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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan perubahan iklim mikro di dalam kumbung 

jamur tiram (Pleurotus Ostreatus) terhadap beberapa perlakuan yaitu perlakuan kontrol 
(tanpa perlakuan), perlakuan evaporative pad dan perlakuan genangan. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental di lapangan. Data 
dianalisis dengan analisis grafik dan analisis statistik. Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Kumbung Jamur dengan tiga perlakuan, light meter, termometer 

suhu digital, termometer bola basah dan bola kering, timbangan digital, dan alat tulis. 
Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian adalah baglog jamur tiram (Pleurotus 
ostreatus) dan sabut kelapa (sebagai evaporatif pad). Parameter yang  diamati  adalah  
intensitas  radiasi  matahari (Ih), suhu  ruangan dan suhu lingkungan, kelembaban 

ruangan dan kelembaban lingkungan, suhu media, dan berat bahan. Hasil dari penelitian 

menunjukkan perlakuan ruangan evaporative pad merupakan perlakuan terbaik dengan 
suhu udara sebesar 26.62 , kelembaban udara sebesar 95.61%, suhu media sebesar 

27.14 , total hasil produksi sebesar 1792 gram dengan rata-rata diameter sebesar 

9,93 cm pada panen pertama dan 8,10 cm pada panen kedua. 

 
Kata Kunci : jamur tiram, rekayasa iklim mikro, genangan dan evaporative pad 

 
ABSTRACT 

 
This study aimed to compare microclimate changes inside mushroom (Pleurotus 
ostreatus) cultivation house (kumbung) using several treatments, i.e. control (without 
any treatment), evaporative pad treatment, and flooding treatment. Method used in 
this study was field experimental method. Data were analyzed using graphical and 
statistical analysis. Instrument used were lightmeter, digital thermometer, wet and dry 
bulb thermometer, and digital scale. Whereas materials used were baglog  of mushroom 
(Pleurotus Ostreatus) and coconut fiber (as evaporative pad). Parameters observed were 
intensity of solar radiation (Ih), room and ambient temperature (T), room and ambient 
humidity (RH), medium (baglog) temperature (Tw), and weight production of harvested 
mushroom. Result showed that room treated using evaporative pad was the  best 
treatment with air temperature 26.62  , humidity 95.61%, baglog temperature of 
27.14, total weight production 1792 grams with average diameter 9.93 cm at the first 
harvest and 8.10 cm at the second harvest. 
 

Keywords:  oyster  mushroom,  microclimate  modification,  flooding  and evaporative 
pad.



 

 
 

 

PENDAHULUAN 

Jamur tiram adalah jenis jamur 
kayu yang memiliki kandungan nutrisi lebih 

tinggi dibandingkan dengan jenis jamur 
kayu lainnya. Jamur tiram mengandung 

protein, lemak, fosfor, besi, thiamin, dan 

riboflavin lebih tinggi dibandingkan dengan 
jenis jamur lain. Jamur tiram mengandung 

18 macam asam amino yang dibutuhkan 
oleh tubuh manusia dan tidak 

mengandung kolesterol. Macam asam 
amino yang terkandung dalam jamur tiram 

adalah isoleusin, lysine, methionin, cystein, 
penylalanin, tyrosin, treonin, tryptopan, 
valin, arginin, histidin, alanin, asam 
aspartat, asam glutamate, glysin, prolin, 
dan serin (Djarijah dkk, 2001).  

