
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mikroorganisme terdapat di berbagai tempat seperti tanah, debu, air, 

udara, kulit dan selaput lendir. Mikroorganisme dapat berupa bakteri, fungi, 

protozoa dan lain-lain. Mikroorganisme mudah terhembus udara dan 

menyebar ke mana-mana karena ukuran selnya kecil dan ringan (Pelczar dan 

Chan, 1988).  

Laboratorium Budidaya Tanaman Anggrek DD’ Orchids Nursery Kota 

Batu, digunakan untuk pembudidayaan tanaman anggrek, penelitian 

mahasiswa dan dosen, termasuk bidang kultur jaringan tanaman. Selama ini 

kendala yang umum dihadapi para peneliti adalah tingginya kontaminasi 

kultur in vitro. Pada penelitian mikologi, tingkat kontaminasi dapat mencapai 

100%.  

Kondisi laboratorium yang tidak terjaga dalam kondisi aseptik, maka akan 

terjadi banyak kontaminasi mikroorganisme yang merugikan produksi. Media 

kultur banyak mengandung gula dalam konsentrasi tinggi, hal ini dapat 

mendukung pertumbuhan bakteri dan jamur. Kondisi kultur in vitro yang 

disukai eksplan yaitu banyak mengandung sukrosa dan zat hara dalam 

konsentrasi tinggi, kelembaban dan suhu yang hangat memungkinkan 

mikroorganisme serta spora jamur tumbuh dan berkembang dengan pesat 

(Susilowati, 2001).  

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Lina Budiarti identifikasi 

cendawan dilakukan secara makroskopis dan mikroskopis. Hasil isolasi jamur 

dideterminasi berdasarkan morfologi mikroskopisnya dengan menggunakan 
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mikroskop binokuler dan sebagai acuan digunakan buku kunci determinasi jamur 

hingga pada marga (Barnett dan Hunter, 1998; Malloch, 1998); Barnes, Ervin H., 

1997). Metode untuk mencirikan mikroorganisme menurut Pelczar dan Chan 

(1988) terdiri dari identifikasi morfologi dimana pengamatan spesimen dengan 

bantuan mikroskop cahaya atau elektron, baik diwarnai atau tidak.  

Menurut SNI 7388-2009, jamur adalah mikroba yang terdiri dari lebih dari 

satu sel berupa benang – benang halus yang disebut hifa, kumpulan hifa 

disebut miselium, berkembang biak dengan spora atau membelah diri. 

Sedangkan menurut Gandahusada (2006) jamur adalah mikroba yang terdiri 

dari sel – sel memanjang dan bercabang yang disebut hifa. Jamur membentuk 

koloni yang menyerupai kapas atau padat. Beberapa jamur dapat langsung 

bersifat patogenik dan menyebabkan penyakit tanaman dan manusia seperti 

yang terdapat pada media kultur in vitro yang terkontaminasi. 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum terbaru yang memungkinkan siswa 

untuk belajar tidak harus didalam kelas, sehingga dimungkinkan untuk 

pembelajaran diluar kelas dengan pengamatan objek secara langsung. Hasil 

penelitian yang telah dilakukan, selanjutnya akan dikembangkan sebagai 

sumber belajar biologi, dengan sasaran pembaca yaitu siswa SMA yang 

sedang menempuh mata pelajaran Biologi khususnya pada materi Fungi. 

Selain pembelajaran materi di dalam ruang kelas, materi Fungi juga dapat 

diimplementasikan pada pembelajaran luar kelas. DD’ Orchids Nursery Kota 

Batu merupakan tempat budidaya tanaman anggrek yang terdiri dari dua 

lokasi, yaitu laboratorium pembenihan dan kebun pembibitan. Kapang 

kontaminan dapat ditemukan pada botol tanaman kultur yang terkontaminasi. 
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Hal ini dapat digunakan contoh bagi siswa untuk memahami habitat kapang 

sebelum memahami perbedaan antara jamur, kapang, dan khamir.  

Sumber belajar biologi yang dikembangkan yaitu berupa handout, yang 

mana handout ini dibuat dengan tujuan memberikan informasi terkait 

morfologi aneka ragam kapang kontaminan media sub kultur jaringan agar 

pada penelitian-penelitian selanjutnya dapat dilakukan upaya pengendalian 

pertumbuhan kapang kontaminan pada media kultur jaringan.  

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah :  

1. Keanekaragaman kapang kontaminan apakah yang ditemukan pada media 

sub kultur anggrek di DD’ Orchids Nursery Kota Batu?  

2. Bagaimanakah morfologi kapang kontaminan pada media sub kultur 

anggrek di DD’ Orchids Nursery Kota Batu? 

