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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ekplorasi 

Eksplorasi pengertian suatu bentuk kegiatan penggalian informasi atau 

kumpulan data- data yang dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan   

beberapa data maupun informasi – informasi yang nantinya akan diteliti atau di 

informasikan kepada pihak-pihak lain yang membutuhkanya. Menurut KBBI ( 

Kamus Besar Bahasa Indonesia ) Eksplorasi adalah Penjelajahan lapangan dengan 

tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak tentang keadaan, terutama sumber-

sumber alam yang terdapat di tempat itu; penyelidikan; penjajakan. Pada dasarnya 

eksplorasi mushroom adalah penyelidikan potensi–potensi mushroom yang berada 

pada kawasan tertentu untuk memperoleh data. Menurut Rifai (1978) dalam 

Kasrina (2014) ekplorasi digunakan dalam menggali sumber daya alam yang 

digunakan sebagai langkah awal untuk mengetahui keanekaragaman hayati pada 

suatu kawasan, tanpa eksplorasi tidak akan diketahui seberapa banyak potensi 

keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. 

Identifikasi menurut Hawadi (2002:107) adalah suatu prosedur yang     

dipilih dan yang cocok dengan ciri-ciri yang akan dicari dan selaras dengan    

program yang mau dikembangkan. Prinsip identifikasi meliputi : 1. Metode 

identifikasi haruslah dipilih konsisten dengan defenisi. 2. Prosedur identifikasi 

haruslah bervariasi. 3. Prosedur untuk identifikasi harus baku dan konsisten 

(Hansen dan Linden, 2002). Menurut Zuhriya (2017) proses identifikasi   

mushroom dilakukan dengan cara mencocokan karakteristik dan gambar yang 

terdapat  pada  buku  identifikasi  dengan  data  yang  diperoleh,  serta  berdiskusi
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dengan dosen di kampus dan tenaga ahli yang membantu dalam bidang   

identifikasi. 

2.2 Klasifikasi Jamur 

Klasifikasi Fungi Mc. Kane (1996) mengatakan setiap fungi tercakup di 

dalam satu kategori taksonomi, dibedakan atas tipe spora, morfologi hifa, dan  

siklus seksualnya. Kelompok-kelompok ini adalah : Oomycetes, Zygomycetes, 

Ascomycetes, Basidiomycetes, dan Deuteromycetes. Kecuali Deuteromycetes 

semua fungi menghasilkan spora seksual. Dalam klasifikasi ini yang termasuk 

dalam kategori mushroom adalah kelas Basidiomycetes, karena pada kelas ini 

bentuk tubuh buah berukuran besar sehingga dapat dilihat dengan mata secara 

langsung. Berikut ini adalah untuk membedakan 4 kelompok fungi dari kelas 

Oomycetes, Zygomycetes, Ascomycetes, dan Basidiomycetes. 

2.2.1 Oomycetes  

Sebagian besar anggotanya hidup di air atau dekat badan air. Miselium 

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

sebagai saprofit dan ada juga yang parasit. Pembiakan aseksual dengan zoospora, 

pembiakan seksual dengan oospora. Beberapa contoh :Saprolegnia sp., Achyla    

sp., Sclerospora sp., Phytophtora sp. 

2.2.2 Zygomycetes  

Memiliki hifa yang tidak bersekat dan memiliki banyak inti disebut hifa 

senositik (dari bahasa latin coenocytic). Kebanyakan kelompok ini saprofit. 

Berkembang biak secara aseksual dengan spora, secara seksual dengan zigospora. 

Ketika sporangium pecah, sporangiospora tersebar, dan jika jatuh pada medium 
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yang cocok akan tumbuh menjadi individu baru. Hifa yang senositik akan 

berkonjugasi dengan hifa lain membentuk zigospora. Contoh jamur zygomycetes 

untuk pembuat tempe yaitu rhizopus oryzae, penghasil asam fumarat jamur 

rhizopus nigricar, dan  penghasil asam laktat  jamur rhyzopus nodusus . 

