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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Cendawan 

 Cendawan atau jamur merupakan organisme yang bersifat heterotropik atau 

tumbuhan berinti, memiliki spora dan tidak berklorofil serta mempunyai benang-

benang bercabang yang disebut dengan hifa. Melalui dinding dari selulosa ataupun 

kitin, jamur berkembangbiak secara aseksual (tidak kawin) maupun secara seksual 

(kawin) (Suhardiman, 1983). Jamur tidak memiliki klorofil sehingga dalam mencari 

makanannya dengan cara mengambil zat-zat yang sudah jadi atau dihasilkan oleh 

organisme lain. Sifat inilah yang membuat jamur digolongkan sebagai tumbuhan 

heterotrofik (Djarijah dan Djarijah, 2001). 

Jamur atau biasa yang disebut mushroom merupakan fungi, mempunyai 

bentuk tubuh buah brukuran besar dan bisa diamati secara langsung. Tubuh buah 

dari jamur umumnya memiliki bentuk seperti payung (Achmad et al, 2011). 

Kemudian jamur banyak dijumpai pada saat musim hujan, biasanya menempel pada 

kayu-kayu lapuk, serasah dedaunan dan pohon-pohon yang tumbuh (Hiola, 2011). 

 

 

 

Gambar 1. Jamur Lingzhi (Ganoderma sp) (a), Jamur Kuping  (Auricularia 

auricula) (b) dan Jamur Shiitake ( Lentinus edodes ) (c). (sumber : 

google.com) 

Tubuh buah dari jenis jamur masmpu dibedakan antara satu dengan lainnya, 

perbedaan tersebut dapat diamati secara langsung pada bagian tubuh jamur yaitu 

tudung (pileus), lamella (gills), tangkai (stipe) dan serta cawan (volva). Adanya 

a b c 
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perbedaan ukuran, bentuk dari pileus, warna dan tangkai dapat memudahkan 

identifikasi dari suatu jenis jamur tertentu. (Smith et al, 1988). 

Penelitian mengenai jamur di Indonesia sudah dilakukan di beberapa 

tempat, namun data dan hasil dari penelitian mengenai persebaran dan 

dokumentasinya masih sedikit. Di kawasan hutan Malinau Kalimantan Timur 

ditemukannya 270 jenis jamur makro, dari jumlah tersebut 11 jenis jamur dapat 

dimakan dan 3 jenis jamur bisa dijadikan sebagai obat (Srisusila dan Sutedjo, 2009). 

Sementara Anggraini (2015) melaporkan di Hutan Hujan Mas desa Kawat Tayan 

Hilir Kabupaten Sanggau menemukan paling banyak dari jenis jamur Ordo 

Aphylloporales sebanyak 17 jenis termasuk didalamnya ditemukan jenis 

Ganoderma. 

2.2. Morfologi Cendawan 

 Kehadiran cendawan, fungi atau jamur tidak asing lagi, fungi memiliki 

warna mulai dari yang kontras merah sampai kuning, warna cerah putih kekuningan 

sampai warna gelap kehitaman, semua itu merupakan tubuh buah dari berbagai 

cendawan yang berbeda-beda bergantung pada spesiesnya. Fungi adalah tubuh 

buah yang tampak di permukaan tanah ataumedium yang tumbuhnya seperti 

payung. Tubuh buah tersebut berasal dari spora dan miselium yang tidak tampak 

dengan mata telanjang (Subandi, 2010). Kebanyakan cendawan yang ditemukan 

tergolong didalam Basidiomycetes, yang mana adalah kelompok jamur  

makroskopis, yang terdiri dari badan buah yang nampak jelas dan dapat dilihat oleh 

mata telanjang.  
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 Cendawan merupakan fungi yang mempunyai bentuk luar tubuh buah 

berukuran besar, sehingga bisa diamati  dengan mata telanjang. Biasanya bentuk 

dari tubuh buah jamur yang terlihat di permukaan media tumbuh seperti payung. 

Tubuh dari jamur terdiri dari bagian yang tegak memiliki fungsi sebagai tangkai 

penyangga tudung kemudian tudung memiliki bentuk membulat atau mendatar. 

