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ABSTRAK 
Budidaya  jamur  kuping  sebagai  usaha  alternatif  mahasiswa  yang  aktif  dan 
mandiri merupakan bagian dari program kreativitas mahasiswa yang 
dilaksanakan  mulai  Agustus  sampai  dengan  November  2005,  berlokasi  di 
samping   gedung   Basic  Science  UNIB.  Tujuan  kegiatan  ini  adalah  untuk 
menumbuh  kembangkan   atau  memotivasi  semangat  kewirausahaan,  dengan 
memanfaatkan limbah serbuk gergaji sebagai media tanam jamur kuping dengan 
pertimbangan faktor lingkungan yang mempengaruhi proses produksi (budidaya) 
yaitu dengan suhu 25 

 

28 0C dan kelembaban yang berkisar antara 80 

 

90%. 
Budidaya jamur kuping dilakukan dengan metode pemeliharaan, diawali dengan 
pemilihan  dan  inokulasi  bibit,  penanaman  inokulan  dalam  media  tanam, 
pemeliharaan dan pemanenan serta pemasaran, dengan perolehan hasil panen 
pertama jamur kuping sebesar 62.71 kg,  dengan rata-rata perolehan hasil panen 
per polibag adalah 0.156 kg.  Sehingga budidaya jamur kuping dengan media 
tanam serbuk gergaji dapat dijadikan sebagai usaha alternatif.  

Kata kunci: budidaya, jamur kuping, serbuk gergaji, usaha alternatif, mandiri   

PENDAHULUAN 
Kota Bengkulu dengan jumlah penduduk lebih kurang 6000 jiwa, memilki 

beragam aktivitas kehidupan masyarakat, meliputi pertanian, nelayan, pedagang, 
peternak,  dan  wiraswasta.  Salah  satu  sektor  wiraswasta  yakni  usaha  meubel 
merupakan  usaha  yang  cukup  potensial  di  Bengkulu  dan  dari  aktivitas  usaha 
tersebut menghasilkan sisa barupa serbuk gergaji. Biasanya sisa dari usaha meubel 
ini (serbuk gergaji) hanya dibuang atau dibakar saja (Anonim 2003). 

Serbuk gergaji dapat dimanfaatkan sebagai media dalam budidaya jamur 
kuping, sehingga dapat memberi nilai tambah yang positif, dari pada dibuang atau 
dibakar  dan  setelah  budidaya  jamur  kuping  bahan  tersebut  dapat  digunakan 
sebagai pupuk tanaman. Penggunaan serbuk gergaji sebagai media tumbuh jamur 
kuping mudah diperoleh, dikemas serta relatif murah (Elly dan Purnama 1992). 

Propinsi Bengkulu belum banyak  membudidayakan jamur kuping, 
sedangkan jamur kuping merupakan jamur yang boleh dikonsumsi, sebagai bahan 
sayur dan  berkhasiat obat. Selain itu jika dicermati secara analisis ekonomi, 
sektor ini memiliki prospek yang cukup baik (Anonim 2003). 

Prospek usaha  jamur  kuping,  selain  untuk  konsumsi  dalam  negeri  juga 
untuk luar negeri (keperluan ekspor). Beberapa negara pengimpor jamur kuping 
antara lain Taiwan, Hongkong, dan Eropa pada umumnya. Data dari Biro Pusat 
Statistik pada tahun 1997 ekspor jamur (termasuk jamur kuping) mencapai 
1 721 752 kilogram dengan nilai US$ 2 261 374. nilai ekspor jamur kuping kering 
sendiri mencapai US$ 15 per kilogram atau sama dengan Rp105 000 per kilogram 
(1  US$  setara  dengan  Rp8  700)  (Gunawan  2005,  Soenanto  2000).  Sekalipun 
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belum ada data yang akurat berapa kebutuhan jamur kuping baik untuk konsumsi 
dalam maupun luar negeri perbulannya, namun kenyataannya kapasitas produksi 
yang tersedia belum dapat memenuhi permintaan. Bahkan seorang importer dari 
Taiwan  menyatakan  berapapun  volume   produk  jamur  kuping  dalam  negeri 
Indonesia akan mudah terserap pasar luar negeri (Utami 1999,  Purnomo 1992). 
Jamur kuping memiliki keunggulan sebagai peluang usaha diantarannya: 
(1) Harganya  realtif  mahal/  tinggi,  sehingga  dapat  memacu  semangat  dan 