Jamur tiram memiliki sifat 

menetralkan racun dan zat-zat radio aktif 
dalam tanah. Khasiat jamur tiram untuk 

kesehatan adalah menghentikan 
pendarahan dan mempercepat 

pengeringan luka pada permukaan tubuh, 
mencegah penyakit diabetes mellitus, 

penyempitan pembuluh darah, 

menurunkan kolesterol darah, menambah 
vitalitas dan daya tahan tubuh, serta 

mencegah penyakit tumor atau kanker, 
kelenjar gondok, influenza, sekaligus 

memperlancar buang air besar (Djarijah 

dkk, 2001). 
Kebutuhan konsumsi jamur tiram 

meningkat sebanding dengan 
pertumbuhan jumlah penduduk dan 

pendapatan serta perubahan pola 

konsumsi makanan penduduk dunia. 
Negara-negara konsumen jamur terbesar 

adalah Amerika Serikat (AS), Kanada, 
Jerman, Jepang, Hongkong, Belgia, 

Inggris, Belanda, dan Italia. Rata-rata 
konsumsi jamur per kapita penduduk 

Kanada dan Negara-negara Eropa melebihi 

1,5 kg/kapita/tahun. Sedangkan konsumsi 
rata-rata penduduk Inggris dan Amerika 

Serikat (AS) masing-masing sekitar 1 
kg/kapita/tahun dan 0,5 kg/kapita/tahun 

(Djarijah dkk, 2001). 

Kuantitas jamur tiram mencapai 
30% dari total produksi nasional. Pasar 

jamur di Indonesia masih bergeliat dan 
sangat terbuka lebar untuk penambahan 

produksi (Rahmat dan Nurhidayat, 2011). 
Jamur tiram biasa tumbuh di daerah 

dataran tinggi sekitar 700-800 m dpl. Akan 

tetapi, jamur tiram juga dapat dibudi 
dayakan di daerah dataran rendah asalkan 

iklim ruang penyimpanan dapat diatur dan 
disesuaikan dengan syarat tumbuh jamur 

tiram (Meina L, 2007).  

Rumah jamur tiram sederhana 
dapat dibuat dari kerangka kayu (bambu) 

beratap daun rumbia, anyaman bambu, 
atau anyaman jerami padi. Ruangan 

kumbung jamur tiram dilengkapi rak atau 
para-para (shed) yang dipasang secara 

berjajar, berderet, dan bersusun berlapis-

lapis di antara sisi-sisi tiang penyangga. 
Atap dan dinding kubung ditutup rapat dan 

kokoh. Dinding kubung bagian atas diberi 
lubang ventilasi terbuka sedangkan dinding 

kubung bawah diberi ventilasi khusus yang 

dapat dibuka atau ditutup kembali. Rumah 
jamur dilengkapi dengan pintu utama yang 

dipasang pada bagian depan (Djarijah dkk, 
2001). 

Dalam penelitian ini, terdapat tiga 
desain rumah jamur tiram yaitu: Pertama, 

bangunan kontrol (tanpa perlakuan). 

Kedua, bangunan dengan perlakuan  
evaporative pad  dan Ketiga, bangunan 

dengan perlakuan genangan. Dari ketiga 
desain bangunan akan dibandingkan 

fenomena iklim mikro di dalam kumbung 

pada masing-masing perlakuan sehingga 
diharapkan terciptanya alternatif baru 

dalam mengantisipasi kondisi yang kurang 
menguntungkan dalam budidaya jamur 

tiram di dataran rendah. 

METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode eksperimental 
dengan Percobaan di Lapangan. Adapun 

jenis rancangan perlakuan yang digunakan 
adalah RAL factorial (Completely 
Randomized). Jika terdapat beda nyata 

(signifikan), maka dilakukan uji lanjut 
menggunakan Tukey’s HSD (Honestly 
Significant Difference = uji beda nyata 
jujur) pada taraf nyata 5%. Pada 

rancangan ini digunakan tiga faktor 

perlakuan yaitu ruangan, waktu dan 
ketinggian dengan ulangan yang sama. 

