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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Mushroom 

Cendawan atau fungi merupakan makhluk hidup yang tidak berklorofil 

dan berkembang biak dengan spora. Cendawan atau mushroom  memperoleh 

energi dari oksidasi senyawa karbon, dalam mensintesis senyawa-senyawa 

cendawan membutuhkan metabolisme untuk pertumbuhannya. Selain itu, 

cendawan juga membutuhkan vitamin, CO2 dan nitrogen untuk perkembangan 

hifa serta juga digunakan sebagai sumber nutrisi (Zabel dan Morrel, 1992 dalam 

Arif dkk., 2007). Habitat cendawan atau fungi sebagian besar berada di tempat 

yang lembab. Jamur atau Fungi dibagi menjadi 2 kelompok yang berdasarkan 

pada ukurannya, yaitu makroskopis dan mikroskopis. Makroskopis terdiri dari 

cendawan atau mushroom dan makrofungi sedangkan yang tergolong kedalam 

mikroskopis seperti yeast dan kapang (Gandjar dkk., 2006). Menurut 

Sastrahidayat (2010), juga sependapat bahwa cendawan atau  mushroom 

merupakan kelompok jamur yang tergolong kedalam makroskopis karena dapat 

dilihat secara kasat mata. Sedangkan fungi merupakan jamur mikroskopis karena 

tidak dapat dilihat secara langsung dan harus memakai alat bantu untuk 

melihatnya. 

Jamur merupakan suatu organisme yang berperan penting dalam menjaga 

keseimbangan dan kelestarian alam, yang bersifat sebagai dekomposer sehingga 

membantu dalam proses dekomposisi bahan organik pada ekosistem hutan.  Jaring 

makanan seperti perkecambahan tanaman dan pertumbuhan pohon sangat 

tergantung pada beberapa kelompok makrofungi. Terutama pada saat musim 
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penghujan merupakan waktu yang tepat bagi pertumbuhan beberapa makrofungi. 

Disaat tersebut beberapa fungi membentuk badan buah (Fruitbody), yang mana 

tentunya hal tersebut sangat membantu dalam pengamatan (Tambubolon dkk., 

2013). 

Cendawan atau mushroom sendiri memiliki beberapa kegunaan seperti  

yang dapat dikonsumsi (edible mushroom), mushroom yang mempunyai khasiat 

untuk pengobatan (medical mushroom) dan mushroom yang sifatnya beracun. 

Cendawan atau mushroom yang digunakan untuk pengobatan atau bersifat 

halusinogenik seperti Philocybe cubensis. Sedangkan spesies Agaricomycotina 

atau jamur yang tergolong kedalam jamur beracun seperti Amanita phalloides dan 

Galerina autumnalis. Selain itu juga, beberapa ada yang dapat dikonsumsi yang 

bertujuan untuk dibudidayakan seperti jenis merang (Volvariella volvacea) dan 

kuping (Auriculari auricula). Akan tetapi ada juga cendawan atau mushroom 

yang dapat memproduksi atau memiliki badan buah yang besar seperti jamur 

dengan spesies Bridgeoporus nobilissumus dan Rigidoporus ulmarius (Hibbett, 

2006). 

  

 

 

Gambar 1. Jamur Makroskopis yang Dapat Dikonsumsi (Carris et al., 2012) 

2.2 Moorfologi Mushroom 

Berdasarkan penampakannya, fungi dikelompokkan kedalam jamur 

benang atau nama lain disebut kapang (molds atau moulds), khamir (yeast) dan 
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cendawan atau mushroom. Menurut analisis molekuler, jamur benang atau kapang 

dan khamir merupakan organisme mikroskopis yang sebagian besar 

dikelompokkan kedalam kelas Ascomycetes dan Basidiomycetes. Sedangkan 

cendawan atau mushroom sebagian besar kedalam kelompok Basidiomycetes dan 

sebagian kecil kedalam kelompok Ascomycetes (Gandjar dkk., 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bagian-bagian Tubuh Buah Mushroom (Achmad dkk., 2011) 

