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III. METODE PENELITIAN 

3.1.  Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan yaitu pada bulan Februari sampai 

Mei 2018 yang bertempat di kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo Kabupaten 

Mojokerto dan Laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.2.  Alat dan Bahan 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : kamera digital, ATK, 

kantong plastik, plastik klip, GPS (Global Positioning System), lux meter, 

termohigrometer, wadah kotak plastik, penggaris, jangka sorong, pinset, sarung 

tangan, blender, oven, pipet mikro, pipet ukur, tube pipet, kertas saring, labu 

erlenmeyer, spatula, gelas beker, corong kaca, corong buchner, gelas ukur, pipet 

tetes, timbangan analitik, tabung reaksi, rotary evaporator, mesin vacuum dan 

kertas label. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah aquades, methanol 

PA (Pro Analisis), kloroform (CHCl3), asam sulfat (H2SO4), dan cendawan yang 

ditemukan.  

3.3.  Alur Penelitian 

Alur penelitian disusun berdasarkan tahapan-tahapan kegiatan yang akan 

dilakukan, hal ini berfungsi memudahkan dalam penelitian. Tahapan-tahapan 

kegiatan penelitian dapat dilihat pada (Gambar 5). 
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Gambar 5. Tahapan Kegiatan Penelitian 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Proses Administrasi 

 Melakukan proses administrasi di UPT. TAHURA Raden Soerjo yang 

bertujuan untuk mendapatkan izin penelitian di area hutan. Kantor UPT Taman 

Hutan Raya Raden Soerjo berlokasi di Jl. Simpang Panji Suroso No. 144, Arjosari, 

Blimbing, Kota Malang. Setelah proses administrasi dilanjutkan dengan 

menyerahkan form administrasi ke pihak yang bertugas di kawasan Taman Hutan 



19 

 

 

 

Raya Raden Soerjo Kabupaten Mojokerto untuk memulai pendampingan dalam 

melakukan kegiatan penelitian. 

3.4.2. Persiapan Alat dan Bahan 

 Alat dan bahan untuk penelitian terbagi menjadi dua yaitu lapang dan 

laboratorium. Alat yang digunakan untuk lapang diperoleh dari membeli atau 

menyewa peralatan di area kota Malang. Sedangkan alat dan bahan untuk 

kebutuhan laboratorium dilakukan dengan membeli serta menyewa peralatan pada 

Laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.4.3. Observasi 

 Observasi dilakukan dengan cara mensurvei lokasi yang akan dilakukan 

penelitian mulai dari titik awal jalur setapak sampai kurang lebih 300 meter 

kedalam hutan. Selain mensurvei lokasi dilakukan pengumpulan data melalui 

informasi dari pendamping lapang. Setelah itu dilakukan pengamatan mengenai 

keadaan lingkungan serta kondisi lantai hutan yang bertujuan untuk melihat habitat 

cendawan pada area yang akan dijadikan lokasi penelitian (Lampiran 3). Informasi 

yang diperoleh dari pendamping lapang diketahui bahwa pada wilayah Taman 

Hutan Raya Raden Soerjo Kabupaten Mojoerto terdapat beberapa blok yang diduga 

banyak terdapat cendawan yaitu Blok Sanggar (PS), Watu Lumpang (WL) dan 

Lemah Bang (LB). Peta lokasi penelitian bisa dilihat pada Gambar 6 lokasi Blok 

Sanggar  (PS) berada pada daerah Wisata Panorama Petung Sewu (WPPS), blok 

Watu Lumpang berada pada area sekitaran Wisata Air Terjun Watu Lumpang, 

sedangkan blok Lemah Bang diapit oleh blok Sanggar dan Watu Lumpang. Luasan 
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blok yang diteliti belum diketahui secara pasti dan penamaan blok tersebut 

menganut sebutan orang di daerah Taman Hutan Raya Raden Soerjo. 

 

Gambar 6. Lokasi Pengambilan Cendawan 

3.4.4. Eksplorasi 

Eksplorasi dilakukan menggunakan metode jelajah (Cruise Method) 

(Rugayah et al, 2004). Eksplorasi dilakukan dengan menyusuri jalur setapak serta 

mencari cendawan samping kanan dan kiri sekitar 0-20 m. Eksplorasi dilaksanakan 

2 kali dalam seminggu untuk melihat cendawan dalam bentuk premordia sampai 

dewasa. Pencarian dilakukan pada tempat-tempat yang berpotensi terdapat 

cendawan seperti lantai-lantai hutan, serasah dedaunan dan bagian batang pohon 

yang sudah mati atau lapuk. Pencarian dilakukan pada 3 blok yang berpotensi 



21 

 

 

 

terdapat cendawan yaitu Blok Sanggar (PS),  Blok Watu Lumpang (WL) dan Blok 

Lemah Bang (LB). Luasan daerah Taman Hutan Raya Raden Soerjo bisa dilihat 

pada Lampiran 6. 

3.4.5. Pengambilan cendawan  

 Cendawan yang ditemukan diambil secara utuh dengan hati-hati 

menggunakan pinset serta dimasukkan kedalam kantong plastik yang diberi label 

mengenai kode cendawan. Cendawan yang diambil akan diberi kode berdasaran 

tempat ditemukannya, pada  Blok Sanggar (PS), Lemah Bang (LB) dan Watu 

Lumpang (WL). Setelah itu memasukkan cendawan kedalam kotak plastik untuk 

menghindari kerusakan secara fisik pada cendawan. 