Faktor pertama yaitu ruangan yang terdiri 
atas ruang kontrol, evaporative pad dan 

genangan. Faktor kedua yaitu waktu yang 
terdiri atas pagi (06.00-09.00 Wita), siang 



 

 
 

 

(12.00-15.00 Wita) dan malam (18.00-

21.00 Wita). Faktor ketiga yaitu ketinggian 
yang terdiri atas ketinggian 25 cm dan 100 

cm. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 
Agustus-September 2015 di lahan 

Percobaan Laboratorium Daya dan Mesin 

Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan 
Agroindustri, Universitas Mataram. Alat-

alat yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu, Kumbung Jamur dengan tiga 

perlakuan, Light meter, Termometer Suhu 
Digital, Termometer bola basah dan bola 

kering, Mistar, Timbangan Digital, 

meteran, dan alat  tulis. Bahan-ahan 
penelitian yang digunakan adalah baglog 

Jamur Tiram (Pleurotus Ostreatus) dan 
Sabut kelapa. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis Iklim Mikro 

Pada rekayasa iklim mikro di dalam 
kumbung rumah jamur tiram dilakukan 

analisis terhadap beberapa parameter iklim 
mikro, yaitu Intensitas Radiasi 
Matahari( ), Suhu udara(T∞), Kelembaban 

udara (RH∞), dan Suhu media (Tw). 

 
Intensitas radiasi matahari ( ) 

Berdasarkan hasil pengamatan dan 

perhitungan rata-rata intensitas radiasi 
matahari pada pagi, siang, dan malam 

dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini. 
Tabel 1. Intensitas Radiasi Matahari 

(W/m2) Pada Pagi, Siang, dan Malam 
Waktu Intensitas 

Radiasi Matahari 

Dalam (W/m2) 

Intensitas 
Radiasi Matahari 

Luar (W/m2) 

 

Pagi 
(06.00-09.00 wita) 

 
0 

 
1,87  

 
1,87  

Siang 
(12.00-15.00 wita) 

 
0 

 
4,73  

 
4,73  

Malam 
(18.00-21.00 wita) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat 

bahwa intensitas radiasi matahari pada 
pagi, siang dan malam berbeda. Intensitas 

radiasi matahari luar pada siang hari lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan intensitas 
radiasi matahari pada pagi hari. Hal ini 

seperti ditunjukkan pada Tabel 1 di atas, 
yaitu intensitas radiasi matahari pada pagi 

hari sebesar 1,87 W/m2, siang hari sebesar 

4,73 W/m2, sedangkan pada malam hari 
sebesar 0 W/m2. Intensitas radiasi 

matahari pada malam hari bernilai 0 W/m2 

karena cahaya matahari sudah tidak 
tampak dan tidak terbaca oleh alat 

pengukur intensitas radiasi matahari (light 
meter). Intensitas radiasi matahari di 

dalam ruangan bernilai 0 W/m2. Hal ini 

disebabkan karena rumah jamur tiram 
diselubungi dengan mulsa plastik hitam 

perak (MPHP) sehingga cahaya yang 
masuk ke dalam ruangan sangat kecil dan 

tidak bisa terbaca oleh alat pengukur 
intensitas radiasi matahari (light meter). 

Menurut Tauhid (2008), Suhu 

mulai menanjak pada jam 09.00. Suhu 
terus naik dan mencapai angka tertinggi 

pada jam 13.00, selanjutnya terus 
mengalami penurunan hingga jam 18.00. 

Suhu masih tercatat tinggi pada jam 

15.00. Tingginya suhu udara permukaan 
bumi pada jam-jam tersebut sangat 

berkaitan dengan sudut tiba radiasi 
matahari. Dalam hal ini adalah sudut jatuh 

radiasi matahari terhadap permukaan 
bumi. Pada jam-jam dimaksud, radiasi 

yang dipancarkan matahari mendekati 

garis tegak lurus dengan permukaan bumi. 
Hal ini menyebabkan lebih tipisnya lapisan 

atmosfer yang dilalui oleh radiasi matahari 
dibandingkan dengan pada saat sebelum 

dan setelah jam-jam tersebut. 

  Adapun fluktuasi intensitas radiasi 
matahari sepanjang hari berbeda-beda. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan 
perhitungan rata-rata intensitas radiasi 

matahari setiap tiga jam, yaitu jam 06.00, 

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 dan 21.00 
WITA dapat dilihat pada grafik di bawah 

ini. 