motivasi petani jamur karena keuntungan realtif besar. 
(2) Pemeliharaannya tidak begitu rumit sehingga tidak banyak menyita waktu 

dan dapat dimanfaatkan sebagai usaha sampingan. 
(3) Pasarnya jelas dan tidak pernah  tidak laku. 
(4) Masih   sedikitnya   petani   jamur   (khusunya   propinsi   Bengkulu   belum 

mempunyai   sentra  budidaya  jamur),  sehingga  belum  dapat  memenuhi 
permintaan pasar. 

(5) Investasi modalnya tidak terlalu besar. 
(6) Bahan bakunya mudah didapat dan harganya realtif murah (serbuk gergaji 

meubel). 
(7) Iklim  tropis  yang  dimiliki  negera  Indonesia  dan  khususnya  di  propinsi 

Bengkulu  sangat cocok dan memungkinkan untuk budidaya jamur kuping 
karena jamur kuping  lebih tahan terhadap iklim dan kondisi lingkungan 
tropis. 

(8) Apabila  budidaya  dilakukan  dengan  benar  dan  sungguh-sungguh  maka 
tingkat resiko kegagalan penen hanya 10% 

(Kinanti 1992). 
Berdasarkan hal  tersebut,  budidaya  jamur  kuping  dapat  dijadikan  usaha 

alternatif  dikalangan  mahasiswa dan  masyarakat,  sehingga  dapat  membantu 
permasalahan  ekonomi  yang  dihadapi.  Sehingga  dapat  memacu  terciptanya 
kemandirian menuju perekonomian yang kondusif.  

METODE PENELITIAN  

1. Waktu dan Tempat 
Waktu : Agustus s.d November 2005 
Tempat   : Di samping Laboratorium FMIPA ged. Basic Science, UNIB 

2. Alat dan Bahan 
Instrumen yang digunakan sebagai berikut; 

(1) Kumbung luas 5 x 7 m 
(2) Peralatan : 

¾  Selang pelastik diameter 1,5m 
¾  Ember  besar 3 buah 
¾  Plastik terpal 4 buah 
¾  Plastik polibag ukuran  20x30 

cm tebal 0,7 cm (berbobot 
1kg) 2000 buah 

¾  Kapas 
¾  Aluminium foil 
¾  Kain kasa 
¾  Kertas label 
¾  Karet gelang 

¾  Autoklaf 
¾  Oven 
¾  Erlenmeyer 
¾  Tabung reaksi 
¾  Pengaduk (shaker), 
¾  Refrigerator, 
¾  Jarum ose, 
¾  Dandang kukus, 
¾  Cutter, bunsen 
¾  Higrometer, 
¾  Termometer maks-min 
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(4) Bahan 

¾  Bahan media biakan (kentang) 
¾  Alkohol 70% 2 liter 
¾  Bahan starter (jagung) 
¾  Media tanam (per satu 

formula):   

- 100 kg serbuk gergaji 
- 10 kg dedak halus 
- 1 kg gips 
- 1,5 kg kalsium karbonat 
- 0,5 kg TSP 

(5) Laboratorium Mikrobiologi Universitas Bengkulu  

3.  Proses Pembibitan 
a. Media biakan 

Pembuatan media biakan tahap awal untuk menumbuhkan miselium jamur, 
digunakan agar dekstosa kentang/Potato Dextrose Agar (PDA) dengan 
komposisi: 

(a) 250 gram kentang. 
(b) 20 gram gula pasir putih (dekstrosa) 
(c) 20 gram agar tepung agar batang (tidak berwarna), dan 
(d) 2 liter air.  

