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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan terluas di dunia, sebagian 

besar hutannya termasuk hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini memiliki 

keragaman hayati, salah satunya yaitu jamur. Jamur sudah lama dikenal sebagai 

bahan makanan, misalnya jamur merang, jamur kancing, jamur tiram, dan 

sebagainya. Jamur memiliki kandungan gizi yang penting, terutama karena komposisi 

kimia yang berharga seperti serat tinggi dan rendah lemak, vitamin, mineral, dan 

protein. Selain sebagai nutrisi untuk tubuh, jamur juga kaya akan fitokimia dengan 

sifat antioksidan. 

Antioksidan adalah suatu senyawa yang pada konsentrasi rendah secara 

signifikan dapat menghambat atau mencegah oksidasi substrat dalam reaksi rantai. 

Antioksidan dapat melindungi sel dari kerusakan yang disebabkan oleh molekul 

radikal bebas. Antioksidan dapat mendonorkan elektron H+ kepada molekul radikal 

bebas, sehingga dapat menstabilkan radikal bebas dan menghentikan reaksi berantai 

(Ingrid dan Herry, 2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jamur memiliki 

aktivitas antioksidan yang lebih aman daripada antioksidan sintetis serta, berguna 

sebagai antimikroba. Menurut Oyetayo (2009), jamur Termitomyces clypeatus, 

Termitomyces robustus, Lentinus subnidus dan Lenzites spesies memiliki sifat 

antioksidan dan antimikroba yang efektif.  
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Sebagai negara yang memiliki hutan hujan tropis yang luas dengan 

keanekaragaman spesies jamur makroskopis yang tinggi, di hutan Indonesia 

penelitian mengenai keanekaragaman jamur makroskopis belum banyak dilakukan. 

Jamur yang telah didapatkan dari eksplorasi ini perlu di budidayakan, budidaya ini 

dilakukan ditempat yang sesuai dengan habitat asli jamur tersebut. Salah satu faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan budidaya jamur yaitu media, karena media 

merupakan sumber nutrisi bagi jamur. Menurut Cahyana dalam Mufarrihah (2009), 

media jamur tiram putih yang digunakan harus mengandung nutrisi yang dibutuhkan 

untuk pertumbuhan dan produksi diantaranya yaitu lignin, karohidrat (selulosa dan 

glukosa), protein, nitrogen, serat, dan vitamin. Senyawa ini dapat diperoleh dari 

serbuk gergaji kayu, bekatul, jerami, sekam, dan tepung beras. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Suprapti dalam Alwiah (2008), bahan yang diperlukan untuk media 

pertumbuhan jamur adalah serbuk gergajian kayu, dedak, biji-bijian atau tepungnya, 

mineral dan air. 

Media berpengaruh terhadap hasil dan kandungan nutrisi dalam jamur. 

Penambahan media serbuk gergaji kayu sengon yang paling baik yaitu ≥50%. 

Menurut Hariadi dkk (2013), hal ini karena kayu sengon memiliki kandungan 

selulosa dan lignin yang tinggi, sehingga mendukung pertumbuhan miselium jamur. 

Semakin cepat pertumbuhan miselium, maka akan semakin cepat pula dalam 

pembentukan badan buah. Suroso dan Hasbi (2010), penambahan kompos azolla 

sekitar 20% dapat meningkatkan pertumbuhan, produksi miselium dan kualitas jamur 

tiram. Duamkhanmanee (2013), pertumbuhan jamur merang pada media yang 
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terdapat campuran 5,3% kotoran kambing dapat mempercepat pertumbuhan miselium 

setelah inokulasi. 

Aktivitas antioksidan terhadap penghambatan senyawa radikal bebas secara in 

vitro dapat dideteksi menggunakan beberapa metode, salah satunya adalah dengan 

metode DPPH (1,1-difenil-2-pikrihidazil). Cheung, et al. (2003), aktivitas penangkal 

radikal bebas dengan menggunakan DPPH pada jamur konsumsi Lentinus edodes 

sebesar 55,4% dan Vol.variella Vol.vacea sebesar 37,9% pada konsentrasi pelarut 1-9 

mg/mL. Oleh karena itu, dilakukan penelitian kandungan senyawa antioksidan pada 

jamur hasil eksplorasi menggunakan media yang berbeda-beda seperti serbuk kayu 

sengon, pupuk kandang kambing, dan kompos azolla untuk mengetahui pengaruh 

media terhadap pertumbuhan dan kandungan senyawa antioksidan jamur hasil 

eksplorasi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana komposisi media yang sesuai dengan pertumbuhan jamur 

2. Bagaimana pengaruh berbagai jenis media buatan terhadap pertumbuhan dan 

kandungan senyawa antioksidan jamur alam 

1.3 Tujuan 

Tujuan dilaksanakan penelitian adalah mengetahui pengaruh berbagai media 

buatan terhadap pertumbuhan dan kandungan senyawa antioksidan berbagai jenis 

jamur hasil eksplorasi. 
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1.4 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah: 

1. Interaksi antara komposisi media dan jenis jamur hasil eksplorasi berpengaruh 

terhadap terhadap pertumbuhan jamur dan kandungan senyawa antioksidan 

2. Diduga komposisi media berpengaruh terhadap pertumbuhan jamur dan 

kandungan senyawa antioksidan 

3. Diduga jenis jamur berpengaruh terhadap pertumbuhan jamur dan kandungan 

senyawa antioksidan. 