 
Gambar 1. Grafik Intensitas Radiasi Matahari 

dan Suhu Lingkungan 

Jam 
06.0

0

Jam 
9.00

Jam 
12.0

0

Jam 
15.0

0

Jam 
18.0

0

Jam 
21.0

0

intensitas radiasi 
matahari (W/m2)

0.00 3.73 5.50 3.88 0.00 0.00 

suhu Lingkungan 
(℃)

23.34 30.33 32.89 32.64 29.12 27.18 

0.00 
10.00 
20.00 
30.00 
40.00 



 

 
 

 

Berdasarkan Gambar 1 di atas 

dapat kita lihat bahwa intensitas radiasi 
matahari pada jam 12.00 WITA paling 

tinggi yaitu 5,50 W/m2. Kemudian diikuti 
pada jam 15.00 WITA sebesar 3,88 W/m2 

dan pada jam 09.00 WITA sebesar 3,73 

W/m2. Sedangkan pada jam 06.00, 18.00 
dan 21.00 WITA bernilai 0 W/m2. Hal ini 

disebabkan karena cahaya matahari pada 
jam 06.00, 18.00 dan 21.00 WITA sangat 

kecil sehingga tidak mampu terbaca oleh 
alat pengukur intensitas radiasi matahari 

(light meter). Begitu juga dengan suhu 

lingkungan dapat kita lihat bahwa suhu 
lingkungan pada jam 12.00 WITA paling 
tinggi yaitu 32.89 . Kemudian diikuti pada 

jam 15.00 WITA sebesar 32.64  dan pada 

jam 09.00 WITA sebesar 30.33 . 

Sedangkan pada jam 18.00 WITA sebesar 
29.12 , 21.00 WITA 27.18  dan Jam 

06.00 bernilai 23.34 . hal ini disebabkan 

karena sudut datang sinar matahari tegak 
lurus dengan permukaan bumi sehingga 

pada jam 12.00 WITA intensitas radiasi 

matahari dan suhu lingkungan menjadi 
sangat tinggi.   

Berdasarkan analisis statistik 
Anova, intensitas radiasi matahari pada 

ruangan tidak berbeda nyata (non 

signifikan). Hal ini disebabkan karena 
ketiga perlakuan ruangan menggunakan 

bahan naungan yang sama sehingga 
penerimaan intensitas radiasi matahari 

juga relatif sama. Sedangkan pengaruh 
intensitas radiasi matahari terhadap waktu 

berbeda nyata (signifikan) artinya 

intensitas radiasi berpengaruh terhadap 
masing-masing waktu yaitu pada waktu 

pagi, siang dan malam hari.  
Radiasi matahari yang besar akan 

menyebakan suhu udara meningkat, jika 

suhu udara meningkat maka berat jenis 
udara rendah sehingga udara 

mengembang dan bergerak keatas 
mendesak udara yang ada diatasnya 

kemudian turun kembali dan  terjadilah  
sirkulasi  udara.  Bila  tanaman  berada  

dalam  naungan maka pergerakan udara 

tadi akan tertahan oleh naungan sehingga 
pengaruh unsur iklim dapat cepat 

dimanfaatkan oleh tanaman dalam 
pertumbuhannya (Putra GMD, 2007). 

  

Suhu udara (T∞) 

 Menurut Tjasyono (2004) dalam 
Tauhid (2008) mengatakan bahwa suhu 

udara mempengaruhi proses pertumbuhan 
tanaman. Setiap jenis tanaman 

mempunyai batas suhu minimum, 

optimum, dan maksimum untuk setiap 
tingkat pertumbuhannya. Tanaman tropis, 

memerlukan suhu tinggi sepanjang tahun. 
Batas atas suhu yang mematikan aktivitas 
sel-sel tanaman berkisar dari 120  sampai 