Adapun untuk membuat media agar kentang adalah seperti berikut: 
(a)  Kentang dicuci bersih, diiris tipis dan dipotong setebal 1 cm. 
(b) Kentang direbus dengan 2 liter air sampai lunak (15 menit ) 
(c) Kentang  diangkat,  air  sarinya  direbus  kembali  dengan  ditambahkan  20 

gram gula putih serta 20 gram agar. 
(d) Adonan tersebut diaduk sampai mendidih. 
(e) Angkat dan disaring dengan kain kasa halus dan dituang ke dalam tabung 

reaksi. 
(f) Tabung reaksi yang berisi media ditutup dengan kapas yang dipadatkan. 

tutup kapas dibungkus dengan alumunium foil serta diikat dengan benang 
atau karet gelang. 

(g) Tabung disterilkan dalam autoklaf selama 2 jam pada suhu 115 OC sampai 
120 OC dengan tekanan puncak 15 atm selama 15 menit. 

(h) Setelah  disterilkan  tabung  reaksi  berisi  media  diletakkan  dengan  posisi 
miring. 
Pengisian media dalam botol setinggi 2.5 cm dari dasar botol. Untuk biakan 
inti, media PDA dituangkan sebanyak 10 ml ke dalam tabung reaksi.  

b.  Inokulasi kultur jaringan 
Jamur kuping dengan strain bagus (sudah diseleksi) dicuci badan buahnya 

sampai  bersih  kemudian  dibilas  dan  disemprot  dengan  larutan  alkohol  70%. 
Kemudian, tubuh badan  buah dibuka dengan pisau skalpel (Sebelumnya, pisau 
skalpel dicelup ke dalam alkohol dan dibakar di atas lampu alkohol sampai merah 
membara). Setelah dingin (kira-kira 10 detik) diambil sayatan pada bagian tengah 
badan  buah  jamur  kuping  tersebut,  kemudian  jaringan   dipindahkan  pada 
permukaan  media  agar  (PDA)  dalam  botol  (mulut  botol  atau  tabung  reaksi 
dilewatkan pada api lampu alkohol). Setelah itu, botol tersebut ditutup dengan 
kapas dan alumunium foil. Kemudian diinkubasi selama 7 hari, hingga miselium 
tumbuh (miselium menyebar di seluruh permukaan agar). 
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c. Pembuatan bahan starter 
Adapun pembuatan bahan starter adalah sebagai berikut: 

(a) Biji jagung dicuci bersih dan direndam dalam air selama 24 jam. Biji 
yang mati atau  tidak bertunas, yaitu biji yang mengapung di dalam air 
dibuang. 

(b) Biji terpilih tadi direbus hingga agak kelihatan mekar (10 sampai 15 
menit). 

(c) Kemudian bahan diangkat, tiriskan, dan dinginkan. 
(d) dicampurkan bekatul 6%, kapur 3%, dan gips 1% dengan tujuan untuk 

mempercepat pertumbuhan miselium 
(e) Semua bahan campuran diaduk, kemudian dimasukkan ke dalam botol 

atau  kantong  plastik  dengan  kapas  yang  dilapisi  alumunium  foil  dan 
diikat dengan karet serapat mungkin. 

(f) media disterilkan dengan autoklaf dengan tekanan 15 psi selama 1 jam. 
pada suhu 115OC. 