Dalam kelas Zygomycetes menurut Alexopoulus et al., (1996) kelas 

Zygomycetes ini terdiri dari 7 ordo antara lain adalah Mucorales, Dimargarirtales, 

kickxellales, endogonales, enthomophtorales, zoopagales dan harpellales. 

a)      Ordo Mucorales 

Pada ciri-ciri ordo ini adalah miselium berkembang dengan baik dan ber-

aseptat, tidak memiliki pori. Sebagian ordo ini saprofit yang hidup di tanah,    

humus, pada kotoran hewan, dan pada bahan organik lainnya. Ordo ini dibagi 

menjadi beberapa Famili, antara lain Mucoraceae, Gibertellaceae, 

Dicranophoraceae, Saksenaeaceae, Phycomycetaceae, Pilobolaceae, Absidiaceae, 

Mortierellaceae, Choanephoraceae, Cunninghamelaceae, Thamnidiaceae, dan 

Syncephalastraceae. 

b)      Ordo Dimargaritales 

Ordo ini terdapat satu Famili yaitu Dimargaritaceae dengan empat genera, 

yaitu  Dispira, Spinalia, Dimargaris, dan Tieghemiomyces. 

c)      Ordo Kickxellales 

Ordo ini terdapat satu Famili yaitu Kickxellaceae. Semua spesies yang 

terdapat pada ordo ini menghasilkan merosporangia yang berspora tunggal dari 

struktur khusus yang disebut pseudophialides. 

d)     Ordo Endogonaes 
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Ordo ini terdiri dari fungi mikoriza atau saprofit terdiri dari dua genera yaitu 

Endogone dan sclerogone. 

e)      Ordo Enthomophthorales 

Enthomophthorales adalah kelompok fungi yang patogen terhadap 

serangga. Ciri-cirinya yaitu miseliumnya pendek serta tidak berkembang dengan 

baik seperti pada zygomycetes. Miseliumnya ber-septat dengan beberapa spesies 

ada yang membentuk fragmen yang disebut Hyphal bodies. Contohnya yaitu pada 

Enthomophthorales musceae yang hidup pada bagian posterior lalat mati. Infeksi 

ini dapat menyebar ke lalat lain jika ada lalat yang berusaha untuk mengawini      

lalat mati tersebut. 

2.2.3 Ascomycetes  

Ascomycota tubuhnya terdiri dari miselium dengan hifa yang bersepta 

(bersekat).  Umumnya hidup di tempat berair, memiliki sifat parasit pada   

tumbuhan atau saprofit pada sampah. Ascomycota memiliki spora yang terdapat 

pada kantong-kantong penyimpanan yang bisa disebut konidia (askus). Ciri-ciri 

pada jenis Ascomycota yaitu pada perkembangbiakan secara seksual dengan 

membentuk askospora. Sedangakan pada perkembangbiakan secara aseksual 

dilakukan dengan membentuk tunas, konidium, dan fragmentasi. Jenis jamur ini 

ada yang uniseluler yakni Saccharomyces cereviceae atau dikenal dengan (yeast). 

Berdasarkan bentuk dari ascokarp yang dihasilkan, menurut Gandjar et al., (2006)  

jamur Ascomycota ini terbagi menjadi empat, yaitu : 
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1. Kleistotesium, adalah kelompok jamur ascomycota yang memiliki   

askokarp berbentuk bulat dengan tertutup (ciri-ciri dari kelas    

Plectomyces). Contohnya jamur dari genus Aspergillus dan Penicillium. 

2. Peritesium, adalah jamur yang memiliki askokarp berbentuk seperti botol 

(ciri-ciri dari genus Pyrenomycetes). Contohnya jamur Xylaria tabacina, 

Neurospora dan Roselinia arcuata. 

3. Apotesium, adalah kelompok jamur Ascomycota yang askokarpnya 

berbentuk menyerupai mangkok. Contohnya Marshella esculenta dan 

Tuber sp. yang dimanfaatkan sebagai makanan, serta Peziza aurantia 

(saprofit di sampah). 