140  (48,8 tetapi nilai ini 

beragam sesuai degan jenis tanaman dan 
tingkat pertumbuhannya. Suhu tinggi tidak 

mengkhawatirkan dibandingkan dengan 
suhu rendah dalam menahan pertumbuhan 

tanaman asalkan persediaan air memadai 

dan tanaman dapat menyesuaikan 
terhadap daerah iklim. Suhu udara diamati 

pada tiga buah perlakuan yang berbeda, 
yaitu perlakuan kontrol (tanpa perlakuan), 

evaporative dan genangan. Adapun 
parameter yang diamati adalah suhu udara 

berdasarkan waktu (pagi, siang dan 

malam) dan ketinggian (25 cm dan 100 
cm). 

 

 
Gambar 2. Grafik Perbandingan Suhu Pada 

Berbagai Perlakuan 

 Dari Gambar 2 di atas 

menunjukkan suhu udara rata-rata yang 
berbeda-beda yang dihasilkan oleh 

masing-masing perlakuan baik pada waktu 
pagi, siang dan malam. Pada pagi hari, 

suhu udara rata-rata yang paling rendah 

yaitu pada perlakuan evaporative pad yaitu 
23,76 , kemudian perlakuan genangan 
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yaitu 24,01  dan suhu udara rata-rata 

yang tertinggi adalah perlakuan kontrol 
yaitu sebesar 24,11 . Pada siang hari, 

suhu udara rata-rata yang paling rendah 

yaitu pada perlakuan evaporative pad yaitu 
30,17 , kemudian perlakuan kontrol yaitu 

31,04  dan suhu udara rata-rata yang 

tertinggi adalah perlakuan genangan yaitu 
sebesar 31,42 . Pada malam hari, suhu 

udara rata-rata yang paling rendah yaitu 
pada perlakuan evaporative pad yaitu 
25,83 , kemudian perlakuan kontrol yaitu 

26.0  dan suhu udara rata-rata yang 

tertinggi adalah perlakuan genangan yaitu 
sebesar 26,03 . 

Berdasarkan uraian di atas 

menunjukkan bahwa suhu rata-rata yang 
paling rendah baik pada pagi, siang 

maupun malam hari adalah pada perlakuan 

evaporative pad. Hal ini disebabkan karena 
fungsi evaporative pad yang berbahan 

sabut kelapa yang dapat menurunkan suhu 
ruangan dengan menyebarkan udara 

dingin di dalam ruangan jamur tiram. 
Sehingga suhu yang dihasilkan sesuai 

dengan suhu yang dibutuhkan oleh jamur 

tiram untuk tumbuh.  
Suhu rata-rata perlakuan 

genangan pada pagi hari lebih tinggi dari 
perlakuan evaporative pad dan lebih 

rendah dari perlakuan kontrol. Hal ini 

disebabkan karena penyebaran udara 
dingin dari genangan lebih rendah jika 

dibandingkan dengan perlakuan 
evaporative pad yang dipasang disalah 

satu dinding ruangan. Sedangkan pada 

siang dan malam hari suhu rata-rata pada 
perlakuan genangan lebih tinggi karena 

posisi bangunan pada perlakuan genangan 
tidak ada naungan jika dibandingkan 

dengan perlakuan kontrol sehingga 
pancaran sinar matahari langsung pada 

bangunan genangan. Seharusnya, suhu 

udara yang dihasilkan oleh perlakuan 
genangan harus lebih rendah dari 

perlakuan kontrol (tanpa perlakuan). 
Tabel 5. Perbandingan Suhu Udara Di 

Dalam Ruangan Dengan Suhu Udara 

Lingkungan 
 

Analisis statistik suhu udara 
Suhu udara dianalisis dengan 

menggunakan Costat for Windows. Adapun 

jenis anova yang digunakan adalah RAL 

factorial (3-Way Completely Randomized). 
Berdasarkan analisis statistik 

Anova, dapat dilihat bahwa suhu udara 
pada ketiga parameter yaitu ruangan, 

waktu, dan ketinggian berbeda nyata 

(signifikan). Hasil uji lanjut dengan 
menggunakan Tukey’s HSD 5% dengan 

MSD sebesar 0,26, masing-masing rerata 
pada ruangan genangan dan kontrol 

terdapat nilai dengan huruf yang sama 
yaitu huruf a dengan rerata masing-
masing adalah 27.15  pada ruangan 

