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II. METODE PENELITIAN 

3.1  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan di Taman Hutan Raya R. Soerjo 

Kec. Bumiaji Kota Batu dan Kec. Pacet Kab. Mojokerto pada pertengahan bulan 

Januari sampai bulan April 2018. Analisis uji karbohidrat dilakukan di 

Laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah Malang pada bulan Mei sampai 

Juni 2018. 

3.2  Alat dan Bahan Penelitian 

Alat 

Alat yang digunakan adalah kantong plastik, kertas label, alat tulis, kotak 

wadah sampel, penggaris, jangka sorong, pinset, sarung tangan, 

thermohigrometer, paku, lux meter, pH meter, kamera, kompas, GPS (Global 

Positioning System), kantong kertas, blender,  timbangan analitik, kertas saring, 

seat box, botol, gelas ukur, pipet mikro, pipet ukur, tube pipet, labu erlenmeyer, 

spatula, corong kaca, gelas beker, corong buchner, gelas ukur, pipet tetes, tabung 

reaksi,  cawan porselin, oven, rotary evaporator, mesin vacum, waterbath, freezer. 

Bahan 

Bahan yang digunakan meliputi aquades, sampel mushroom (ekstrak),  

alkohol (70 % dan 95%), metanol PA (Pro Analisis) dan, reagen benedict.
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3.3 Alur Pekerjaan 

Adapun alur pekerjaan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Alur Pekerjaan. 

3.4 Metode Penelitian  

Metode dalam penelitian ini, terdiri dari beberapa tahap, antara lain 

sebagai berikut: 

3.4.1 Proses Administrasi 

Perizinan kepihak terkait meliputi proses administrasi sesuai prosedur 

yang telah ditetapkan di UPT. TAHURA Raden Soerjo, yang beralamat di JL. 

2. Persiapan alat dan bahan 

3. Observasi 

5. Identifikasi 

6. Pengambilan sampel 

1.Proses admistrasi 

9. Uji Karbohidrat (Benedict) 

8. Ekstraksi mushroom 

7. Pemberian 

Kode 

4. Eksplorasi 
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Simpang Panji Suroso, No. 144, Arjosari Kota Malang. Kemudian menyerahkan 

surat atau form administrasi kepada kantor cabang bagian wilayah Mojokerto dan 

Batu serta pihak lapang yang bertugas di kawasan Taman Hutan Raya Raden 

Soerjo guna melakukan pendampingan saat melaksanakan kegiatan penelitian. 

3.4.2 Persiapan Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dibagi menjadi dua yakni dilapang dan 

dilaboratorium. Alat dilapang, diperoleh dengan cara membeli atau menyewa di 

area kota Malang. Sedangkan, alat dan bahan yang digunakan di laboratorium, 

dilakukan dengan cara  membeli dan menyewa peralatan di Laboratorium Kimia 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.4.3 Obeservasi 

Observasi dilaksanakan dengan mensurvei lokasi hutan untuk menentukan 

jalur penelitian, dan blok atau area. Selain itu, mengamati kondisi lingkungan dan 

habitat mushroom serta kondisi medan yang akan dilewati. Penelitian ini 

dilaksanakan di wilayah Taman Hutan Raya Raden Soerjo pada bagian Kabupaten 

Mojokerto dan Kota Batu. Kabupaten Mojokerto terdapat 3 blok (Petung Sewu 

/Sanggar, Lemah Bang, dan Watu Lumpang), sedangkan pada daerah Kota Batu 

di blok (pasinan). Peta atau denah lokasi Taman Hutan Raya Raden Soerjo 

disajikan pada Gambar 7. 

3.4.4 Eksplorasi 

Eksplorasi dilakukan dua kali dalam seminggu dengan menggunakan 

metode jelajah. Penjelajahan dilakukan dengan menyusuri jalur patroli sekitar 0-
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20 m samping kiri dan kanan. Kemudian dilokasi sekitar penelusuran yang 

menandakan ciri-ciri keberadaan mushroom seperti pohon tumbang, kayu lapuk, 

pinggir aliran sungai. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah dalam mencari 

keberadaan jamur yang ada diwilayah Taman Hutan Raya Raden Soerjo 

(Tampubolon dkk., 2012). 

Gambar 7. Peta Wilayah TAHURA R. Soerjo. 
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3.4.5 Karakterisasi 

Identifikasi pertama yang dilakukan yaitu mengamati jamur pada bagian 

tudung (Pileus) meliputi (bentuk tudung, bentuk ujung atas tudung, tekstur 

permukaan, bentuk tepi, susunan lamela, jenis lamela). Kemudian pengamatan 

pada bagian tangkai (Stipe) meliputi (penempelan pada media, bentuk, tekstur 

luar, bentuk substrat, keberadaan cincin) dan dibandingkan dengan panduan 

morfologi mushroom (Leonard, 2010) (Gambar 7 dan 8). Selain itu, melakukan 

pengukuran  pada bagian tudung dan tangkai pada mushroom dengan fase muda 

sampai dewasa serta mencari keberagaman dari beberapa parameter pada tudung 

maupun tangkai. Setelah itu dilanjutkan dengan mengamati dan mencatat habitat 

jamur (serasah dedaunan, kayu lapuk, tanah). Kemudian yang terakhir melakukan 

pengamatan lingkungan sebagai data pendukung yang meliputi: 1) Suhu, 2) 

itensitas cahaya, 3) kelembapan lingkungan, 4) pH tanah. Pengukuran suhu dan 

kelembapan diukur dengan menggunakan thermohigrometer dan intensitas cahaya 

diukur dengan alat lux meter, yang masing-masing alat diletakkan didekat objek 

yang diteliti. Sedangkan, pengukuran pH dilakukan menggunakan alat pH meter 

yang ditancapkan pada media tanah jika objek berhabitat ditanah, kemudian jika 

objek menempel pada pohon maka pengukuran pH dilakukan dengan cara 

melubangi pohon terlebih dahulu dengan paku dan menancapkan alat pH meter. 