4. Askus telanjang, adalah kelompok jamur Ascomycota yang tidak memiliki 

askokarp (tidak memiliki badan buah) dan merupakan ciri dari kelas 

Protoascomycetes. Contohnya Trichoderma sp, Saccharomyces  

cereviceae, dan Candida albicans. 

2.2.4 Basidiomycetes 

Pada mushroom memiliki spora yang disebut basidiospora. Sebagian besar 

makrofungi yang kita kenal adalah Basidiomycota (Gandjar et al., 2006). Ciri-ciri 

dalam kelas ini yaitu terdapat miselium yang bercabang, hifa yang bersekat    

dengan lubang  yang  melintang. Ciri  dari  Basidiomycetes  yang  paling  menonjol          

yaitu adanya basidium. Sistem perbanyakan diri dari kelas Basidiomycetes yaitu 

dengan Basidiospora-nya, akan tetapi ada juga yang menggunakan alat bantu 

tambahan (asesori) atau spora seksual. Sebagian kelas Basidiomycetes seperti     

pada Ascomycetes, yaitu menghasilkan spora berkelompok dalam himenia. 
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Basidiospora dapat bertangkaikan sterigma atau langsung duduk pada 

Basidium/epibasidum (Dwidjoseputro, 1978). Secara taksonomi kelas 

Basidiomycetes terbagi atas dua subkelas utama yaitu : Holobasidiomycetidae dan 

Phragmobasidiomycetidae. Menurut Sastrahidayat, (2011) dua subkelas ini dibagi 

menjadi beberapa kelompok besar yang didasari atas bentuk dari badan buahnya, 

antara lain : 

 a. Polyporales atau disebut Aphyllophorales (tidak membentuk gill, memiliki 8 

ordo)  

b. Mushroom dengan gill dan boletes (Russulales, Agaricales, dan Boletales) 

c. Gasteromycetes (stinkhorns, puffballs, dan bird’s nets fungi)  

d. Jamur agar-agar atau jelly Fungi (Tremellales, Auriculariales, Dacrymyctales,)  

e. Basidiomycetes yang mereduksi basidiocarpnya (4 ordo) 

Dalam kelas Basidiomycetes terdiri atas dua subkelas, yaitu subkelas 

Heterobasidiomycetidae (Hemibasidiomycetidae) dan Homobasidiomycetidae 

(Holobasidiomycetidae). Subkelas Heterobasidiomycetidae mempunyai ciri-ciri 

yakni sebagai berikut :  

a. Basidium bersekat melintang atau terbelah secara membujur, atau    

berupa teleutospora (teliospora) yang tumbuh menjadi promiselium dan 

promiselium ini menghasilkan basidiospora. 

b. Basidiospora yang dapat berkecambah untuk menghasilkan basidiospora 

kedua.  

Subkelas Homobasidiomycetidae memiliki ciri-ciri yakni sebagai berikut : 
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a. Basidium yang tidak terbelah secara membujur atau tidak bersekat 

melintang. 

b. Basidiospora yang dapat berkecambah dengan menghasilkan tabung 

benih. 

A. Subklas Holobasidiomycetidae  

Subklas Holobasidiomycetidae memiliki ciri-ciri basidium bersekat   

dengan membelah secara membujur atau melintang, atau juga berupa teliospora 

(teleutospora) yang tumbuh menjadi promiselium. Promeselium ini menghasilkan 

Basidiospora yang dapat berkecambah untuk menghasilkan Basidiospora kedua. 

Jamur kelas ini umumnya parasit pada tumbuhan tingkat tinggi  (Melisa, 2012). 

Subkelas Holobasidiomycetidae, terbagi menjadi dua kelompok atas dasar 

himeniumnya, antara lain :  

1) Hymenomycetes  

Terdapat basidia dengan himenium, keluar secara terbuka ketika masak. 

Spora ditembakkan keluar ketika sudah masak. Jamur yang termasuk kelompok    

ini yaitu Toadstool atau jamur payung, Polypores (jamur keranjang), dan jamur 

karang (coral fungi). 

a) Bangsa Aphyllophorales atau polyporales  

Pada bangsa ini memiliki ciri-ciri yaitu Poroid Hymenium, 

basidiokarpnya bervariasi, mulai dari bentuk resupinate hingga bertangkai. 