Bagian tubuh lainya adalah jaring-jaring tyang terletak di bawah permukaan media 

tumbuh yang berupa miselia yang disusun dari benang-benang hifa. Morfologi dari 

cendawan sangat beragam terutama bentuk tudungnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Morfologi Cendawan (Wardani, 2016) 

2.3.  Klasifikasi Cendawan 

 Setiap cendawan termasuk dalam salah satu dari kategori taksonomi, 

dibedakan atas dasar siklus seksualnya, morfologi hifa dan tipe spora. Kelompok 

cendawan atau jamur dibedakan sebagai berikut : Oomycetes, Zygomycetes, 

Ascomycetes, Basidiomycetes dan Deuteromycetes. Semua jamur mengadakan 
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spora seksual yang bersifat khusus kecuali kelompok Deuteromycetes (Mc-Kane, 

1996). Klasifikasi jamur diuraikan sebagai berikut : 

2.3.1. Oomycetes  

 Oomycetes bisa disebut jamur air di karenakan sebagian besar jenis ini hidup 

di air atau di dekat badan air selain itu sedikit yang hidup di darat. Miseliumnya 

terdiri dari hifa yang tidak bersekat, mengandung banyak inti dan bercabang. Hidup 

sebagai saprofit dan ada juga yang parasit. Pembiakan aseksualnya dengan 

zoospora, dan jamur yang hidup di darat perkembangbiakannya menggunakan 

sporangium. Pembiakan seksualnya dengan oospora. Contoh dari kelompok 

oomycetes antara lain : Saprolegnia sp., Phytophtora sp.,  Achya sp., (Alexopoulus 

dan Mims, 1979).  

2.3.2.  Zygomycetes  

 Zygomycetes disebut sebagai “jamur rendah” yang memiliki ciri hifa tidak 

bersekat (coneocytic), dan berkembang biak secara aseksual dengan zigospora dan 

sebagian besar kelompok anggotanya adalah saprofit. Jenis cendawan Absidia, 

Pilobolus, Phycomyces, Mucor, Phycomyces termasuk kedalam kelompok ini. 

Jamur Rhizopus nigricans adalah salah satu contoh dari anggota kelompok ini, 

jamur tersebut berkembang biak melalui hifa yang koneositik dan juga berkonjugasi 

dengan hifa lainnya. Rhizopus nigricans juga memiliki sporangiospora. Ketika 

sporangium pecah, sporangiospora akan tersebar dan jika mereka jatuh pada 

medium atau media yang cocok akan berkecambah dan tumbuh menjadi individu 



8 

 

 

 

yang baru. Spora seksual pada kelompok jamur zygomicetes disebut zygospora 

(Tortora et al, 2001).  

2.3.3.  Ascomycetes  

 Ascomycetes memiliki ciri sporanya yang terdapat di dalam kantung yang 

disebut askus. Askus merupakan sel yang membesar yang di dalamnya terbentuk 

spora yang disebut askuspora. Setiap askus umumnya menghasilkan 2-8 askospora. 

ascomycetes berkembangbiak secara aseksual dengan cara pembelahan, pertunasan, 

klamidiospora, dan konidium menyesuiakan pada spesies dan keadaan sekitarnya. 

Selain itu umumnya Ascomycetes merupakan jenis jamur mikroskopis dan sebagian 

kecil yang memiliki tubuh buah. Hifa pada umumnya terdiri dari sel-sel yang berinti 

banyak (Dwidjoseputro, 1978).  

2.3.4. Basodiomycota 

 Basidiomycetes diketahui memproduksi spora seksual yang disebut sebagai 

basidiospora. Secara umum anggota dari Basiodiomycetes adalah cendawan, 

cendawan dan jamur payung memiliki bentuk bola yang disebut jamur berdaging. 

Jamur Basodiomycota menyebar spora seksualnya di udara dengan cara yang 

berbeda dengan jamur berdaging lainnya. Struktur tersebut berkembang setelah 

penyatuan dari dua hifa haploid hasil dari formasi sel dikaryotik. Sebuah sel yang 

mempunyai kedua inti yang disumbangkan oleh sel yang cocok secara seksual. Sel-

sel yang diploid membelah dengan cara meiosis menciptakan basidiospora yang 

haploid. Basidiospora dikeluarkan dari cendawan kemudian menyebar dan 
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berkecambah  menjadi hifa vegetatif yang haploid, proses tersebut berlanjut terus 

(Mc-Kane, 1996).  