3.4.6. Identifikasi 

Setelah cendawan diambil selanjutnya dilakukan pengidentifikasian 

cendawan dengan cara mengamati, mencatat serta mendokumentasi cendawan yang 

ditemukan. Pengamatan yang dilakukan dengan bantuan kaca pembesar yang mulai 

dari bentuk tubuh buah cendawan, tudung (pileus), tangkai (stipe), ukuran 

cendawan, warna, habitat cendawan, cara hidup dan kondisi lingkungan (Lampiran 

3). Pengamatan identifikasi cendawan akan disajikan sebagai berikut :  

1. Tudung Cendawan (Pileus) 

 Tudung cendawan diamati pada bagian bentuk tudung (Pileus (Cap) Shape), 

bentuk ujung atas (Pileus apex (top)), tekstur permukaan (Pileus surface), bentuk 

tepi (Pileus Margin (Cap Edge)), penempelan lamella (Lamella (gills) attachment), 

asusunan lamella (Lamella Arrangement), ukuran, dan warna. Pengamatan tudung 
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cendawan dilakukan dengan kaca pembesar agar lebih jelas dalam melakukan 

pengamatan. Terdapat berbagai macam bentuk tudung yang akan dijadikan sebagai 

acuan yaitu pada (Gambar 7). 

Gambar 7. Karakter Tudung (Pileus) Cendawan (Sumber : Leonard, 2010) 

2. Tangkai Cendawan (Stipe) 

 Pengamatan tangkai cendawan dilakukan dengan berbagai keragaman 

mulai dari bentuk tangkai (Stipe Shape), penempelan media (Stipe (Stem) 

Attachment to Cap), tekstur luar tangkai (Stipe Surface), bentuk subrat (Stipe 

Attachment to Substrate), terdapatnya cincin (annulus) warna, dan diameter. 

Pengkarakteran tangkai cendawan bisa dilihat pada (Gambar 8). 
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Gambar 8. Karakter Tangkai (Stipe) Cendawan (Sumber : Leonard, 2010) 

3. Habitat 

 Cendawan yang ditemukan diamati berdasarkan habitat tumbuh, seperti 

pada media pohon mati, serasah dedaunan, tanah, pohon hidup bahkan serangga. 

Saat cendawan ditemukan pada tanah dilakukannya penggalian sampai benar-benar 

menemukan media yang sebenarnya apakah cendawan tersebut tumbuh pada media 

kayu, tanah ataupun lainnya. 

4. Cara hidup dan kondisi lingkungan 

 Cara hidup cendawan diamati dengan melihat apakah cendawan tersebut 

hidup sediri di dalam suatu tempat atau hidup berkoloni. Sedangkan kondisi 
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lingkungan mencakup pengamamatan berupa suhu dan kelembaban diamati 

menggunakan thermohigrometer, itensitas cahaya menggunakan alat lux meter, 

serta kondisi cuaca melihat apakah dihari pengamatan cerah atau berawan 

(Lampiran 3). 

3.4.7. Ekstraksi 

Cendawan yang diperoleh selanjutnya dikering anginkan dibawah sinar  

matahari secara tidak langsung sampai kering. Setelah itu tahap berikutnya di oven 

pada suhu 60 oC selama 24 jam agar kandungan air benar-benar hilang. Cendawan 

yang telah di oven  ditimbang berat kering seberat 2 g. Cendawan kemudian 

dipotong kecil-kecil dan diblender sampai menjadi serbuk kemudian selanjutnya 

cendawan dimasukkan kedalam Erlenmeyer 250 ml (Lampiran 4). Sampel 

cendawan yang ada dalam Erlenmeyer dimaserasi dengan cara menambahkan 

metanol PA dengan perbandingan 1:8 dan dibiarkan selama 1 x 24 jam. Setelah itu 

dilakukannya penyaringan menggunakan kain kasa yang dilekatkan pada wadah 

corong buchner, kemudian menuangkan sampel cendawan secara perlahan yang 

akan di hisap menggunakan mesin vacum. Hasil dari mesin vacum akan ditampung 

dalam wadah kusus yaitu Erlenmeyer vacum. Hasil filtrasi kemudian dipekatkan 

menggunakan mesin rotary evaporator pada suhu air 40 0C selama 3 menit 

(Lampiran 4). Hasil ekstraksi selanjutnya akan uji kimia menggunakan uji 

salkowski (Lampiran 1). 
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3.4.8. Uji Salkowski 

 Uji salkowski dilakukan untuk mengetahui kandungan senyawa terpenoid 

dan steroid yang ada pada sampel cendawan yang ditemukan. Kandungan terpenoid 

ditandai dengan terbentuknya cincin berwarna merah sedangkan steroid terbentuk 

cincin berwarna hijau. Hasil ekstraksi di pindah ke dalam tabung reaksi dan 

ditambahkan larutan kloroform serta H2SO4 dengan perbandingan 1 ekstraksi : 2 

H2SO4 : 1 kloroform (Lampiran 5). Setelah itu larutan dikocok dan menunggu 

sampai terbentuknya cincin. Perubahan cincin menjadi warna merah 

mempresentasikan adanya kandungan terpenoid dan warna hijau sebagai steroid 

(Chhetri et al, 2008). Lebih jelasnya lihat Lampiran 2. 