Bangsa ini semuanya saprofit, yakni sebagai decomposer pada batang 

pohon, maupun annual dan paerennial basidiokarp. Contoh genusnya  
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adalah Polyporus, Fomitopsis, Ganoderma, Laetiporus, Phaeolus, 

Tramates. (Sastrahidayat, 2011) 

Dalam bangsa Aphyllophorales atau Polyporales menurut 

Tjitrosoepomo, (1998) bahwa terdapat 6 suku, antara lain : 

1. Suku Exobasidiaceae  

Jamur ini tidak memiliki bentuk tubuh buah. Kebanyakan hidup 

endoparasitik pada tumbuhan lain, dan seperti Taphrina pada ascomycetes, 

langsung menonjolkan basidiumnya keluar di antara sel-sel epidermis.  

2. Suku Corticeae  

Memiliki tubuh buah yang merata dan melekat pada substrat. 

Himenofora datar atau sedikit berkerut. Kebanyakan hidup sebagai parasit.  

3. Suku Thelephoraceae  

Memiliki ciri tubuh buah berbentuk seperti kipas di samping atau 

tegak pada subtrat. Himeniumnya terdapat di lapisan bawah tubuh buah.  

4. Suku Clavariceae  

Memiliki ciri tubuh buah tegak, berbentuk gada atau bercabang-

cabang, seluruh tubuh buah terdapat lapisan himenium. Tubuh buah yang 

bercabang-cabang, serta bentuknya seperti batu karang 

5. Suku Hydnaceae  

Himenofora mempunyai ciri-ciri tonjolan berupa duri-duri atau   

gigi. Himenium terdapat pada sisi bawah tubuh buah yang seperti kipas   

atau  payung dengan tangkai yang berada di tengah-tengah.  

6. Suku Polyporaceae  
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Memiliki ciri- ciri tubuh buah menyerupai kipas, himenofora 

merupakan buluh-buluh (pori-pori) yang dilihat dari luar berupa lubang-

lubang. Pada sisi dalam lubang dilapisi himenium. Tubuh buah jamur ini 

dapat berumur beberapa tahun dengan membentuk lapisan-lapisan 

hymenofora baru. 

b) Bangsa Agaricales  

Pada tubuh buah jamur ini berbentuk seperti payung dengan    

tangkai yang letaknya sentral. Ketika pada jamur masih muda tubuh buah 

diselubungi oleh selaput yang disebut velum universal. Jika tubuh buah 

membesar, yang tertinggal adalah selaput yang berada pada pangkal   

tangkai tubuh buah sebagai bursa. Dari tepi tubuh buah ke tangkai terdapat 

selaput yang menutupi sisi bawah tubuh buah. Selaput ini disebut velum 

partiale. Jika tubuh buah membesar selaput ini akan sobek menjadi cincin 

(annulus) pada bagian tangkai tubuh buah. Himenofera pada sisi bawah 

pada tubuh buah, membentuk papan atau lamela yang tersusun radial,    

dapat juga himenofora membuat tonjolan berupa buluh-buluh. Himenium 

meliputi sisi bawah tubuh buah tadi dan mula-mula terletak di bawah    

velum partiale. Letak himenium itu disebut Angiokarp.  

Menurut Dwidjoseputro, (1978) bahwa terdapat 2 suku dalam 

bangsa Agaricales 

1. Suku Boletaceae 

Memiliki ciri-ciri Himenofora seperti tabung yang sama panjang, 

mudah terlepas dari ujung jaringan lainnya, terkecuali pada Boletinus dan 
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pada Strobilomyces. Miseliumnya di tanah, sering mengadakan simbiosis 

dengan akar pohon. Tubuh buah lunak, cepat membusuk. Habitatnya di 

daerah yang cukup curah hujannya. 

2. Suku Russulaceae  

Memiliki ciri-ciri berupa adanya Sferosist (yaitu sel-sel seperti   

bola) di jaringan pileus dan sering juga di lamella. 