genangan dan 27.05  pada ruangan 

kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa suhu 
udara pada ruang genangan dan kontrol 

tidak berbeda nyata. Sedangkan pada 

ruangan evaporative pad terdapat huruf b 
dengan rerata 26.62 . Hal ini 

menunjukkan bahwa suhu udara berbeda 

nyata pada ruangan evaporative pad 
dengan dua perlakuan lainnya. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa suhu 
udara yang dihasilkan pada ruangan 

evaporative pad lebih rendah dan 

berpengaruh terhadap budidaya jamur 
tiram. Hasil uji lanjut dengan 

menggunakan Tukey’s HSD 5% dengan 
MSD sebesar 0,18 masing-masing rerata 

pada ketinggian 100 cm dan 25 cm 
terdapat nilai dengan huruf yang berbeda 

yaitu huruf a pada ketinggian 100 cm dan 

huruf b pada ketinggian 25 cm. Hal ini 
menunjukkan bahwa suhu udara pada 

ketinggian 100 cm memiliki rerata suhu 
yang lebih tinggi yaitu sebesar 27.34  

jika dibandingkan dengan ketinggian 25 
cm dengan rerata suhu sebesar 26.54 . 

Oleh karena itu, suhu udara sangat 
berpengaruh terhadap ketinggian. suhu 

udara rata-rata pada ketinggian 100 cm 

lebih tinggi dari pada suhu udara rata-rata 
pada ketinggian 25 cm. Hal ini disebabkan 

karena pada ketinggian 100 cm lebih dekat 
dengan atap bangunan sehingga panas 

yang dipancarkan oleh sinar matahari lebih 
dulu diserap pada ketinggian 100 cm. 

Sehingga, menurut Zuriani (2015), Nilai 

rata-rata koefisien pindah panas (h) pada 
perlakuan kontrol sebesar 0.00825 

W/m2.K, perlakuan evaporative pad 
sebesar 0.00719 W/m2.K dan perlakuan 

genangan sebesar 0.00871 W/m2.K. 



 

 
 

 

Kelembaban udara (RH∞) 

Kelembaban udara pada berbagai 
perlakuan 

Menurut Sudaryono (2004), 
Intensitas radiasi matahari pada pagi hari 

relatif kecil sehingga temperatur udara dan 

tanah masih rendah. Untuk melepaskan 
partikel-partikel air akibat kondensasi yang 

ada di udara maupun permukaan tanah 
masih sulit, sehingga tekanan uap air di 

udara masih jenuh, akibatnya kelembaban 
udara pada pagi hari relatif cukup besar.  

Berdasarkan hasil pengamatan dan 

perhitungan rata-rata suhu udara setiap 
tiga jam selama pengamatan terhadap 

waktu, yaitu pagi, siang dan malam dapat 
dilihat pada Gambar 3 di bawah ini. 

 
Gambar 3. Grafik Perbandingan 

Kelembaban Pada Berbagai Perlakuan 
 Dari Gambar 3 di atas 

menunjukkan bahwa kelembaban udara 
rata-rata baik pada pagi, siang maupun 

malam hari adalah perlakuan genangan 
yaitu sebesar 97,62% untuk pagi hari, 

96,30%  untuk siang hari dan 98,64% 

untuk malam hari.  
Analisis statistik kelembaban udara 

Kelembaban udara dianalisis 
dengan menggunakan Costat for Windows. 
Adapun jenis anova yang digunakan 

adalah RAL factorial (3-Way Completely 
Randomized). 