3. Bagaimanakah hasil penelitian identifikasi morfologi kapang kontaminan 

dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi dalam bentuk handout? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui keanekaragaman kapang kontaminan yang ditemukan 

pada media sub kultur anggrek di DD’ Orchids Nursery Kota Batu. 

2. Untuk mengetahui morfologi kapang kontaminan pada media sub kultur 

anggrek di DD’ Orchids Nursery Kota Batu. 
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3. Untuk mengetahui hasil penelitian identifikasi morfologi kapang 

kontaminan dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi dalam 

bentuk handout. 

1.4  Batasan Masalah 

1. Koleksi sub-kultur in vitro tanaman anggrek yang di budidayakan di 

kebun anggrek DD’ Orchids Nursery Kota Batu. 

2. Analisis keanekaragaman kapang kontaminan dilakukan pada media 

sub-kultur yang terkontaminasi pada beberapa jenis anggrek seperti 

Genus Dendrobium dan Cattleya sebagai representatif jenis anggrek 

yang paling banyak dibudidayakan dan mudah dikembangbiakkan. 

3. Media sub kultur tanaman anggrek yang dibudidayakan menggunakan 

media MS. 

4. Penelitian deskripsitf kualitatif ini dilaksanakan melalui tahap-tahap: 

(1) Pengamatan morfologi jenis jamur yang mengkontaminasi kultur 

tanaman anggrek secara makroskopis dan mikroskopis. (2) Pewarnaan 

preparat menggunakan Lactophenol Cotton Blue untuk dapat dengan 

mudah divisualisasikan dengan mikroskop, indentifikasi mengacu pada 

pustaka-pustaka Illustrated Genera of Imperfect Fungi (Barnett and 

Hunter, 1972), Introductory Mycology (Alexopoulos and Blackwell, 

1996) dan Fungi and Food Spoilange (Pitt and Hocking, 1997). 

5. Hasil penelitian akan dikembangkan sebagai sumber belajar biologi 

berupa handout 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi ilmiah 

bagi peneliti selanjutnya atau menjadi dasar acuan bagi penelitian yang 

lebih mendalam berkenaan dengan mikroorganisme penyebab kontaminasi 

media kultur jaringan. Mengetahui jenis mikroorganisme yang 

menyebabkan kontaminasi pada suatu media dapat meningkatkan 

ketelitian dan ketangkasan dalam pembuatan media mengingat mudahnya 

suatu media terkontaminasi. Hal ini sangat berguna bagi pengusaha yang 

menggunakan metode kultur in vitro agar tidak mengalami kerugian.  

2. Secara Praktis  

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini akan semakin memperkaya wawasan peneliti dan 

memberikan pengalaman terkait jenis-jenis jamur yang mendominasi 

hidup didalam media kultur yang terkontaminasi.  

b. Bagi Siswa 

Sebagai seorang guru, hasil penelitian ini dapat memberikan 

pengetahuan kepada peserta didik tentang keanekaragaman bentuk 

morfologi jamur dan implementasinya dalam pembelajaran 

terutama pada tentang materi Fungi. 

c. Bagi Masyarakat dan Lembaga Terkait 

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan masukan 

bagi masyarakat mengenai pentingnya pelesterian anggrek dan 
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memperhatikan langkah-langkah dalam melakukan kultur in vitro agar 

tidak mengalami kontaminasi. Hasil penelitian ini dapat dijadikan 

pengetahuan baru dalam melakukan kultur dan sebagai pencegahan 

terjadinya kontaminasi media kultur anggrek. 

1.6 Definisi Istilah 

a. Morfologi merupakan penampakan bentuk luar secara menyeluruh suatu 

tubuh makhluk hidup (Nurhayati, 2010) 

b. Kapang merupakan salah satu organisme heterotrophic yang tidak 

berklorofil dan memiliki penampakan bentuk secara menyeluruh yang 

terdiri dari hifa yang menyerupai serabut halus. Hifa ini akan membentuk 

miselium dan miselium merupakan kumpulan hifa yang membentuk 

penampakan dari tubuh yang terlihat (Nurhayati, 2010) 

c. Kontaminan merupakan penyebab keadaan dimana sesuatu bahan 

tercampur dan memberikan efek menjadi tidak murni (Nurhayati, 2010) 

d. Media kultur jaringan merupakan substratum yang digunakan dalam 

laboratorium untuk menumbuhkan mikroorganisme, dapat dalam bentuk 

cairan, padat ataupun setengah padat yang terdiri dari zat kimia 

(Nurhayati, 2010) 

e. Handout merupakan bahan tertulis yang disiapkan oleh seorang guru 

untuk memperkaya pengetahuan peserta didik yang diambil dari beberapa 

literatur yang memiliki relevansi dengan kompetensi dasar dan materi 

pokok yang harus dikuasai siswa (Sanaky, 2011)  

 

 