2) Gasteromycetes  

Basidia terselubung dengan hymenia tapi tidak membuka. Basidium tidak 

menembakkan spora dan Basidiospora bebas dari basidium, karena adanya 

gangguan jamur yang termasuk dalam kelompok ini yaitu ordo dari : 

 Jamur bola hembus dan bintang bumi (Lycoperdales-puffballs). 

 Jamur bola bertangkai (Tulostomatales-stalked puffballs). 

 Jamur bola bumi (Sclerodermatales-earth balla).  

 Jamur tanduk (Phallales-stink horns). 

 Jamur sarang burung (Nidulariales-bird’s nets fungi).  

Dalam hymeniumnya Gasteromycetes, menurut Sastrahidayat, (2011) terdapat 5 

bangsa, yaitu : 

a) Bangsa Lycoperdales  

Jamur yang termasuk dalam bangsa ini yaitu memiliki bentuk    

badan buah seperti Puffballs dan Earthtars. Jamur ini menyebar luas di 

dunia dan bersifat saprofit. Beberapa anggotanya membentuk mikoriza,   

dan memiliki genus penting dalam kelompok ini adalah : 
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 Lycoperdon, berupa Puffball, exoperidium sering berupa seperti 

berkutil, endoperidium yang seperti kertas 

 Geastrum Exoperidium dan Mesoperidium terbelah berupa bintang, 

endoperidium tipis seperti berupa kertas.  

b) Bangsa Tulastomatales  

Ciri dari bangsa ini yaitu berupa Puffball yang bertangkai. 

Tangkainya terpendam oleh tanah. Basidiospora-nya gelap dengan berkutil 

bila masak serta bersifat safropit. Genus dalam bangsa Tulastomatales  

yaitu, Calostama, tangkainya lengket, ditemukan di daerah tropis dan 

Tulastoma, bertangkai gelap, di daerah yang kering. 

c) Bangsa Sclerodermatales  

Ciri-ciri dari bangsa ini yaitu berupa earth ball dan earth star     

palsu, kebanyakan peridium lapisannya satu. Peridium melambai untuk 

ekspos gleba. Gleba yang belum masak berwarna gelap, terbagi menjadi 

locul. Basidiospora berbentuk reticule sampai dengan berkutil dan 

berdinding tebal. Adapun genus yang ada pada bangsa Sclerodermatales 

antara lain : 

 Astraeus Merupakan earth star palsu, peridium terdiri atas dua lapis 

yang terpisah. 

 Pisolithus Memiliki badan buah besar, kurang menarik,   

basidiocarpnya berbentuk seperti tabung. 

 Scleroderma berupa seperti earth ball, badan buahnya keras dan kuat, 

berupa truffle sebab tebal peridium dan berbentuk tak teratur.  
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d) Bangsa Nidulariales  

Bangsa Nidulariales ini adalah jamur yang berupa bird’s nest dan 

jamur penembak spora. Ciri-ciri yaitu basidiokarpnya oval, berbentuk 

seperti terompet. Jamur ini berkelompok pada kayu mati, dengan peridium 

berlapis 1-3. Basidia yang dihasilkan secara persistent, dengan peridiole 

berdinding tebal. Pada Sphaerobolus ini dilepas dengan paksa atau 

kekuatan, pada bird’s nest fungi dengan tetesan air. Adapun genus dari 

bangsa ini antara lain : 

 Cyathus, berbentuk corong, peridiole gelap, funiculus. 

 Crucibulum, berbentuk mangkok, peridiole putih, funiculus. 

 Nidula, berupa mangkok peridiole cokelat pucat, tak ada funiculus. 

 Sphaerobolus, jamur penembak, satu peridiole, dilepaskan secara  

paksa dengan cara memecah endoperidium. 

e) Bangsa Phallales  

Ciri-ciri dari bangsa ini adalah saprofit, basidiokarp belum masak 

dengan bentuk seperti telur, basidiocarp berkembang cepat bila sudah 

masak. Adapun genus dari Phallales ini antara lain : Clathrus, Mutinus, 

Dictyyophora, dan Neodictyon. 