 Basiodiomycetes dicirikan dengan adanya basidiokarp yang makroskopik, 

terkecuali yang hidup sebagai parasit pada pada bakal buah dan daun. Karakteristik 

dari Basiodiomycetes adalah umumnya makroskopik dan sedikit yang mikroskopik. 

Basidium berisi 2 - 4 basiodiospora, masing-masing pada umumnya memiliki inti 

satu. Basiodiomycetes ada yang bermanfaat karena dapat dikonsumsi, tetapi tidak 

sedikit juga yang merugikan dikarenakan merusak tumbuhan, perabot rumah 

tangga, kayu-kayu dan (Dwidjoseputro, 1978).  

 Tubuh dari Basidiomycetes tersusun dari hifa yang bersekat dan 

bergerombol padat menjadi semacam jaringan, serta tubuh buah lebih besar 

daripada jenis Ascomycetes. Misellium jamur terdiri dari benang-benang hifa dan 

sel-sel yang memiliki inti satu, serta pada tahap tertentu hifa mempunyai inti dua. 

Anyaman hifa yang membentuk serta mendukung himenium disebut himenofore. 

Himenofore bisa berupa rigi-rigi, papan-papan, lamella, dan dengan seperti itu 

menjadi sangat luas permukaan lapis pada himenium (Tjitrosoepomo, 1991). 

2.3.5. Deuteromycetes  

 Menurut Mc-Kane (1996) Ada beberapa jenis jamur yang belum diketahui 

mengenai siklus reproduksi seksualnya (disebut fase sempurna). Jamur ini “tidak 

sempurna” dikarenakan belum ditemukannya spora seksual. Jenis kelompok ini 

berkembang biak dengan arthrospora, klamidospora, konidiospora, dan pertunasan 

juga terjadi. Deuteromycetes juga mempunyai hifa yang bersekat (Tortora et al, 

2001). 
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2.4. Faktor Lingkungan Jamur 

2.4.1. Kelembapan  

 Kelembapan tanah dapat diartikan sebagai aktifitas air di dalam tanah 

(water activity). Aktifitas air ini disebut dengan kelembapan relatif (relative 

humidity). Ketersediaan air di lingkungan sekeliling jamur dalam bentuk gas sama 

pentingnya akan ketersediaan air dalam bentuk cair. Hal ini yang mengakibatkan 

hifa jamur bisa menyebar ke atas permukaan yang kering atau keluar di atas 

permukaan substrat (Carlile dan Watkinson, 1995). 

2.4.2. Suhu  

 Suhu maksimum untuk kebanyakan jamur dapat tumbuh sekityar 30 °C 

sampai 40 °C dan optimalnya pada suhu 20 °C sampai 30 °C (Carlile dan 

Watkinson, 1995). Jamur-jamur pada kelompok Agaricales seperti Hypsigius sp., 

Flummulina sp., dan Pleurotus sp., tumbuh optimal pada suhu 22°C (Kaneko dan 

Sagara, 2001). Jamur jenis Coprinus sp. bisa tumbuh optimal pada suhu antara 25°C 

sampai 28°C (Kitamoto et al, 1999).  

2.4.3. Intensitas cahaya   

 Cahaya matahari dapat menjadi faktor penghambat terbentuknya struktur 

alat reproduksi dan spora pada jamur. Cahaya juga diperlukan dalam proses 

reproduksi, hanya fase tertentu saja yang memerlukan cahaya atau secara 

bergantian struktur berbeda di dalam sporokarp dapat memberi respon berbeda 

terhadap cahaya. Jamur dengan spesies Discomycetes Sclerotina sclerotiorum akan 
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terbentuk dalam kondisi gelap, namun membutuhkan cahaya dalam pembentukan  

pileusnya (Purdy, 1956).   

 Menurut Nugroho (2004) cendawan dari famili polyporaceae mampu 

bertahan dari intensitas cahaya matahari yang tinggi. Hal ini disebabkan karena 

cendawan dari famili polyporaceae mempunyai tubuh buah yang relatif besar. 