Tabel 2. Signifikansi Pengaruh Kelembaban 

Udara terhadap Ruangan, 
Waktu dan Ketinggian 

Parameter   Signifikansi 

Ruangan 
Waktu 

Ketinggian 

S 
S 

S  

Keterangan :  S = Signifikan (berbeda 
nyata) 

  NS = Non Signifikan (tidak 
berbeda nyata) 

Dari analisis statistik Anova di atas 

dapat dilihat bahwa kelembaban udara 
pada ketiga parameter yaitu ruangan, 

waktu, dan ketinggian berbeda nyata 
(signifikan). Oleh karena itu, dilakukan uji 

lanjut menggunakan Tukey’s HSD 
(Honestly Significant Difference = uji beda 

nyata jujur) pada taraf nyata 5%. 

Berdasarkan hasil uji lanjut dengan 
menggunakan Tukey’s HSD 5% dengan 

MSD sebesar 0,61, menunjukkan bahwa 
rerata pada masing-masing ruangan baik 

ruangan kontrol, evaporative pad dan 

genangan terdapat nilai dengan huruf 
yang berbeda yaitu huruf a pada perlakuan 

genangan dengan rerata kelembaban yang 
tertinggi yaitu 97.55%. Kemudian, huruf b 

pada ruangan evaporative pad dengan 
rerata kelembaban sebesar 95.61% 

sedangkan huruf c pada ruangan kontrol 

dengan rerata kelembaban terendah yaitu 
sebesar 94.97%. hal ini menunjukkan 

bahwa kelembaban udara juga dipengaruhi 
oleh ruangan baik ruangan genangan, 

evaporative pad  maupun ruangan kontrol. 

Berdasarkan hasil uji lanjut dengan 
menggunakan Tukey’s HSD 5% dengan 

MSD sebesar 0,41, rerata pada masing-
masing ketinggian 25 cm dan 100 cm 

terdapat nilai dengan huruf yang berbeda 

yaitu huruf a pada ketinggian 25 cm dan 
huruf b pada ketinggian 100 cm. Hal ini 

menunjukkan bahwa kelembaban udara 
lebih tinggi pada ketinggian 25 cm dengan 

rerata kelembaban sebesar 96.32% jika 
dibandingkan dengan rerata kelembaban 

udara pada ketinggian 100 cm yaitu 

sebesar 95.77%. Oleh karena itu, 
kelembaban udara sangat berpengaruh 

terhadap ketinggian. 
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Suhu media (Tw) 

Suhu media pada berbagai perlakuan 
Suhu media diamati pada tiga 

buah perlakuan yang berbeda, yaitu 
perlakuan kontrol (tanpa perlakuan), 

evaporative dan genangan. Adapun 

parameter yang diamati adalah suhu udara 
berdasarkan waktu (pagi, siang dan 

malam). 

 
 

Gambar 4. Grafik Suhu Media Pada 

Berbagai Perlakuan 

 Suhu media sangat dipengaruhi 
oleh suhu udara, jika suhu udara di sekitar 

media tinggi maka akan terjadi aliran 
panas ke dalam media sehingga suhu 

media akan  meningkat  dan  sebaliknya. 
Aliran  panas  ke  dalam  media terjadi  

dalam jangka  waktu  yang  lama  

sehingga  suhu  media  akan  meningkat  
lebih  lama dari pada suhu udara (Putra 

GMD, 2007). 
 

Analisis statistik suhu media 

Suhu bahan dianalisis dengan 
menggunakan Costat for Windows. Adapun 

jenis anova yang digunakan adalah RAL 
factorial (2-Way Completely Randomized). 