3.4.6 Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan dengan menjepit pada pangkal tubuh buah 

secara hati-hati dan mencabutnya menggunakan pinset. Mushroom yang telah 

dicabut dimasukkan kedalam kantong plastik. Setelah itu dimasukkan kedalam 
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kotak plastik guna menghindari kerusakan fisik pada sampel mushroom 

(Tampubolon dkk., 2012). 

3.4.7 Pemberian Kode 

Pemberian kode pada sampel diawali dengan nama tempat atau blok (area) 

ditemukannya mushroom dan diikuti dengan nomor urut pada tiap-tiap area atau 

blok. Seperti PS 19, PS (Petung Sewu) nama area dan 19 urutan mushroom yang 

ditemukan pada area tersebut. Penelitian ini dilakukan pada 4 area atau blok sperti 

Lemah Bang (LB), Pasinan (P), Petung Sewu (PS) dan Watu Lumpang (WL). 

3.4.8 Ekstraksi Mushroom 

Ekstraksi mushroom dilakukan dengan beberapa tahap. Sampel mushroom 

yang telah didapat dikering anginkan pada suhu ruang. Setelah kering dioven 

menggunakan suhu 60°C selama 24 jam lalu ditimbang (berat kering). Mushroom 

yang telah kering kemudian diblender sampai menjadi serbuk. Setelah halus, 

masing-masing sampel dimasukkan kedalam erlenmeyer 250 ml. Kemudian 

menambahkan metanol PA dengan perbandingan 1 : 8 (sampel : methanol) dan 

ditutup rapat menggunakan alumunium foil serta dilanjutkan ketahap maserasi 

selama 24 jam. Setelah 24 jam, sampel disaring dengan menggunakan kertas 

saring dan dibantu dengan mesin vacum, kemudian hasil filtrasi (penyaringan) 

dipekatkan dengan menggunakan rotary evaporator  pada suhu 40°C selama 3 

menit. Setelah itu pada tahap terakhir, ekstraksi yang telah dihasilkan kemudian 

dimasukkan kedalam botol dan disimpan kedalam freezer sampai dilakukannya 

uji analisis karbohidrat (Kamra dan Bhatt, 2012). 
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3.4.9  Uji Karbohidrat (Benedict) 

Mengambil 2 ml ekstrak mushroom dan dimasukkan kedalam tabung 

reaksi lalu menambahkan 1 ml reagen benedict kemudian dihomogenkan 

(dikocok). Setelah homogen lalu dipanaskan dengan menggunakan waterbath 

selama 2 menit. Jika terdapat warna hijau, coklat, kuning dan merah bata berarti 

sampel positif (+) mengandung gula atau glukosa (Tabel 1, 8 dan 9). 

3.5 Variabel Pengamatan 

Variabel pengamatan pada penelitian ini sebagai berikut: 

3.5.1 Morfologi Mushroom 

Variabel pengamatan morfologi mushroom meliputi: 

a. Tudung atau cup, diantaranya: ukuran, bentuk tudung, warna, bentuk tepi, 

tekstur atau bentuk permukaan, dan bentuk billah atau lamela. Bentuk 

tudung dibandingkan dengan buku panduan pendeskripsian jamur dijajikan 

pada Gambar 8.  

b. Tangkai (Stipe), diantaranya: bentuk, warna, tekstur luar, keberadaan 

cincin dan diameter batang. Diameter batang (diukur dengan 

menggunakan jangka sorong) dan mengamati bentuk batang, sesuai buku 

panduan morfologi mushroom pada Gambar 9. 

c. Tinggi mushroom (diukur dengan menggunakan penggaris) 

d. Panjang dan lebar tudung (diukur dengan menggunkan penggaris) 

e. Cara hidup (soliter atau koloni). 

f. Diameter batang (diukur dengan jangka sorong) 
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g. Habitat (dipohon, kayu lapuk, serasah dedauanan, tanah) 

 

Gambar 8. Morfologi Tudung Mushroom (Sumber: Leonard, 2010). 
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Gambar 9. Morfologi Tangkai Mushroom (Sumber: Leonard, 2010). 

3.5.2 Faktor atau Keadaan Lingkungan 

a. Suhu (diukur dengan alat thermohigrometer) 

b. Intensitas cahaya (diukur dengan alat lux meter) 

c. Kelembapan (diukur dengan alat thermohigrometer) 

d. pH tanah (diukur dengan alat pH meter) 
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3.5.3 Uji Karbohidrat (Benedict) 

a. Mengamati perubahan warna pada sampel mushroom yang telah diuji

dengan menggunakan acuan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Uji Analisis Karbohidrat 

Tanda Keterangan 

- Biru (tidak ada kandungan) 

+ Hijau dengan endapan (kandungan karbohirat 5 gr /liter) 

++ Coklat (kandungan karbohidrat 10 gr /liter)  

+++ Kuning (kandungan karbohidrat 15 gr /liter) 

++++ Merah (kandungan karbohidrat >20 gr /liter) 

Sumber: WHO LAB (World Health Organization Laboratory), 1986. 