Jamur dari family polyporaceae adalah jamur pembusuk kayu (Arora, 1986).   

2.4.4. pH 

 Jamur tumbuh pada lantai hutan mempunyai kadar pH 4-9, dan optimalnya 

pada pH 5-6. Konsentrasi pH pada media subsrat dapat mempengaruhi 

pertumbuhan meskipun tidak secara langsung tetapi memiliki pengaruh terhadap 

nutrisi yang dibutuhkan atau beraksi langsung pada permukaan sel. Hal ini 

memungkinkan nutrisi yang dibutuhkan jamur untuk tumbuh dengan baik dapat 

tersedia. Sebagian besar jamur tumbuh baik pada pH yang asam sampai netral 

(Carlile dan Watkinson, 1995). 

2.5. Siklus Hidup Cendawan 

 Siklus hidup dari jenis Basidiomycota bermula dari spora basidium atau 

konidium yang tumbuh menjadi hifa bersekat, serta mempunyai 1 inti 

(monokariotik). Hifa kemudian tumbuh membentuk miselium. Hifa-hifa yang 

berbeda membentuk hifa (+) dan hifa (-) bersinggungan pada setiap ujung-ujungnya 

dan melebur diikuti dengan larutnya masing-masing dinding sel. Selanjutnya inti 

sel dari salah satu sel berpindah ke sel yang lainnya, sehingga memiliki 2 inti sel 
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(dikariotik). Sel dikariotik akan tumbuh menjadi miselium dikariotik dan kemudian 

akan menjadi tubuh buah (basidiokarp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Siklus Hidup Basidiomycota (Campbell et al, 2003) 

 Basidiokarp mempunyai bentuk seperti payung, pada bagian bawahnya 

terdapat basidium pada bilah-bilah (lamela). Masing-masing dari basidium 

mmempunyai 2 inti (2n), kemudian 2 inti tersebut mengalami proses meiosis dan 

membentu 4 inti haploid. Proses tersebut apabila memperoleh lingkungan yang 

sesuai dan bagus, inti dari haploid akan tumbuh menjadi spora basidium atau 

disebut juga spora seksual. Begitu seterusnya sehingga membentuk siklus hidup 

Basidiomycota. 

2.6. Ciri Cendawan yang Dapat Dimanfaatkan Sebagai Obat 

 Menentukan jamur ke dalam kelas dapat dikonsumsi maupun beracun dan 

obat sangat sulit dilakukan. Salah satu cara menentukannya adalah dengan tepat 

mengetahui jenis dari spesies jamur tersebut (Lincoff, 1981). Cendawan atau jamur 
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yang dapat dijadikan obat memiliki ciri-ciri tidak memiliki warna mencolok, tidak 

berbau dan terdapat organisme hidup disekitar jamur. Menurut pendapat Chew 

(2008),  jamur beracun memiliki ciri-ciri seperti berwarna sangat mencolok, tidak 

ada gigitan dari organisme lain dan biasanya berbau busuk karena  mengandung 

senyawa sulfide. Pengalaman dalam mengenali karakteristik perbedaan jamur dapat 

dikonsumsi maupun tidak sangat menentukan.  

2.7.  Taman Hutan Raya Raden Soerjo 

 Taman Hutan Raya Raden Soerjo secara administratif meliputi wilayah 

Kabupaten Kediri, Jombang, Pasuruan, Mojokerto, Malang, dan Kota Batu. Total 

luas wilayah Tahura R Soerjo adalah 27.868, 30 ha kemudian memiliki tipe iklim 

C dan D memiliki curah hujan sekitar 2.500 – 4.500 mm per tahun. Memiliki suhu 

udara berkisar 5 oC – 10 oC dengan ketinggian kawasan hutan mulai dari 1000–

3339 meter di atas permukaan laut. Mempunyai wilayah dengan dataran tinggi yang 

terbentang dari timur ke barat dan selatan ke utara serta memiliki topografi yang 

bervariasi yaitu antara berbukit, datar dan gunung.  