Cendawan atau mushroom merupakan organisme makroskopis yang 

memiliki tubuh buah yang besar dan tampak pada permukaan tanah atau medium 

dengan bentuk menyerupai payung (Achmad dkk., 2011). Terbentuknya tubuh 

buah (fruit body) berasal dari spora dan berkembang menjadi miselium yang tidak 

dapat dilihat secara kasat mata (Subandi, 2010). Filum atau kelas dalam 

mushroom  yang memiliki tubuh buah lengkap, sebagian besar berasal dari kelas 

Basidiomycota. Basidiokarp tersusun atas beberapa bagian yang meliputi, 

miselium (Miselia), cawan (Volva), batang (Stipe), cincin (Annulus atau ring), 
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lamela atau billah (Hymemium atau gills), tudung (Pileus) (Hiola, 2011). 

Morfologi atau bagian-bagian mushroom dapat dilihat pada Gambar 2. 

2.3 Klasifikasi Mushroom 

Klasifikasi mushroom dibagi menjadi 4 kelas utama yaitu 

Chitridiomycetes, Zygomycetes, Ascomycetes dan Basidiomycetes. Berikut 

pemaparan dari masing-masing kelas utama dalam mushroom: 

2.3.1 Chitridiomycetes 

Kelas Chitridiomycetes sebagian besar merupakan organisme aquatik dan 

mushroom yang berflagel. Mushroom pada kelas ini cara penyerapan makanannya 

dengan  absorbsi dan dinding selnya terbuat dari kitin. Chitridiomycetes sebagian 

besar membentuk spora berflagel tunggal atau biasanya disebut zoospora dan hifa 

senositik (Campbell  et al., 2003). 

2.3.2 Zygomycetes 

Zygomycetes merupakan salah satu kelas dalam mushroom yang memiliki 

hifa tidak bersekat dan juga memliki banyak inti yang biasanya disebut hifa 

senofilik. Sebagian besar pada kelas ini bersifat saprofit dan berkembang biak 

secara aseksual dengan spora serta secara seksual dengan Zigospora. Ketika 

sporangium pecah dan sporangiospora menyebar serta jika terjatuh kedalam 

media yang cocok, maka akan tumbuh menjadi undividu baru. Hifa senositik akan 

berkonjugasi dengan hifa lain dan membentuk Zigospora (Moore-Landecker, 

1982). 
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2.3.3 Ascomycetes 

Ciri dalam kelas atau golongan ini yaitu memiliki spora yang terdapat 

didalam kantung, biasa disebut askus. Askus merupakan sel yang mengalami 

pembesaran sehingga didalamnya terdapat spora yang biasa disebut askospora. 

Setiap askus memiliki 2 – 8 askospora.  Selain itu, kelompok ini juga memiliki 2 

stadium perkembangbiakan, yaitu stadium askus (seksual) dan stadium konidium 

(aseksual). Sebagian besar dalam kelas Ascomycetes bersifat mikroskopis dan 

sebagian kecil makroskopis yang memiliki tubuh buah (Moore-Landecker, 1982). 

2.3.4 Basidiomycetes 

Jamur yang tergolong dalam makrofungi, salah satunya dari kelompok 

Basidiomycota, yang memiliki tubuh buah dan berisikan basidiospora serta 

basidium. Jamur yang tergolong Basidiomycota tersusun dari tudung (pileus), 

bilah (lamella), cincin (annulus), cawan (volva), tangkai (stipe) dan akar semu 

(rhizoid). Akan tetapi tidak semua kelompok jamur memilik susanan yang 

lengkap, ada beberpa yang mempunyai susunan tidak lengkap atau sebagian saja. 

Cara reproduksi jamur jenis Basidiomycota secara aseksual dengan menghasilkan 

konidia dan secara seksual melalui perkawinan hifa yang berbeda jenis 

(Alexopoulos et al., 1996 dalam Proborini, 2012). 

