambah cita rasa jamur, sedangkan kandungan pati dan
protein masing-masing dapat menainbah daya awet jamur,
dan nilai gizi jainur (2).

Teknologi iradiasi telah banyak digunakan dalam
berbagai bidang untuk kesejahteraan masyarakat, antara lain
untuk proses sterilisasi pada pembuatan niedia tanainjamur
(3). Sterilisasi media dan inkubasi niangan merupakan
tahapan yang perlu dilakukan dalam budidaya jamur.
Kegagalan atau menurunnya produksi jarnur seringkali
terjadi karena tahapan tersebut tidak diperhatikan secara
seksama.

Iradiasi pada media TKKS yang digunakan untuk
menuinbuhkan jamur kemungkinan dapat meningkatkan
kadar nutrisi jamur, kadar N, kadar serat kasar, degradasi
kadar N. Degradasi N dan serat membantu pertumbuhan
miseliuin jamur dalam proses pengomposan, dan akan
menurunkan nisbali C/N (4).

Percobaan ini dilakukan untuk mempelajari
pengaruh iradiasi dan inkubasi kompos tandan kosong
kelapa sawit terhadap pertumbuhan jamur inerang.

BAHAN DAN METODE

Tandan kosong kelapa sawit diurai menjadi
serabut. Pada serabut tersebut ditainbahkan kapur (2,5%),
TSP (0,125%), urea (0,25%), dan dedak (5%), kemudian
ditaruh dalam wadah yang tertutup rapat dengan
kelembaban 80%. Setiap 3 hari selaina 2 minggu media
dibalik.

Media hasil pengomposan dimasukkan dalam
kantong plastik polietilen yang berukuran 25 x 40 cm
masing-masing sebanyak 200 gram setiap kantong. Media
disterilkan dengan autoklaf selama 40 menit pada tekanan
2,0 kg/cm2 atau diiradiasi dengan dosis 0, 15, 30, dan 45
kGy. Setelah itu media diinokulasi dengan bibit jamur
merang {Volvariella volvaceae), dan diinkubasi selama 0
(tanpa inkubasi), 2, daii 4 minggu dalam ruangan pada suhu
28-35 °C dengan keleinbaban ± 80%.

Seminggu setelah inkubasi, yaitu pada stadia
kancing, kantong media dibuka agar jamur dapat tunibuh
keluar.

Panen jamur pertama dilakukan 2 ininggu setelah
inokulasi bibit, sedangkan panen kedua dilakukan setelah
sisa panen pertama yaitu 4 minggu setelah inokulasi bibit.

Pengamatan pada jamur dilakukan terhadap kadar
lemak, protein, pati dan bobot jamur. Pengamatan pada
mediaTKKS dilakukan terhadap kadar lemak, protein, serat
kasar dan persentase rendemen. Kadar lemak diukur dengan
menggiinakan metode ekstraksi soxhlet, kadar protein
dengan metode Kjeldahl, dan kadar serat kasar dengan
metode destruksi (5). Penentuan kadar pati dilakukan
dengan metode titrasi/luff (6). Persentase rendemen dihitung
berdasarkan berat kering tandan kosong kelapa sawit
sesudah dan sebelum inkubasi. Penelitian dilakukan di
laboratorium dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL)
dalam percobaan faktorial dengan 3 ulangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kadar lemak jamur merang dan media kompos.
Perlakuan iradiasi dengan dosis 45 kGy pada media tandan

kosong kelapa sawit (TKKS) menghasilkan jamur
merang dengan kadar lemak 0,52%, jauh Iebih besar dan
berbeda nyata pada taraf 5% dengan uji BNT dibanding
perlakuan lain (Tabel 1 dan Gambar 1). Pada media kompos
TKKS yang telah ditumbuhi jamur merang tadi hanya tersisa
0,49% lemak. Hal ini berarti jamur inerang dapat
memanfaatkan unsur-unsur penyusun Iemak yang terdapat
dalam media itu untuk pertumbuhannya. Iradiasi dengan
dosis 15 kGy dapat meningkatkan kadar lemak pada media
TKKS sebesar 0,67%, tetapi belum dapat meningkatkan
kadar lemak jatnur merang yang tumbuh pada media ini.
Kemungkinan lemak yang dihasilkan belum dapat
dimanfaatkan untuk pertumbuhannya. Kemungkinan lain,
pada media TKKS tumbuh mikroorganisme atau fiingi lain
yang memiliki hipa/komponen dengan kadar lemak yang
cukup tinggi (5).