 Taman Hutan Raya Raden Soerjo secara geografis terletak pada 7o 40’ 10’’ 

- 70 49’ 31’’ LS dan 1120 22’ 13’’- 1120 46’ 30’’ BT. Luas kawasan hutan mencapai 

27.868,30 ha dengan rincian luas Kawasan Hutan Lindung 22.908,3 ha dan 

Kawasan Cagar Alam Arjuno Lalijiwo (PHPA) 4.960 ha serta tanah kebun 

penelitian Universitas Brawijaya seluas + 40 ha. Berdasarkan wilayah administratif 

pemerintahan TAHURA R. Soerjo berlokasi di wilayah Mojokerto seluas 

11.468,10 ha, Kabupaten Malang seluas 3.585,60 ha, Kabupaten Pasuruan seluas 
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4.607,30 ha, dan Kota Batu seluas 5.342,50 ha. Terdapat 136 jenis flora yang terdiri 

dari pohon serta tumbuhan bawah (UPT TAHURA R. Soerjo, 2010). 

2.8. Senyawa Kimia Cendawan 

Cendawan dengan jenis Ganoderma merupakan makrofungi yang sejak 

lama telah digunakan sebagai bahan dasar obat tradisional untuk menyembuhkan 

berbagai macam penyakit di negara Cina dan Jepang, namun penelitian secara 

sistematik baru berlangsung sekitar 25 tahun (Boh et al, 2000). Tubuh jamur kayu 

Ganoderma lucidum memiliki kandungan lebih dari 200 senyawa aktif yang dapat 

dibagi menjadi tiga kelompok utama, yakni 30% senyawa larut dalam air, 65% 

senyawa larut dalam pelarut organik, dan 5% senyawa lain. Selain itu cendawan 

Ganoderma lucidum mengandung flavonoid, glikosida, saponin, fenol, adenosin, 

triterpenoid, ergosterol, kumarin, fungal lisozyme, proteinase. Serta beberapa asam 

amino, asam organik, polypeptidase dan senyawa lain (Risma 2004; Parjimo dan 

Hadi, 2008). 

2.9. Terpenoid dan Steroid 

 Terpenoid adalah bagian dari tumbuhan yang mempunyai bau dan dapat 

diisolasikan dari bahan nabati memalui penyulingan yang disebut sebagai minyak 

atsiri. Minyak atsiri yang bersumber dari bunga pada mulanya dikenal dari 

penentuan struktur secara sederhana, yaitu dengan cara melakukan perbandingan 

antara atom hidrogen dan atom karbon dari senyawa terpenoid dengan 

perbandinggan 8:5. Perbandingan tersebut dapat dikatakan bahwa senyawa tersebut 

adalah golongan terpenoid. Berdasarkan jumlah atom karbon atau unit isopren yang 
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membentuk senyawa terpen/terpenoid dapat diklasifikasikan sebagai berikut 

(Fessenden & Fessenden, 1992) : 

Tabel 1. Jumlah Atom Karbon Senyawa Terpen. 

 

 

 Metabolit sekunder selanjutnya yaitu steroid. Steroid adalah suatu golongan 

senyawa triterpenoid yang terdapat inti siklopentana perhidrofenantren yaitu dari 

tiga cincin sikloheksana dan sebuah cincin siklopentana. Dahulu sering dipakai 

sebagai asam empedu, hormon kelamin dll. Tetapi pada tahun-tahun terakhir ini 

senyawa steroid banyak ditemukan pada jaringan tumbuhan. Tiga senyawa yang 

biasa disebut fitosterol dapat ditemukan pada hampir setiap tumbuhan tinggi yaitu: 

sitosterol, kampesterol dan stigmasterol (Harborne, 1987; Robinson, 1995). 

Gambar 4. Penomoran Steroid 

 Steroid merupakan molekul yang kompleks dan larut di dalam lemak 

dengan empat cincin yang saling terhubung. Sterol yang merupakan steroid alkohol 

adalah steroid yang paling banyak. Kolesterol adalah sterol utama pada jaringan 
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yang terdapat di hewan. Kolesterol dan senyawa turunan esternya, dengan 

lemaknya yang memiliki ikatan rantai panjang merupakan komponen penting dari 

plasma lipoprotein dan dari membran sel sebelah luar. Membran sel tumbuhan 

mempunyai jenis sterol lain terutama stigmasterol yang berbeda dari kolesterol 

adalah ikatan ganda di antara karbon 22 dan 23 (Lehninger 1982). 

 