Kelompok basidiomycota merupakan kelompok terbesar kedua setelah 

ascomycota dengan jumlah mencapai 32.000 spesies, yang diketahui (Moore et 

al., 2011). Basidiomycota merupakan filum fungi yang dapat dilihat secara kasat 

mata karena meiliki badan buah (basidiokarp) yang besar (Hiola, 2011). Akan 

tetapi, tidak semua kelompok Basidiomycota memiliki bagian yang lengkap, ada 
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beberapa yang tidak mempunyai annulus. Annulus berfungsi sebagai penanda 

beracun tidaknya sebuah jamur. Namun, bukan berarti bahwa jamur yang 

memiliki annulus (cincin) semuanya beracun. Ciri-ciri jamur beracun memiliki 

warna yang mencolok, bau menyengat (seperti telur busuk atau amonia), tumbuh 

ditepi jalan atau tempat yang kotor, yang telah berkontak langsung dengan polusi 

udara kendaraan bermotor atau yang lain (Achmad dkk., 2011). 

2.4 Siklus Hidup Mushroom 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Reproduksi Mushroom Secara Seksual (Campbell et al. 2003:194) 

Cara reproduksi mushroom ada 2 yaitu secara seksual dan aseksual. 

Reproduksi secara seksual diawali dengan penyebaran sepora dibeberapa tempat 

dengan bantuan angin. Spora mushroom akan tumbuh dengan sempurna ketika 

tempat dan kondisi lingkungannya mendukung. Spora akan berkecambah 

membentuk hifa atau benang-benang yang halus. Setelah hifa dapat terbentuk 

kemudian akan menjadi kumpulan hifa yang membentuk menjadi miselium. 

Setelah itu, miselium akan terbentuk gumpalan kecil yang menandakan bahwa 

tubuh buah mushroom mulai tumbuh, yang selanjutnya diikuti terbentuknya 
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bagian seperti tangkai dan tudung hingga menjadi mushroom yang sempurna 

(Campbell et al. 2003:194). Siklus hidup mushroom dapat dilihat pada Gambar 3.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Reproduksi Mushroom Secara Aseksual (Campbell et al., 2003). 

Reproduksi mushroom secara aseksual diawali dengan spora yang 

dihasilkan  dari stuktur atau didalam hifa yang terspesialisasi. Ketika kondisi 

lingkungan sekitar memungkinkan untuk pertumbuhan mushroom, maka fungi 

akan mengklon diri mereka dengan cara menghasilkan sekal spora yang banyak 

secara aseksual. Spora akan pindah tempat dengan bantuan angin maupun air. Jika 

berada pada tempat yang lembab atau pada permukaan yang sesuai, maka spora-

spora tersebut akan berkecambah hingga membentuk tubuh buah (Gambar 

4)(Campbell, 2012 hal:31). 

2.5 Kriteria Mushroom yang Dapat Dimakan 

Jamur merupakan objek studi yang menarik untuk diteliti, karena jamur 

banyak manfaat bagi manusia. Di alam bebas banyak sekali jamur yang dapat 

dimakan dan berkhasiat sebagai obat namun ada juga yang beracun (Smith dan 

Morse, 1979). Jamur konsumsi mempunyai kandungan garam mineral lebih tinggi 

dibanding dengan daging sapi atau daging domba dan sayur lainnya. jumlah 
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protein 2 kali lipat daripada protein yang terdapat dalam kol, kentang dan 

asparagus, 4 kali dari wortel dan tomat serta 6 kali lipat dari buah jeruk. Selain 

protein, jamur pangan juga mengandung vitamin B dan Vitamin D. Jamur juga 

kaya mengandung garam-garam besi, kalium, tembaga dan kapur (Genders, 

1986). 

 Menurut Lincoff (1981) menyatakan, dalam menentukan jamur yang 

dapat dikonsumsi atau beracun cukup sulit dilakukan. Salah satu cara dalam 

menentukannya dengan mengetahui spresies jamur tersebut secara tepat. Selain 

itu, menurut Chew (2008) jamur beracun mempunyai warna yang mencolok, 

berbau busuk  karena terdapat senyawa sulfida didalamnya serta tidak terdapat 

bercak gigitan organisme lain. Sedangkan menurut Achmad dkk., (2011) 

menyatakan tidak semua jamur memiliki annulus (cincin). Annulus berfungsi 

sebagai penanda beracun tidaknya sebuah jamur. Namun, bukan berarti bahwa 

jamur yang memiliki annulus (cincin) semuanya beracun. Ciri jamur beracun 

memiliki bau menyengat (seperti telur busuk atau amonia), tumbuh ditepi jalan 

atau tempat yang kotor, yang telah berkontak langsung dengan polusi udara 

kendaraan bermotor atau yang lain. 