Pada Tabel 2 dan Gambar 3 lnenunjukkan
bahwa perlakuan inkubasi inedia TKKS selama 2 minggu
dapat meningkatkan kadar lemak jamur yang ditumbuhkan
pada media tersebut, akan tetapi pada inkubasi selama 4
minggu kadar lemak akan turun. Kadar lemak yang terdapat
dalam media TKKS juga makin berkurang seiring dengan
lamanya inkubasi. Hal ini menunjukkanbahwa makin lama
waktu inkubasi kadar lemak dalam media makin rendah.
Dengan demikian inkubasi selama 4 minggu, dapat merusak
inedia pertumbuhan jamur dan lemak yang dikandung
didalamnya, padahal diharapkan perlakuan inkubasi yang
optimal tidak merusak komponen penyusun lemak ataupun
protein.

Selanjutnya dari Tabel 3 tampak adanya interaksi
antara perlakuan dosis iradiasi 45 kGy dengan masa inkubasi
2 minggu. Hal ini ditunjukkan oleh kadar lemak jamur
merang yang lebih tinggi yaitu sebesar 1,10% jika dibanding
perlakuan lain. Kadar lemak jatnur pada perlakuan dosis
iradiasi 45 kGy dan masa inkubasi 4 minggu jauh lebih
kecil yaitu hanya 0,34% (Tabel 3). Kenyataan ini
kemungkinan disebabkan bahwa pengaruh masa inkubasi
yang terlalu Iama, dapat merusak komponen lemak yang
terdapat pada media tumbuh jamur.

Disamping itu iradiasi 45 kGy dapat merubah
asain lemak tidak jenuh yang terdapat dalam media
TKKS menjadi radikal bebas. Radikal bebas ini dengan O2

membentuk hidroperoksida yang bersifat tidak stabil
dan mudah pecah menjadi senyawa dengan rantai karbon
yang lebih pendek oleh radiasi, energi panas maupun enzim
(7).

Selanjutnya dari Tabel 4 tampak adanya interaksi
antara perlakuan iradiasi 15 kGy dengan perlakuan tanpa
inkubasi sehingga menyebabkan kadar lemak media menjadi
tinggi yaitu 0,93%.

Kadar protejn jamur merang dan media
TKKS.Hasil analisis rata-rata kadar letnak dan protein pada
jamur dan media disajikan pada Tabel 1. Dari Tabel 1
terlihat kadar protein jamur dari seinua perlakuan yang
diberikan tidak berbeda sedang kadar protein media pada
perlakuan dengan dosis iradiasi 45 kGy berbeda dengan
perlakuan yang lain. Hal ini berarti perlakuan iradiasi tidak
dapat meningkatkan kadar protein pada media TKKS dan
juga kadar jamur merang yang tumbuh pada media tersebut.
Kenyataan ini sesuai dengan pendapat TAN BIEW SOEN
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(8) bahwa iradiasi tidak berpengaruh terhadap protein utuh
seperti pada bahan makanan. Meskipun demikian iradiasi
yang tinggi pada media dapat menurunkan kadar protein
(Tabel 1).

Perlakuan inkubasi pada media TKKS dapat
menurunkan kadar protein dalam media. Jamur merang
yang tumbuh pada media TKKS yang diinkubasi tersebut
juga menurun seiiring dengan kadar protein yang terdapat
pada media tersebut, walaupun tidak berbeda nyata pada
taraf 5% dengan uji BNT (Tabel 2 dan Gambar 3). Menurut
YUNIARTI (4) dikatakan bahwa semakin lama inkubasi,
semakin banyak miselium yang tumbuh dalam media.
Miselia tersebut mengkonsumsi protein dari media TKKS
untuk menjalankan aktivitasnya, sehingga kadar protein
dalam media berkurang.

Adanya interaksi iradiasi dengan inkubasi dapat
meningkatkan kadar protein jamur merang (Tabel 3),
walaupun perlakuan iradiasi ataupun inkubasi secara
terpisah tidak menghasilkan perbedaan kadar protein pada
jamur merang.

Dari Tabel 4 dapat dilihat adanya interaksi antara
iradiasi dengan masa inkubasi dalam meningkatkan kadar
protein media TKKS. Adanya interaksi antara perlakuan
iradiasi dan inkubasi, kadar protein media TKKS menjadi
tinggi yaitu pada perlakuan iradiasi dosis 30 kGy dengan
tanpa inkubasi.