(g) Setelah  itu  didinginkan,  bibit  yang  berasal  dari  biang  murni  (biakan 
murni) diinokulasikan (Inokulasi dilakukan secara aseptik)  

d. Media tanam (dengan bahan serbuk gergaji) 
Formula yang digunakan untuk menghasilkan media tanam adalah sebagai 

berikut: 

 

100 kg serbuk gergaji 

 

10 kg bekatul atau dedak halus 

 

1 kg gips (CaSO4) 

 

1.5 kg kalsium karbonat (CaCO4) 

 

0.5 kg pupuk TSP 

 

air  

Terlebih dahulu serbuk gergaji diayak, setelah itu semua bahan tersebut 
dicampur hingga merata, kemudian diberi air secukupnya sampai serbuk gergaji 
dapat digenggam.  selanjutnya, campuran bahan tersebut dimasukkan ke dalam 
kantong  plastik  transparan  yang   tahan  panas.  Digunakan  kantong  plastik 
(polibag) jenis polypropylene (PP) dengan  ketebalan antara 0.3 cm sampai 0.7 
cm. Ukuran plastik yang digunakan 20 cm x 30 cm untuk media berbobot 1 kg. 
Bahan dipadatkan hingga berbentuk seperti botol besar bagian atasnya  ditutup 
dengan  menggunakan  isolasi.  Selanjutnya  polibag  tersebut  dibungkus  dengan 
plastik  lembaran (agar pada saat sterilisasi media tanam dalam dandang tidak 
mengisap air). Polibag  yang sudah berisi media kemudian disterilkan dengan 
jalan dikukus menggunakan drum yang  telah diberi angsang atau pembatas air 
selama 2 jam sampai 8 jam dengan suhu antara 90 OC sampai 115 OC, setelah itu 
didinginkan pada suhu kamar. Setelah dingin bibit dapat  diinokulasikan pada 
media tersebut (dilakukan dalam kondisi aseptis), dengan menggunakan  jarum 
ose yang steril. Kemudian bibit dimasukkan hingga pertengahan kantong plastik, 
agar  miselium lebih  cepat  tumbuh  dan  menyebar  secara  merata  pada  media. 
Setiap kantong plastik (polibag) diisi 2,0 cc sampai 3,0 cc bibit atau lebih kurang 
0.5 gr. 

Kantong-kantong  plastik   (polibag)   yang   telah   diisi   bibit   kemudian 
diinkubasi selama 1 bulan dengan suhu 25 OC sampai 28 OC agar miselium cepat 
tumbuh.  Kemudian,  kantong-kantong  plastik  (polibag)  tersebut  disusun  pada 
rak-rak yang telah disiapkan dalam rumah jamur (kumbung). 
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Setelah jamur (miselium) mulai tumbuh yang ditandai dengan munculnya 

benang-benang  yang  berwarna  putih,  bagian  atas  kantong  plastik  (polibag) 
dilubangi dengan cutter selebar 2 cm sampai 3 cm, cukup satu atau dua lubang 
untuk satu kantong plastik. Tujuannya adalah agar jamur yang akan tumbuh dapat 
keluar melalui lubang tersebut.  

4. Perawatan dan Pemeliharaan 
a. Susunan Polibag 

Polibag disusun di atas rak dengan posisi tidur (tidak berdiri). Setiap baris 
polibag diberi sekat bambu. Setiap rak secara vertikal diletakkan 4 sampai 5 baris 
polibag. Pengaturan ini dimaksudkan agar miselium tumbuh secara leluasa, dan 
tidak saling bertabrakan antara polibag satu dengan yang lain.  

b.  Sirkulasi Udara 
Sirkulasi udara  diperoleh  dari  tutup  plastik  yang  berada  di  sisi  bawah 

kumbung setinggi 1 meter. Tutup plastik tersebut dibuka setiap sore, agar udara 
bebas masuk, sedangkan setiap pagi ditutup, untuk menghindari masuknya sinar 
matahari.  

c. Sterilisasi Kumbung 
Sterilisasi kumbung dilakukan dengan menyemprotkan desinfektan, 

termasuk juga segala peralatan yang digunakan. Rak-rak yang digunakan untuk 
meletakkan  bibit, disemprot formalin 1% sampai 2% dan ditutup rapat selama 
dua hari. Kaki rak diolesi oli untuk menghindari binatang pengganggu, misalnya 
semut.  