Tabel 3. Signifikansi Pengaruh Suhu Media 
terhadap Ruangan dan Waktu 

Parameter Signifikansi 

Ruangan 

Waktu 

NS 

S 

Keterangan :  S    = Signifikan (berbeda 

nyata) 
 NS = Non Signifikan (tidak 

berbeda nyata) 

Dari analisis statistik Anova di atas 

dapat dilihat bahwa pengaruh suhu media 
pada ruangan tidak berbeda nyata (Non-

Signifikan). Walaupun, nilai rerata suhu 
media berbeda pada masing-masing 

ruangan. Hal ini disebabkan karena 

perbedaan suhu media pada masing-
masing ruangan sangat kecil walaupun 

rerata suhu media terendah yaitu pada 
ruangan evaporative pad  sebesar 27.14 . 

 

Hasil Produksi 
Adapun perbandingan hasil 

produksi dari beberapa perlakuan ruangan 

baik pada ruangan kontrol, evaporative 
maupun genangan dapat dilihat pada 

Gambar 5 di bawah ini. 

 
Gambar 5. Grafik Hasil Produksi Jamur 

tiram 
Berdasarkan Gambar 5 di atas 

dapat dilihat bahwa pada panen pertama 

ruang kontrol lebih tinggi hasil panennya 
jika dibandingkan dengan ruang 

evaporative pad  dan genangan yaitu 
sebesar 713 gram. Sedangkan hasil panen 

pada ruang evaporative pad  sebesar 680 
gram dan 546 gram pada ruang genangan. 

Sedangkan pada panen ke dua hasil 

produksi tertinggi yaitu pada ruang 
evaporative pad sebesar 1112 gram. 

Kemudian produksi ruang genangan 
sebesar 512,3 gram. Sedangkan produksi 

terendah yaitu pada ruang kontrol sebesar 

391 gram. 
Selain dari berat hasil panen hasil 

produksi juga dilihat besar diameter dari 
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hasil panen pada berbagai perlakuan baik 

perlakuan kontrol, evaporative pad 
maupun genangan. Hal ini dapat dilihat 

pada Gambar 6 di bawah ini, yaitu sebagai 
berikut. 

 

 
Gambar 6. Grafik Rata-rata Diameter 

Jamur tiram 
Berdasarkan grafik 6 di atas dapat 

kita lihat bahwa rata-rata diameter tiap 

panen pada masing-masing perlakuan 
berbeda tipis. Adapun rata-rata diameter 

yang paling besar adalah pada perlakuan 
evaporative pad sebesar 9,93 cm pada 

panen pertama dan  8,10 cm pada panen 
kedua. Sedangkan rata-rata diameter 

terendah yaitu pada perlakuan genangan 

sebesar 9,35 cm pada panen pertama dan 
5,63 cm pada panen kedua.  

 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan pada ruang lingkup penelitian 
ini, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 
1. Intensitas radiasi matahari sangat 

berpengaruh pada waktu pagi dan 

siang. 
2. Suhu udara berpengaruh terhadap 

ruangan, waktu dan ketinggian. Suhu 
udara terbaik yaitu pada ruangan 

evaporative pad pada waktu pagi 
dengan ketinggian 25 cm.  

3. Kelembaban udara berpengaruh 

terhadap ruangan, waktu dan 
ketinggian. Kelembaban udara terbaik 

yaitu pada ruangan genangan pada 
waktu malam dengan ketinggian 25 

cm.   

4. Kualitas fisik jamur tiram (Pleurotus 
Ostreatus) terbaik dari ketiga 
perlakuan kumbung jamur tiram 

adalah perlakuan evaporative pad 
dengan rata-rata diameter sebesar 

9,93 cm pada panen pertama dan 

8,10 cm pada panen kedua. 
5. Perlakuan ruangan evaporative pad 

merupakan perlakuan terbaik dengan 
suhu udara sebesar 26.6 , 

kelembaban udara sebesar 95.61% dan 
suhu media sebesar 27.14  dengan 

berat total produksi sebesar 1792 gram. 
 

 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan serta kesimpulan yang 

terbatas pada lingkup penelitian yang telah 
dilakukan maka disarankan untuk 

melakukan penelitian lanjutan pada 
bangunan yang paling bagus produksinya 

yaitu bangunan evaporative pad dengan 
menggunakan bahan lain. 
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