Kadar pati jamur merang. Dari hasil analisis
statistika menunjukkan bahwa perlakuan iradiasi sinar
gamma sampai dengan dosis 45 kGy tidak menunjukkan
beda nyata terhadap kadar pati jamur inerang (Tabel 1),
meskipun demikian perlakuan dengan dosis 15 kGy
cenderung dapat meningkatkan kadar pati jamur (Gambar

D-
Demikian pula perlakuan inkubasi media TKKS

selama 4 minggu juga dapat meiiingkatkan kadar pati jamur
merang yang tumbuh pada media sampai sebesar 3,13%,
meskipun tidak berbeda nyata jika dibanding dengan
perlakuan inkubasi selama 2 minggu. Semakin latna
perlakuan inkubasi, semakin banyak nutrisi yang dapat
diserap jamur merang sehingga kadar pati jamur merang
jadi meningkat. Enzim selulase dari jamur dapat
menghidrolisa komponen selulosa sehingga dinding sel
dapat pecah dan menyebabkan selulosa berubah menjadi
koinponen yang bersifat lanit seperti selobiosa dan glukosa
(2, 9, 10).

Interaksi iradiasi dan inkubasi terhadap kadar pati
dapat dilihat pada Tabel 3. Adanya interaksi antara iradiasi
dengan inkubasi selama4 minggu dapat menghasilkan kadar
pati lebih 3%, sedangkan interaksi antara radiasi dengan
inkubasi selama 2 minggu pada umumnya menghasilkan
kadar pati kurang dari 3%, kecuali interaksi dengan dosis
iradiasi 15 kGy. Kadar pati jamur merang dapat meningkat
hingga 3,09% (Tabel 1).

Kadar serat kasar media TKKS. Perlakuan
iradiasi dapat menuruiikan kadar serat kasar yang terdapat
dalam media TKKS (Tabel 1 dan Gambar 2). Semakin tinggi
dosis iradiasi yang diperlakukan pada media TKKS, semakin
rendah kadar serat kasarnya. Hal ini menunjukkan bahwa
iradiasi dapat niemutuskan rantai pada senyawa kompleks
yang terdapat dalam media TKKS menjadi senyawa yang

lebih sederhana, seperti pada perlakuan dengan autoklaf
(kontrol 1).

Selanjutnya dari Tabel 2 dan Gambar 4, dapat
dilihatbahwa semakin lama inkubasi dilakukan pada media
TKKS, semakin rendah kadar serat kasarnya. Tampaknya
perlakuan iradiasi dan perlakuan inkubasi dapat mengurangi
kadar serat kasar media TKKS, sehingga TKKS dapat
digunakan sebagai media untuk pertumbuhan jamur
merang.

Interaksi perlakuan iradiasi dan inkubasi terhadap
kadar serat kasar media TKKS disajikan pada Tabel 4.
Interaksi antara perlakuan autoklaf dengan dosis iradiasi
45 kGy dan masa inkubasi 4 minggu dengan iradiasi 45
kGy dapat menghasilkan kadar serat kasar paling rendah
berturut-turut sebesar 21,04% dan 21,86%. Hal ini
disebabkan terjadinya degradasi serat kasar oleh
mikroorganisme maupun jamur selama pengomposan.
Mikroba dan miselia jamur dapat mengeluarkan enzim
selulase yang mampu menghidrolisa selulosa menjadi
senyawa sederhana seperti glukosa dan gula-gula lainnya
(2)-

Bobot jamur merang. Pengaruh iradiasi media
TKKS terhadap bobot jamur merang disajikan Pada Tabel
1 dan Gambar 1. Semakin tinggi dosis iradiasi pada media
ini, semakin meningkat bobot jamur merang yang tumbuh
pada media tersebut. Hal ini disebabkan semakin tinggi dosis
iradiasi yang diberikan pada media, tnikroba pengganggu
banyak yang mati sehingga pertumbuhan jamur tnerang
tidak terganggu. Menurut CHANG dan MILES (2)
dikatakan bahwa proses sterilisasi media TKKS dapat
mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang dapat
menghambat tumbuhnya jamur yang diinginkan.

Perlakuan inkubasi media TKKS selama 2 minggu
dapat menghasilkan bobot jamur sebesar 27,73 gram/
kantong, lebih berat dibanding inkubasi selama 4 minggu
sebesar 5,68 gram/kantong (Tabel 2 dan Gambar 3). Hal
ini disebabkan oleh masa inkubasi 4 minggu merupakan
sisa panen umur 2 minggu.