B. Subklas Phragmobasidiomycetidae  

Pada subkelas ini ciri-ciri utamanya adalah basidium bersepta, tapi bentuk 

spora ketebalannya bisa berbeda, jadi yang membentuk spora dengan dinding yang 

tebal dikelompokkan ke dalam subkelas Teliomycetidae, sementara sisanya tatap 

dalam subkelas Phragmobadiomycetales yang didalamnya termasuk jamur-     
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jamur jelly antara lain : Ceratobasidioales, Tremellales, Auricuriales, 

Dacrymycetales, dan Tulasnellales (Sastrahidayat, 2011). 

Terdapat empat bangsa subkelas Phragmobasidiomycetidae menurut 

Sasrahidayat, (2011), antara lain : 

a) Bangsa Auriculariales  

Pada bangsa ini yaitu yang paling besar dengan 6 famili dan 30 genus, 

dengan ciri-ciri bersifat saprofit, hidup pada kayu mati, mempunyai dua tipe 

phrgmobasidia yaitu sterigmata serupa hifa, basidiospora menjadi berseptate serta 

dapat berkecambah secara tak langsung melalui conidia. 

b) Bangsa Ceratobasidiaceae  

Pada bangsa ini adalah jamur yang basidiokarpnya tereduksi (tidak ada). 

Basidiospora berkecambah secara tidak langsung atau dengan melalui 

pembentukan spora sekunder. Banyak spesiesnya yang berasosiasi dengan 

tanaman, sebagai parasit. Contohnya pada Ceratobasidium dan Thanatephorus. 

c) Bangsa Dacrymycetales  

Pada bangsa ini memiliki ciri-ciri dapat menyebabkan kayuan membusuk 

kecoklatan, basidia aseptat, sepeti garpu, dengan dua sterigmata. Basidiospora 

menjadi berseptat dan berkecambah tak langsung maupun langsung, kebanyakan 

spesies basidiocarpnya berwarna kuning. Adapun genus dari Dacrymycetes yaitu  

Guepiniopsis, Dacrymyces, dan Calocera.. 

d) Bangsa Tremellales  

Pada bangsa ini memiliki ciri-ciri anggotanya adalah haploid, dimorphik, 

fase seperti ragi dikariotik, dan fase miselium. Banyak spesies ini bersifat 
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mikoparasit yang membentuk percabangan haustorium masuk jaringan inang dan 

memiliki lebih dari 15 genus, contohnya yakni Tremella. 

2.3 Jamur 

Ilmu yang mempelajari tentang jamur disebut mikologi. Kata jamur   

asalnya dari bahasa Yunani yakni fungus yang berarti tumbuh subur. Istilah Fungi 

lebih diartikan sebagai jamur mikroskopis, sedangkan pada jamur makroskopis 

menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) disebut dengan 

Cendawan/mushroom. Jamur adalah organisme yang hanya tumbuh pada waktu 

tertentu, pada kondisi yang mendukung, dan umur hidupnya terbatas. Di alam, 

jamur dapat dilihat dan diketahui dengan mudah pada tempat yang lembab, seperti 

pada serasah, pada buah-buahan yang membusuk, dan pada batang tumbuhan 

(Gandjar, et al., 2006). Mushroom dapat hidup di tanah, serasah maupun pada 

tumbuhan yang masih hidup ataupun sudah mati (Tjitrosomo, 1983).  

Mushroom adalah jamur yang bentuk tubuh buahnya besar yang 

membentuk struktur reproduksi untuk menghasilkan dan menyebarkan sporanya. 

Mushroom merupakan keunikan dalam keanekaragaman jenis mahkluk hidup.   

Ada beberapa jenis mushroom banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan 

pangan ataupun bahan obat-obatan modern maupun tradisional (Parjimo dan 

Andoko, 2007). 