d.  Penyiraman 
Penyiraman dilakukan dua kali sehari, secara merata atau menyebar (seperti 

kabut)  dengan  menggunakan  hand  sprayer.  Akan  tetapi  jika  hujan  dilakukan 
penyiraman sekali dalam satu hari.  

e. Suhu dan Kelembaban 
Suhu dan kelembaban harus selalu dijaga agar stabil sampai panen. Suhu 

berkisar  antara  26OC sampai 28OC, kelembaban 80 - 90%. Untuk mengetahui 
secara pasti suhu ruangan, digunakan alat termometer Max-Min.  

f. Pelubangan Polibag 
Setelah 2 Bulan miselium tumbuh (menjalar) akan tampak berwarna putih 

merata  (polibag yang berwarna cokelat terlihat menjadi putih rata). bagian atas 
polibag dilubangi lebih kurang 2 cm dengan menggunakan cutter. Fungsi lubang 
ini adalah untuk pertumbuhan jamur.  

5. Panen dan Pasca Panen 
a. Panen 

Cara  memanen  jamur  kuping  dengan  memotong  kira-kira  5  cm  dari 
permukaan   polibag  dengan  menggunakan  cutter.  Bekas  potongan  tersebut 
dibiarkan, selanjutnya  polibag harus tetap dirawat dengan baik. Polibag perlu 
disiram, dijaga kelembaban dan suhunya sehingga jamur dapat tumbuh kembali 
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untuk  panen  berikutnya.  Panen  kedua  dan  seterusnya  dilakukan  setiap  dua 
minggu berikutnya (sejak panen pertama). 
b. Pasca Panen 

Jamur  yang  dipanen  dalam  bentuk  segar  tidak  tahan  lama  disimpan. 
Penyimpanan  maksimal  dua  hari.  Untuk  memperpanjang  masa  simpan  jamur 
yang dipanen jamur diawetkan dalam bentuk kering. Hasil panen jamur kuping 
dicuci bersih kemudian dijemur di bawah terik matahari sampai kering.  

6. Pemasaran 
Jamur kuping yang telah dipanen (basah maupun dalam bentuk kering) 

dipasarkan  langsung  ke  pasar  tradisional  yang  ada  di  Kota  Bengkulu  (Pasar 
Minggu, Pasar Panorama, Pasar Pagar Dewa).  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Hasil  

Tabel.  Hasil Panen Budidaya Jamur Kuping (kg)   

Rak 1 2 3 4 5 6 
Berat 
total    

Rata- 
rata 

Berat 
jamur 
yang 
dipanen 
(Kg)   

54.15 42.80 57.46 53.20 66.22 39.73 313.56 52.26  

Keterangan: 

 

Jumlah rak yang digunakan untuk menata polibag sebanyak 6 rak 

 

Jumlah polibag dalam setiap rak 335 polibag  

2. Pembahasan 
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari budidaya jamur kuping dalam panen 

pertama  didapatkan sebanyak 313.56 kg jamur kuping basah. Dari perolehan 
hasil panen tersebut, rata-rata perolehan per rak adalah 52.26, dengan perhitungan 
sebagai berikut:  

Rata-rata perolehan per rak = 
Berat keseluruhan berat jamur yang dipanen  

Jumlah rak 
= 52.26 kg  

Sedangkan untuk rata-rata perolehan hasil panen per polibag adalah 0.156 kg 
jamur kuping basah dengan perhitungan sebagai berikut:    

Rata-rata = 
Berat keseluruhan hasil panen jamur kuping (basah)  

Jumlah keseluruhan polibag  

= 313.560 : 2010 = 0.156 kg 
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Perbandingan berat basah dengan berat kering jamur kuping adalah 5 : 1 artinya 
hasil panen yang diperoleh setelah menjadi kering adalah 
Berat kering = berat basah : 5 = 62.71 kg jamur kuping  

Jamur kuping yang telah dipanen dipasarkan dalam bentuk kering dengan harga 
Rp21 000.00 per kilogram. Maka diperoleh hasil penjualan jamur kuping kering 
sebesar 62.71 x 21 000.00 adalah Rp1 316 910.00 (untuk panen pertama).  