2.6 Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Mushroom 

Pertumbuhan mushroom  salah satunya dipengaruhi oleh faktor lingkungan 

yang meliputi, substrat, suhu, kelembaban, cahaya, derajat keasaman (pH) dan 

senyawa-senyawa kimia di lingkungan sekitar (Gandjar dkk., 2006). 
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2.6.1 Substrat 

Substrat merupakan sumber nutrisi utama yang diperlukan jamur untuk 

tumbuh secara maksimal. Substrat dapat berubah menjadi nutrisi setelah jamur 

mengekskresi enzim ekstraseluler yang dapat mengurai dari senyawa kompleks 

menjadi  senyawa yang sederhana. Akan tetapi dengan catatan bahwa jamur harus 

memiliki enzim sesuai dengan komposisi substrat. Substrat ditemukan pada pohon 

atau kayu yang telah lapuk maupun serasah dedaunan yang sudah terurai dengan 

tanah, sehingga pada media tersebut jamur dapat tumbuh (Gandjar dkk., 2006).  

2.6.2 Suhu 

Suhu yang dibutuhkan jamur dalam pembentukan tubuh buah yaitu sekitar 

16 – 22°C (Susilawati dan Rahardjo, 2010).  Berdasarkan suhu lingkungan yang 

baik dalam pertumbuhan jamur dikelompokkan menjadi jamur psicrofil, mesofil 

dan termofil (Gandjar dkk., 2006). Jamur makroskopis memerlukan suhu diatas 

20°C (Garraway dan Evans, 1984). Selain itu, menurut Deacon (1984) sebagian 

besar jamur atau fungi bersifat mesofilik, dengan temperatur sedang antara 10-

40°C dan suhu optimum 25 – 35°C. 

2.6.3 Kelembaban 

Kelembaban merupakan suatu kondisi lingkungan yang dipengaruhi oleh 

banyaknya partikel air di udara. Jamur tingkat rendah memerlukan kelembaban 

90%, sedangkan jamur dari kelompok hyphomycetes  dapat hidup dengan 

kelembaban lebih rendah yaitu 80%.  Selain itu, fungi xerotilik dapat hidup pada 

kelembaban 70%, seperti fungi Wallenia sedi, Aspergillus, Glaucus, A. Flafus 
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(Gandjar dkk., 1999). Sedangkan menurut  Gandjar dkk, (2006) jamur dapat hidup 

pada kelembaban antara 70 - 90%. 

2.6.4 Intensitas Cahaya 

Pengaruh cahaya terhadap reproduksi jamur cukup kompleks. Tingkat 

perkembangan yang berbeda membutuhkan sinar yang berbeda. Intensitas dan 

lamanya penyinaran menentukan besarnya pengaruh cahaya terhadap jamur. 

Cahaya dapat mempengaruhi terjadinya penghambatan terhadap pembentukan 

struktur alat reproduksi atau spora jamur (Purdy, 1956). Kelompok 

Basidiomycetes memerlukan cahaya dalam pembentukan tudung (pileus) 

(Galleymore, 1949). Menurut (Susilawati dan Raharjo, 2010), dalam 

pertumbuhannya, jamur memerlukan intensitas cahaya sekitar 200 lux. 

2.6.5 Derajat keasaman (pH) 

Derajat keasaman pada media /substrat sangat penting untuk pertumbuhan 

jamur, sebab enzim-enzim tertentu hanya akan mengurai substrat sesuai dengan 

aktifitasnya pada pH tertentu yaitu dibawah 7,0. Akan tetapi, terdapat jenis jamur 

tertentu membutuhkan pH lebih rendah dalam pertumbuhannya yaitu sekitar 4,5 – 

5,5 (Gandjar dkk., 2006). 