Interaksi perlakuan iradiasi dan inkubasi terhadap
bobot jamur dapat dilihat pada Tabel 3. Dari tabel tersebut
tampak bahwa ada interaksi antara masa inkubasi 2 tninggu
dengan dosis iradiasi. Perlakuan inkubasi 2 minggu yang
dikombinasi dengan iradiasi menunjukkan bobot jamur lebih
baik dan semakin tinggi dosis iradiasi yang diberikan
semakin tinggi bobot jamur yang dihasilkan.

Kadar rendemen media TKKS. Pengaruh
iradiasi terhadap rendemen media dapat dilihat pada Tabel
1 dan Gambar 2. Rendemen media paling rendah yang
dihasilkan adalah pada perlakuan sterilisasi dengan autoklaf
(kontrol 1) yaitu sebesar 81,94%, sedangkan yang paling
tinggi adalah perlakuan iradiasi iradiasi 0 kGy (kontrol 2)
yaitu sebesar 89,14%. Tampaknya perlakuan sterilisasi
dengan autoklaf menyebabkan rendeman media turun,
sedangkan sterilisasi dengan radiasi juga cenderung
menurunkan rendeman.

Pada Tabel 2 dan Gambar 4, dapat dilihat pengaruh
masa inkubasi terhadap kadar rendemen media TKKS.
Semakin lama inkubasi, kadar rendemen media tersebut
semakin rendah. Hal ini berarti bahwa perlakuan inkubasi
sangat baik untuk menurunkan kadar rendemen media
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TKKS karena dapat mendegradasi serat kasar yang ada,
sehingga terurai menjadi gula dan dapat dimanfaatkan jamur
untuk pertumbuhannya. Sesuai dengan hasil penelitian
YUNIARTI (4) bahwa penurunan kadar rendemen media
TKKS disebabkan serat kasar yang terurai menjadi gula
digunakan oleh mikroorganisme dan jamur untuk
pertumbuhan dan nietabolisinenya.

Interaksi antara perlakuan iradiasi dan inkubasi
pada media kompos terhadap rendemen media TKKS dapat
dilihat pada Tabel 4. Dari tabel tersebut tampak bahwa tidak
ada interaksi antara perlakuan sterilisasi dengan tanpa
inkubasi, sedangkan perlakuan sterilisasi dengan masa
inkubasi menunjukkan adanya interaksi seliingga rendeinan
media bervariasi. Hasil interaksi yang baik adalah pada
perlakuan masa inkubasi 4 minggu dengan autoklaf atau
dengan iradiasi dosis 30 kGy, masing-masing dapat
menurunkan rendeman sainpai 66,36% dan 68,02%.

KESIMPULAN

1. Kadar lemak jamur merang meningkat sampai 0,52%
bila ditanam pada media TKKS yang diiradiasi dengan
dosis 45 kGy, tetapi semakin lama masa inkubasi pada
media TKKS seinakin turun kadar lemak jainur merang.
Interaksi antara iradiasi 15 kGy dengan tanpa inkubasi
meningkatkankadar lemakmediaTKKS sampai 0,93%.

2. Kadar protein jainur nierang yang tumbuh pada media
TKKS baik yang diiradiasi maupun inkubasi tidak
menunjukkan perbedaan yang berarti, tetapi dapat
ditingkatkan dengan interaksi iradiasi 15 kGy dengan
masa inkubasi 2 minggu hingga 2,85%. Iradiasi gamma
tidak mempengaruhi kadar protein media TKKS, tetapi
perlakuan tanpa inkubasi dapat menghasilkan kadar
protein media TKKS sebanyak 1,99% lebih tinggi.
Interaksi iradiasi dengan inkubasi tidak dapat
meningkatkan kadar protein media TKKS.

3. Kadar pati jamur merang tertinggi dihasilkan pada
perlakuan iradiasi dengan dosis 15 kGy sebanyak
3,09% dan 3,13% dengan niasa inkubasi 4 minggu.
Kadar pati januir merang dapat ditingkatkan hingga
3,17% dengan interaksi perlakuan autoklaf dan masa
inkubasi 4 minggu.

4. Semakin tinggi dosis iradiasi, semakin rendah kadar
serat kasar media TKKS. Dosis iradiasi 45 kGy dan
autoklaf dapat menurunkan kadar serat kasar media
TKKS masing-masing 29,29% dan 28,02%. Sedangkan
dengaii perlakuaa inkubasi selama 4 minggu, kadar serat
yang tersisa pada media TKKS sebanyak 27,67%.