Pada umumnya di wilayah hutan tropis banyak ditemukan beberapa jenis 

mushroom kelas Basidiomycetes dan Ascomycetes. Kelas Basidiomycetes lebih 

mendominasi jamur makroskopis dibandingkan dengan kelas Ascomycetes. Hal    

ini sesuai dengan pendapat Santoso (2004) pada divisi Basidiomycota sering        
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disebut juga sebagai mushroom. Dwidjoseputro (1978) dalam Tampubolon, et al,. 

(2013) juga mengemukakan bahwa banyak dari kelas Ascomycota bersifat 

mikroskopis, hanya ada beberapa yang bersifat makroskopis dan memiliki tubuh 

buah.  

Dalam penelitian Kumar, et al.,(2016) bahwa mushroom yang ditemukan  

di Nagalan, India diamati beserta bentuk sporanya antara lain : 

1. Auricularia auricula termasuk dalam dalam devisi Basidiomycota kelas 

Agaricomycetes Ordo Auriculariales Famili Auriculariaceae. Pada spesies ini 

memiliki ciri-ciri letak tubuh buah pileus pada posisi lateral, bentuk tubuh buah 

seperti jelly dengan permukaan jamur berlekuk-lekuk dan licin dengan bentuk tepi 

tubuh buah yang licin smooth, berbentuk cekung, berwarna kuning hingga coklat, 

berdiameter 2-2,5 cm dan tubuh buah melekat pada substrat dan tipe akar semu 

rhizoid.  Bentuk spora silinder, berwarna putih, ukuranya 12-16 x 4-6 µ (Groves, 

1979). Habitat spesies ini tumbuh berkoloni pada kayu dan dapat dikonsumsi. 

   

 

 

2. Schizophylum commune termasuk dalam dalam devisi Basidiomycota 

kelas Agaricomycetes Ordo Agaricales Famili Schizophylum, Pada spesies ini 

memiliki ciri-ciri tubuh buah berbentuk seperti kipas, berdaging dan elastis, 

Gambar 1. Auricularia auricular 

(Arini, et al., 2016) 

 

Gambar 2. Spora Auricularia auricular 

(Kumar, et al., 2013) 
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diameter tudungnya berkisar 1-3 cm, dengan warna abu-abu, permukaan tudung 

terdapat bulu panjang, bentuk tepi tudungnya terbelah, bentuk bilah bercabang 

ketepi, letak tubuh buah pileus dan pada posisi sessile, permukaan atas tudung  

kasar dan berserabut lunak, permukaan bawah tudung seperti gabus, tepi tubuh buah 

berserabut. Tangkai tubuh buah dengan stipe pendek, bersisik reticulated    

berwarna kuning dan tipe akar semu. Bentuk spora elips, berwarna krem 

kekuningan, ukuran spora 3,5-5,5 x 1-1,5 μ (Groves, 1979). Habitatya tumbuh 

berkoloni pada kayu, serta tidak dianjurkan untuk dimakan karena teksturnya 

kering.. 

   

 

 

3. Lepiota sp termasuk dalam devisi Basidiomycota kelas Agaricomycetes 

Ordo Agaricales Famili Agaricaceae. Pada spesies ini memiliki ciri-ciri tudung 

berdiameter 1,5–4 cm, berbentuk payung, tekstur permukaan kering, licin, 

berwarna kekuningan, dengan coklat kemerahan pada bagian tengahnya. Daging 

pada buah tipis, putih berlamella, lapisan hymenium menempel pada tangkainya 

(adnate), berwarna putih. Panjang tangkainya 6 cm, dengan diameter 2–5 mm, 

memiliki cincin (annulus) pada bagian atas. Bentuk sporanya elips, berwarna   

putih, ukuranya  5,5-7 x 3-4 µ (Groves, 1979). Habitatnya di tanah berhumus, atau 

Gambar 3. Schizophylum 

commune (Kumar et al., 2013) 

 

Gambar 4. Spora Schizophylum 

commune (Kumar et al., 2013) 
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diserasah dengan hidup berkelompok serta tidak dikonsumsi sebab sebagian 

jenisnya beracun. 

Gambar 6. Spora Lepiota sp 

(Kumar, et al., 2013) 

Gambar 5. Lepiota sp (Ulya, et al., 

2017) 