2.7 Karbohidrat 

Karbohidrat merupakan salah satu komponen bahan pangan yang telah 

tersusun dari 3 unsur utama, seperti Karbon (C), hidrogen (H) dan oksigen (O) 

atau C6H12O6. Susunan atom-atom dan ikatannya tersebut digunakan untuk 

membedakan karbohidrat satu dengan yang lain, sehingga terdapat karbohidrat 

yang masuk kedalam kelompok struktur sederhana, seperti monosakarida dan 
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disakarida serta memiliki struktur yang kompleks, contonhya glikogen, pati, 

selulosa dan hemiseluloda. Analisis karbohidrat dengan menggunakan metode 

secara kualitatif umumnya berdasarkan terjadinya perubahan warna yang telah 

dipengaruhi oleh hasil produk penguraian gula didalam asam-asam kuat dengan 

senyawa organik,  sifat mereduksi tersebut berasal dari gugus karbonil dan sifat 

oksidasinya berasal dari gugusan hidroksil yang saling berdekatan. Adanya reaksi 

dengan asam-asam kuat seperti hidroklorat, asam sulfat dan fosfat pada 

karbohidrat akan menghasilkan pembentukan produk terurai dan berwarna 

(Andarwulan dkk., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Gugus Fungsional Glukosa dan Fruktosa. 

Menurut WHO Lab (1986), menyatakan bahwa analisis uji karbohidrat 

secara kualitataif dengan menggunakan metode benedict ditandai dengan 

perubahan warna. Sampel dinyatakan negatif bila perubahan yang terjadi 

berwarna biru. Sedangkan, sampel yang positif terdapat kandungan karbohidrat 

akan berubah warna menjadi hijau, coklat, kuning dan merah bata, yang masing-

masing mempunyai kadar berbeda-beda. Warna sampel berubah menjadi hijau 
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terdapat bercak atau endapan, diperkirakan sampel tersebut mengandung 

karbohidrat sebanyak 5 gram /liter, warna coklat (10 gram /liter),  kuning (15 

gram /liter) dan warna merah (>20 gram /liter).  Selain itu, menurut Sumardjo dan 

Damin (2009), yang menyatakan bahwa dalam uji analisis karbohidrat dengan 

menggunakan metode benedict sampel dinyatakan positif jika pada larutan telah 

terjadi perubahan warna menjadi hijau, merah, orange atau merah bata serta 

terdapat endapan pada sampel yang diuji 

2.8 TAHURA R. Soerjo 

Taman Hutan Raya merupakan hutan lindung yang terletak di 4 Kabupaten 

seperti Malang, Pasuruan, Mojokerto dan Jombang. Kawasan ini memiliki lahan 

seluas ± 50 000 ha dan didalamnya terdapat beberapa gunung, seperti G. Arjuno, 

G. Welirang dan G. Anjasmoro. Selain itu juga terdapat sumber air salah satunya 

sumber Brantas, yang merupakan cikal bakal berdirinya salah satu desa yang 

terdapat di sekitar kawasan tersebut (UPT TAHURA R. Soerjo, 2010). 

Topografi kawasan TAHURA R. Soerjo termasuk dalam kawasan 

bergelombang atau perbukitan dan terdapat beberapa gunung. Ketinggian kawasan 

tersebut mulai dari 1000 – 3.339 mdpl, dengan intensitas cahaya 30 – 90 %, yang 

termasuk kedalam type C dan type D. Curah hujan tiap tahun berkisar antara 2500 

– 4500 mm, dengan kelembapan udara cukup tinggi berkisar antara 42-97%. Suhu

udara pada saat malam hari antara 5 – 10°C, sedangkan pada musim kemarau 

dapat mencapai 4°C. Potensi sumber daya alam di kawasan tersebut cukup tinggi, 

baik flora maupun fauna, sehingga kawasan tersebut sangat terjaga demi menjaga 

kelestarian alamnya (UPT TAHURA R. Soerjo, 2010). 