5. Perlakuan iradiasi 45 kGy pada media TKKS dapat
menghasilkan bobot jamur merang tertinggi yakni
sebesar 30,92 gram/kantong. Perlakuan inkubasi selama
2 minggu pada media TKKS hanya menghasilkan bobot
jamur merang sebanyak 27,73 gram/kantong. Interaksi
iradiasi 45 kGy dengan masa inkubasi 2 minggu dapat
meningkatkan bobot jamur merang sampai 54,29 grain/
kantong.

6. Perlakuan iradiasi tidak mempengaruhi kadar rendemen
media TKKS. Kadar rendemen paling rendah dihasilkan
pada perlakuan autoklaf sebesar 81,94% dan 72,4%
dengan perlakuan inkubasi selama 4 minggu. Interaksi
perlakuan autoklaf dengan masa inkubasi 4 minggu
dapat lnenurunkan kadar rendemen media TKKS
hingga 66,36%.
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Tabel 1. Pengaruh iradiasi TKKS terhadap kadar lemak dan protein pada jamur merang dan media TKKS,
kadar pati dan bobot jamur pada jamiir merang serta kadar serat kasar dan rendemen pada media
TKKS

Perla-
kuan

1-1
1-2
1-3
1-4
1-5

Lemak

0

Jainur

0,35 b
0,31 a
0,31 a
0,28 a
0,52 c

'o)

Media

0,52 a
0,54 a
0,67 b
0,51 a
0,49 a

Protein

C

Jamur

2,07 a
1,96 a
2,75 a
2,20 a
2,41 a

%)

Media

0,80 b
0,91 b
0,89 b
0,96 b
0,68 a

Pati
jamur

(%)

2,76 a
2,73 a
3,09 a
2,74 a
2,81 a

Serat kasar
media

(%)

28,02 a
40,99 c
34,44 b
30,05 a
29,29 a

Bobot
jamur

(g/kantong)

5,91 a
6,42 b
17,47 c
22,80 d
30,92 e

Rendemen
media

(%)

81,94 a
89,14 d
88,69 cd
85,65 bc
86,32 bc

Keterangan : - Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada koloin yang sama, berbeda tidak nyata
pada taraf 5% dengan uji BNT.

- 1-1 : kontrol, dengan autoklaf pada tekanan 2,0 kg/cm2 selama 40 menit; 1-2 : kontrol, iradiasi
0 kGy; 1-3 : iradiasi 15 kGy; 1-4 : iradiasi 30 kGy; dan 1-5 : iradiasi 45 kGy.

Tabel 2. Pengamh inkubasi media TKKS terhadap kadar lemak dan protein pada jamur merang dan media
TKKS, kadar pati dan bobot jamur pada jamur merang, serta kadar serat kasar dan rendemen pada
media TKKS

Perla-
kuan

K-l
K-2
K-3

Lemak
(%)

Jamur

0,48 b
0,3 l a

Media

0,82 c
0,54 b
0,27 a

Protein
(%)

Jamur

2,30a
2,26 a

Media

0,99 a
0,85 a
0,80 a

Pati
jamur

(%)

2,52 a
3,13 a

Serat kasar
media

(%)

37,30 b
32,70 b
27,67 a

Bobot
jamur

(g/kantong)

27,73 b
5,68 a

Rendemen
media

(%)

100,00 c
86,65 b
72,40 a

Keterangan : - Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang saina pada kolom yang sama, berbeda tidak nyata
pada taraf 5% dengan uji BNT.

- K-l : inkubasi selama 0 minggu (tanpa inkubasi); K-2 : inkubasi selama 2 minggu; K.-3 :
inkubasi selama 4 minggu.
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Tabel 3. Pengaruh interaksi iradiasi dan inkubasi terhadap kadar lemak, protein, pati, dan
bobot jainur padajamur inerang

Interaksi ira.
Dan inkubasi

I,K2

! 3
K 2

I4K2

I5K2

I,K,
I2K3

I3K3

Leinakjamur
(%)

0,51 c
0,27 a
0,22 a
0,30 a
1,10 d
0,20 a
0,34 a

0,40 bc
0,25 a
0,34 a

Proteinjamur
(%)

2,13 b
1,75 a
2,85 d

.2,40 bc
2,35 bc
2,01 ab
2,17 bc
2,65 cd
1,99 ab
2,48 c

Pati jamur
(%)

2,34 a
2,29 a
3,04 c
2,34 a
2,59 b
3,17 d
3,16 d
3,14 d
3,13 d
3,04 c

Bobotjamur
(g/kantong)

8,76 c
10,37 cd
28,39 e
36,84 f
54,29 g
3,07 a
2,47 a
6,54 b
8,76 c

7,55 bc

Keterangan : - Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama,
berbeda tidak nyata pada taraf 5% dengan uji BNT.

