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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kawasan 

hutan sangat luas. Luas hutan Indonesia pada tahun 2017 adalah 93,6 juta ha 

menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Diantara 

beberapa jenis kawasan hutan di Indonesia, hutan hujan tropis memiliki kawasan 

paling luas. Lingkungan hutan hujan tropis seperti taman hutan rakyat Raden 

Soerjo Malang selalu basah dan lembab sehingga sebagian besar flora dan fauna 

di Indonesia terdapat pada jenis hutan hujan tropis. Disebut  juga sebagai farmasi 

besar dunia karena seperempat bahan obat moderen berasal dari flora di hutan 

hujan tropis, salah satunya adalah jamur (mushroom).  

Pemanfaatan jamur (mushroom) sebagai bahan obat maupun sebagai 

sumber pangan fungsional dari beragamnya jamur yang ada di hutan belum 

dilakukan secara maksimal. Dalam mengetahui manfaat jamur (mushroom) 

umumnya diawali dengan eksplorasi yang diikuti dengan identifikasi, baik yang 

terkait dengan taksonomi, potensi, maupun lingkungan tumbuh optimalnya. Jamur 

(mushroom) yang dimanfaatkan sebagai obat dan pangan fungsional umumnya 

selain mengandung karbohidrat, lemak, protein dan juga serat beberapa jamur 

(mushroom) juga mengandung senyawa metabolit salah satunya pada jamur 

kancing (Agaricus bisporus) dan (Agaricus brasiliensis murill) (Gan et al., 2013). 

Beberapa senyawa metabolit mempunyai bioaktifitas sebagai obat. Jamur 

memiliki nilai ekonomis sebagai agen biokontrol dan produsen bagi industri 
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farmasi. Kandungan metabolit mempunyai nilai ekonomi tinggi. (Putri et al., 

2016). 

Penentuan lingkungan tumbuh optimal untuk jamur hasil eksplorasi 

seringkali menjadi kendala apabila diinginkan produksi guna pemanfaatan lebih 

lanjut diluar habitat aslinya.  Sehingga pemilihan bahan untuk media pertumbuhan 

jamur (mushroom) harus sesuai, mampu tumbuh dan berkembang tanpa 

kehilangan potensinya. Media yang digunakan sangat penting diperhatikan karena 

berpengaruh terhadap daya tumbuh jamur (mushroom) dan produktivitasnya. 

Media yang baik memiliki kandungan nutrisi yang dibutuhkan bagi pertumbuhan 

tubuh buah jamur. Akan tetapi kandungan nutrisi di dalam media tentu berbeda-

beda sesuai dengan formulasi bahan media yang digunakan. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat didapatkan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana komposisi media yang sesuai untuk pertumbuhan jamur (Jamur 

P8) ? 

2. Bagaimana pengaruh komposisi media yang berbeda terhadap pertumbuhan 

dan sintesis metabolit jamur P8 ? 

1.3 Tujuan 

 Tujuan dilaksanakan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh 

komposisi media terhadap pertumbuhan dan sintesis metabolit jamur P8. 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah: 
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1. Diduga terjadi interaksi antara strain jamur dan komposisi media terhadap 

pertumbuhan jamur dan sintesis senyawa metabolit. 

2. Diduga perbedaan komposisi media berpengaruh terhadap pertumbuhan 

dan sintesis metabolit jamur P8. 

3. Diduga terjadi interaksi strain jamur terhadap pertumbuhan dan sintesis 

metabolit jamur P8. 

  