Analisa Hasil 
BEP (Breaking Event Point) 
Titik impas (Break event point) adalah sebgai berikut : 

Harga Biaya Prodduksi 
BEP Produksi =    

=  

Harga Satuan (Basah) 
2 700 000  

4000 
=  675 kg 

Nilai BEP usaha budidaya jamur kuping sebesar 675 Kg, artinya jika dalam 2010 
polibag  untuk  masa  6  kali  panen  hanya  menghasilkan  675  kg  maka  tidak 
menghasilkan keuntungan ataupun kerugian.  

Benefit Cost Ratio (BCR) 
Biaya Pendapatan 

BCR =       

=  

Total Biaya (Modal)    

7 901 460.00  

2 700 000.00  

= 2.93 % 
Karena nilai B/C diatas 1 % , artinya usaha ini layak untuk dikembangkan.  

Kendala dan Pemecahan Masalah 
(1) Persoalan Intern Mahasiswa 

Sejak dilakukan  Kontrak  (MOU)  11  agustus  2005  pelaksanaan  PKMK 
sedikit terhambat karena seluruh anggota team PKMK Budidaya Jamur Kuping 
sebagai Usaha Alternatif Mahasiswa yang Aktif dan Mandiri, sedang melakukan 
Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) yang berakhir 30 Agutus 2005.  

(2) Persoalan Perubahan Harga Alat dan Bahan 
Perubahan harga alat dan bahan yang disebabkan kenaikan harga BBM 

berakibat pada selisih jumlah alokasi dana yang direalisasikan dengan kebutuhan 
dana yang dibutuhkan untuk mendukung sarana dan prasarana kelancaran PKMK 
Budidaya Jamur Kuping sebagai  Usaha Alternatif   Mahasiswa yang Aktif dan 
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Mandiri cukup signifikan, solusi yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan 
perubahan, dalam hal ini dilakukan revisi anggaran dengan melakukan kegiatan 
sesuai alokasi dana yang ada semaksimal dan seefisien mungkin. 

Revisi yang dilakukan yaitu perombakan ukuran kumbung yang semula 
direncanakan  berukuran 12 x 7 m, direvisi dengan ukuran 5 x 7 m, kemudian 
jumlah polibag yang semula direncanakan 5000 polibag dikonversi menjadi 2000 
polibag.  

(3) Persoalan Pembibitan 
Dalam proses inokulasi bibit jamur kuping yang kami lakukan, digunakan 

bibit lokal yang berasal dari jamur kuping yang tumbuh di kota Bengkulu. Jamur 
kuping tersebut  diinokulasi dengan cara kultur jaringan, akan tetapi proses ini 
membutuhkan beberapa kali  pemurnian (sebanyak tiga kali) yang diakibatkan 
oleh kontaminasi jamur lain. Dalam satu  kali  pemurnian membutuhkan waktu 
berkisar 5 

 

7 hari, artinya waktu yang kami butuhkan untuk mendapatkan bibit 
murni  jamur  kuping  adalah  selama  satu  bulan.  Sehingga  dengan  demikian 
menyebabkan adanya perubahan jadwal  

KESIMPULAN 
Berdasarkan  budidaya  kamur  kuping  yang  telah  dilakukan,  dihasilkan 

313.56 kg jamur kuping basah. Kemudian setelah diawetkan dalam bentuk kering 
diperoleh  jamur  kuping  seberat  62.71  kg.  Dari  hasil  tersebut  diperoleh  hasil 
penjualan jamur kuping  sebesar Rp1 316 910.00. Secara analisa ekonomi B/C 
yang diperoleh dari hasil budidaya jamur kuping lebih besar dari 1%, sehingga 
usaha  budidaya  jamur  kuping  dengan  media   tanam  serbuk  gergaji  cukup 
signifikan dan dapat dikembangkan sebagai usaha alternatif  baik  dalam skala 
rumah tangga maupun sklala besar.  
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