- I, : kontrol, dengan autoklaf pada tenakan 2,0 kg/cm2 selama 40 menit; I2 :
kontrol, iradiasi 0 kGy; I3: iradiasi 15 kGy;
I4 : iradiasi 30 kGy; I5: iradiasi 45 kGy

- K, : inkubasi selama 0 minggu (tanpa inkubasi); K2 : inkubasi selama 2
minggu; K3: inkubasi selama 4 minggu

Tabel 4. Pengaruh interaksi iradiasi dengan inkubasi terhadap kadar lemak, protein, serat
kasar dan rendemen pada media TKKS

Interaksi
iradiasi dan

inkubasi

I,K,

I5K,
I,K2

iK
I5K2

I,K3

I2K3

I3K3

I!K!

Lemak
media
(%)

0,70 h
0,79 i
0,93 1
0,83 jk
0,85 k
0,51 fg
0,53 g
0,76 i
0,47 f
0,45 ef
0,35 de
0,30 c

0,32 cd
0,25 b
0,16 a

Protein
media

Serat kasar
tnedia

Rendemen
media

1,21 b
1,32 b
1,27 b
1,93 c
1,23 b

0,92 ab
1,12 b
1,00 b

0,69 ab
0,49 a
0,27 a
0,28 a
0,39 a
0,25 a
0,33 a

34,82 ef
40,35 i
39,67 hi
33,27 d
38,37 g
28,18 bc
43,37j
35,61 f
28,69 c
27,63 b
21,04 a
39,24 h
28,04 bc
28,19 bc
21,86 a

100 i
100 i
100 i
100 i
100 i

89,54 h
79,48 e
88,16 fg
88,92 gh
87,14 f
66,36 a
77,87 d
77,92 d
68,02 b
71,81 c

Keterangan : - Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama,
berbeda tidak nyata pada taraf 5% dengan uji BNT.

- I, : kontrol, dengan autoklaf pada tenakan 2,0 kg/cm2 selama 40 menit; I2:
kontrol, iradiasi 0 kGy; I3 : iradiasi 15 kGy; I„: iradiasi 30 kGy; I5: iradiasi
45kGy;

- K, : inkubasi selama 0 minggu (tanpa inkubasi); K2 : inkubasi selama 2
minggu; K3: inkubasi selama 4 minggu
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1
Q

Lemak P r o t e i n
P a t j B. jamur

Gambar 1. Kadar leinak, protein, pati, dan bobotjamur padajamur merang
yang tumbuh pada media TKKS yang diiradiasi sinar gamma
(Kontrol 1 = perlakuan autoklaf dengan tekanan 2,0 kg/cm
selama 40 menit).

Rendemen

S. kasar

Protein
Kontrol

45

Dosis iradiasi (kGy)

Gainbar 2. Kadar lemak, protein, serat kasar, dan rendemen (%)
media TKKS yang diiradiasi sinar gamma (Kontrol 1 =
perlakuan autoklaf dengan tekanan 2,0 kg/cm selama
40 menit).
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Masa inkubasi
(Minggu)

Gambar3. Kadar lemak, protein, pati,
dan bobot jainur pada jamur
merang yang tumbuh pada
media TKKS yang diinkubasi.

Mawi Inkutes)

Gambar 4. Kadar lemak, protein, serat kasar dan rendemen pada media
TKKS yang diinkubasi

DISKUSI

RIVAIE RATMA

Anda mengiradiasi media jamur merang dan ada
kemungkinan bakteri yang mati. Bakteri-bakteri apa saja
yang terdapat dalam media jamur merang. Bila ada, bakteri
yang mati apakah tidak menghambat pertumuhan jamur ?

DARMAWI

Benar, dengan perlakuan iradiasi pada percobaan
ini banyak bakteri yang mati. Banyak jenis bakteri yang
terdapat pada media ini seperti Coccus, Vibrio dll. Dengan
matinya bakteri-bakteri ini tidak menghambat pertumbuhan,
justru dengan tidak adanya bakteri dan juga jamur seperti
Aspergillus sp dll. akan memberikan pertumbuhan jamur
ini lebih baik dan tidak ada jasad pengganggu lainnya.
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